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Del A av NHL Tb nr. 42 1748-1753

1748: 1
alfa t/il omega (begynnelse til ende)
Anno 1748 d/en 3die 8ber blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt paa Ting
stædet Schierjehavn i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith og de
Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd Salemon Kiettelvig, 2. Joen Sande, 3. Christopher
Sande, Ole Siversen Eide, Gieble Joensen ibid: Johannes Thorsen Hosteland, Joen
Monsen Andvig og Claus Kløvtvedt
Hvor da for dette Guulens Skibbreede følgende Forordninger og Ordres blev oplæste og
publicerede
1. Forordning om Couffardie Skibes og Comiss-fahrenes, samt de Octroyerede
Compagniers Skibes, flag og Giøs samt Vimpler og fløye dat: Fredensborg d/en 11 julij
1748.
2. Placat angaaende at de som handle med tøm/m/er bord og bielker i Norge, skal
betale Bonden for Tøm/m/er Kiøb, samt deres bord Kiørsel, flaatting eller hvad Navn sligt
Arbeyde haver med reede Pænge dat: Fredensborg d/en 12 julij 1748
3. H/er/r StiftsbefalingsMand á Møinichens ordre til Fogden at eftersøge i Fogderiet
en diserteur og Delinqvent Narve Olsen Redahlen som er rømt fra Christiania Stift dat: 4
julij 1748. efter StiftamptMand Rappes Relation.
4. Ligeleedis Stifts befalings Mand á Møinichens ordre efter StiftamptMand
Rantzaus Relation om at eftersøge en Ved Navn Niels Haltin fra Boraas udi Sverrig dat: 19
aug: 1748.
5. Ligeleedis høystbem/el/te StiftambtMandens Ordre til Fogden efter StiftamptMand
Rappes Relation at eftersøge 2de unvigte Persohner den eene navnlig Lars Brunberg som
ellers kalder sig Lars Petersen, og Jacob Blom som begge fra Sverrig er deserterte, dat: 27
aug: 1748.
6. Ligeleedis H/er/r Stiftsbefalings Mandens Ordre til fogden at heraf Fogderiet skal
udreedes og Reparteres paa Løbettallet den Summa 35 rdr 70 sk. dat: 16 Sep: 1748
Dernæst publicered følgende fremlagde Documenter
1. H/err Lars Widings og Dorthe Margrethe Frimans udgivne Skiøde til H/er/r
Friderich Arentz paa fellis deres anparter i Gaarden Brandanger dat: 1 Maij 1747 vide
Skiøde Protocollen fol: 364
2. H/err Thomas Som/m/ers udgivne bøxelsæddel til Rasmus Lassesen Øvre
Østgulen paa ½ Løb Smør udi Gaarden Vestervig, Evenvigs Præstebolig til hørende dat: 3
8ber 1748
3. Ingeborg Maria S/a/l/ig/ Biskop Bornemans udgivne bøxelsæddel til Knud
Baltzersen paa ½ Løb Smør ½ faar udi Gaarden Hannetvedt dat: 19 febr: 1748 med Rev:
4. Hans Lems udgivne bøxelsæddel til Joen Jetmundsen paa 12 Mark Smør udi
Gaarden Sande dat: 14 Martij 1748 med Rev: ej dat.
5. Skifte brev forretted paa Gaarden Strøm/m/e d/en 27 Maij 1748 efter afg/angne
Johan/n/es Larsen
6. Ditto forretted paa Gaarden Randahl d/en 16 aug: 1748 efter Marithe Sieursdatter
D/en 5te 8ber blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd og blev da til
publication fremlagt.

1. Iver Thorsen Nordguulen og Hans Hansen Nevedahls udgivne Skiøde til Mons
Iversen paa 16 Mark Smør i Gaarden Nordguulen dat: 3 8ber 1748 vid: fol: 364
2. Ales Erichs Datter S/a/l/ig/ Mogns Joensens Enckes udgivne Skiøde til Ole
Hansen Neerdahl paa 1 p/un/d 18 Mark Smør i Gaarden Nerdahl samt 12 Mark i Gaarden
Halland dat: 22 Maij 1748 vid: fol: 364.
3. Niels Joensen Baarøens Otthe Kogsøen og Jacob Olsen Børchneses paa egne og
MedArvingers Veigne udgivne Skiøde til Hans Pedersen Riisøens Sterboe paa ½ p/un/d 3
Mark Smør i Gaarden Riisøen dat: 4de 8ber 1748 vid: fol: 364
4. Mathis Nappen, Sieur Hansen Hosteland og Anders Holsøens udgivne Skiøde til
Hans Hansen Miømnen paa 8 2/3 Mark Smør i Unneland da hand selv desuden eyer 4 1/3
Mark Smør i ditto Gaard dat: 3 8ber 1748 vid: fol: 364
1748: 1b
5. Divert S/a/l/ig/ Hans Hendrich Didichens udgivne bøxelsæddel til Peder Olsen
paa 16 ½ Mark Smør i Gaarden Kielbye dat: 27 febr: 1748 med Rev: ej dat
6. H/er/r Biskop Londemans udgivne bøxelsæddel til Knud Lassesen paa ½ Løb
Smør udi Gaarden Nedre Østguulen dat: 30 julij 1748 med Rev: ej dat
7. Skiftebrev forretted paa Gaarden Wichingvog d/en 13 aug: 1748 efter afg/angne
Bryning Eilers Vide fol: 365
Derefter blev efterspurdt om nogen Sager for dette Ting var indstevnt hvortil ingen anmelte
sig
Hvorefter Fogden fremlagde til sine Reegenskabers bilæg følgende documenter som af
Rætten blev attestered sc:
1. I anledning af Skatte forordning fremsat Fogden de sædvanlige 9 qvestioner 1mo
Om nogen forandring med Skatte Matriculen og Jordebogen udi dette Aar, enten Ved Aftag
eller paalæg er skeed, her i Skibb/reedet 2do om Hans Kongl/ig Maj/este/ts eget beholdne
og beneficeret Godtz ey er det sam/m/e som forrige Aar uden forandring 3tio Om nogen
Strand Vrag her i Skibb/reedet paa Havet eller Ved Strandsiden, dette Aar enten er fundet
eller bierget 4 Om her i Skibb/reedet findes Sauger hvorpaa bord skieres 5 Om nogen
Huus Mænd eller Strand siddere som bruger Hantværk eller Øhltapperie eller i andre Maader
sig ernærer og dog ikke til nogen Kiøbstæd ere borgere sig her i Skibb/reedet opholder 6
Om her findes Peber sven/n/e eller andre Leedige Karle og bøn/n/er Søn/n/er som hverken er
boesatte eller tiener udi Aars tieniste som bruger Kiøbmanskab med hæste eller Slagtefæ,
eller saadan/n/e Vahre 7 Om nogen Arveløst forbrudt Odels eller Kiøbegodtz Hans
Maj/este/ts dette Aar til falden it: (item) 6te og 10de pænge for uden Rigs førte Midler, eller
nogen slags boeslodder, ligeleedis om nogen 60 eller 3de 40 Lod Sølv slagsMaal eller andre
deslige Straf bøder Hans Maj/este/ts her i Skibb/reede er tildømt, 8 Om nogen forlovs
penge for Arvs afførsel dette Aar er falden og 9 om nogen første bøxler af hans Maj/este/ts
beholdne Godtz dette Aar tilfalden
Til 1ste Post blev af Laug Rettet og samtlig Almue svaret at ingen forandring inde værende
Aar 1748 med Matriculen er skee[d] til 2den Post Resp: Ney. til 3de Post Resp: Ney,
untagen at her er funden 15 St/økker smaae furre og gran bielker til 4de Post: Resp: Ney
lige som til de øvrige 5, 6, 7, 8, og 9 blev svaret Ney.
2do blev frem lagt en Specification om Veyens Længde til ting stæderne tillige med
derpaa teignede 3de qvestioner, Om Sorenskriver Garman ey boer paa sin Gaard Mielde 2do
om Veyens længde nemlig fra Schierjehavn til Kiilstrøm/m/en ey er 1 ½ Miil og 3 til sist
om ikke Sorensk/riveren haver paa de 2de Aarlige ting Reyser betalt hver fløttnings Mand de

dem tillagde skydtz pænge Pr Miil 4 sk som alt blev besvart rigtig at forholde sig og at
betaling for skydtzen rigtig Var betalt.
3. tilspurte fogden om dem er bekiendt at Ingebor i Schierjehavn bruger nogen slags
anden Næring end hendes Giestgiverie Resp: Ney.
4 Qvest: om her i Skibbreedet findes flere Giestgivere og Kræm/m/ersæder end
Biørholmen og Wichingvog og om Bryning Wichingvog kand taale at svare meer udi Skatt
end 1 rdr Res: Ney.
5 Qvest: om Eides underliggende 2de Qverner og Frøsetter Laxekast udi dette
skibb/reede indeværende Aar har været i brug, at noget deraf kand skattes Resp: at Eides
Qverner er i saa slet Stand, at derpaa neppe kand mahles til huusbehov; it: Frøsetters
Laxekast er Spoleret og ubrugelig og altsaa ingen af deelene kand svare nogen skatt.
6 qvest: om de 3de Gaarder Store og Lille Matre samt Haugsdahl siden deres aftag i
nogen Maade er bleven forbedret, saaleedis at de kand paalægges noget igien Resp: Ney de
er aldeelis ey forbedret.
7. Odels Mantallet blev fremlagt og attestered
8. Restancen for indeværende Aars 1, 2 og 3die termins Skatter beløber 130 rdr 3
mrk 12 sk
Lehns Manden Peder Henrichsbøe fremstoed for Rætten til kiende givende længere ey at
kunde eller Vilde Vedblive for Alderdoms skyld sit Lehns Mands Embeede for dette Guulens
Skibbreede, og saaleedis frasagde sig de forrettninger som ham som Lehns Mand til den/n/e
tiid har Været betroet.
Til sist blev for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnte følgende Mænd til Laug Rættes Mænd sc:
1. Anders Monsen Tvedt 2. g/amme/l Hans Olsen Tvedt 3. Iver Clausen Nordahl 4. Hans
Olsen Hougsdahl 5. Jacob Olsen Birchnes 6. Erich Haagnesen Risnes 7. Erich Joensen
Hosteland og 8. Ole Johansen Andvig som alle tilsiiges betiimelig hos Laug Manden at
indfinde sig for at aflægge deres Laug Rættes Mænds Eed
Og som for Rætten ey videre blev fremført blev Rætten ophæved
1748: 2

Lindaas Skibbreede
1748 d/en 7de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet
Kielstrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte
Laug Rættes Mænd 1. Iver Treeland 2. Johannes Børiilen 3. Sieur Brunsland 4. Elias
Langøen 5. Rasmus Lyhren 6. Lars Korsøen 7. Casten ibid og 8. Magne Kiellegavl
Og blev for dette skibbreedes Almue de sam/m/e Forordninger og ordre oplæste som ved
nestforrige Guulens Skibbreede publicerede
Dernæst fremlagt til publication følgende documenter.
1. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Joen
Gudmunsen paa 10 kander Malt og fem Skilling Pænge Landskyld i Gaarden UdLyren dat: 5
April 1748 med Rev: ej dat
2. Hændes udgivne bøxelsæddel til Rasmus Jacobsen Keilen paa ½ tønde Malt
Pænge Landskyld 12 sk i Gaarden Udlyren dat: 30 Martij 1746 med Rev: ej dat

3. H/er/r Willum Frimans udgivne bøxelsæddel til Hans Iversen Treeland paa ½ Løb
Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Nedre-Schodven dat: 14 Nov: 1747
4. H/er/r Jørgen Egelstorfs udgivne bøxelsæddel til Elias Larsen paa Pladtzen
Langøen dat: 27 Sept: 1748
5. Ditto hans udgivne bøxelsæddel til Niels Engelbrictsen paa 1 Spand Smør og 1 ½
Mæle Korn udi Gaarden Bersvigen dat: 2 april 1748
6. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Aamund
Larsen paa 3 Mæhler Korn, Pænge Landskyld 1 mrk og udi Næsset 4 sk dat: 28 Martij 1748
med Rev: ej dat.
D/en 8de 8ber blev Rætten satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd og Dom afsagt udi Sagen
indstevnt af Simen Østrem Contra H/er/r Grøgaard som udi forrige justitz Protocoll fol: 333
findes indført.
D/en 9de 8ber blev Rætten igien satt og fremlagdes til Publication.
1. Christine S/a/l/ig/ H/er/r Niels Schiøttes Enckes udgivne bøxelsæddel til Joen
Nielsen paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle og 4 Kander Malt i Gaarden Houchaas dat: 14de Aug:
1748
2. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Lasse
Jørgensen paa 18 Mark Smør og 18 Mark Korn udi Gaarden Schauge dat: 19 Julij 1748 med
Rev: ej dat.
3. Ole Svindahl, Lars Ascheland, Anders Søre Qvinge, Lars Weeland, og Ole
Biørndahl samtlige Værger for afdøde Lars Olsen Hodnes børn bøxler til Iver Nielsen 23 ½
Mark Smør udi Gaarden Haadne dat: 9 8ber 1748 med Rev: ej dat.
Nye Sager til dette Ting Var ey {til dette Ting} indstevnede, lige som ingen fleere for Rætten
havde noget for Rætten at udrette
Fogden fremlagde til Attestation de sam/m/e bielager som fol: 1 findes tilført, angaaende det
under
No 1 indeholdende de 9 qvestioner blev Almuens Svar det sam/m/e som Guulens
Skibbreede svaret haver, untagen til den 3die Post blev og svaret Ney.
Til No 2 blev svaret ligesom Ved forrige ting stæd.
Dernæst under Tings Vidne No 3 tilspurte Fogden Laug Rættet om her findes fleere
Giestgivere uden Mad/a/me Danchersen som bruger Fedie uden Ole Lagesen udi
Kiilstrøm/m/en og om h/an/d k/an/d taale at skatte meer end 1 rdr Resp: Ney.
Under No 4 qvestioneret om der udi Aaraas og Leerøens Silde Vog samt Rongvers og
Kaursøens Laxe Vog dette aar er fisked, Res: ey saa meget at noget der af kand skattes.
Odels Mandtallet blev og Attestered.
Restancen for 1748 Aars 1ste 2 og 3die termins Skatter beløber i alt 455 rdr: 1 mrk 2 sk
1748: 2b
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnævnes følgende 1. Botel Sletten, 2.
Rasmus Aaraas 3. Mons Hopland 4. Ole Rebnor 5. Michel Østrem 6. Ole Smørdahl 7.
Erich Qvalvogen og 8. Gaute Regeraas

Ahlenfit Skibb/reede
1748 d/en 11de 8ber blev Rætten til Almindelig Høstetings holdelse satt med Ahlenfit
Skibbredes Almue paa Ting stædet Alvestrømmen i Overværelse af deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd sc: 1. Halver Alver 2.
Aschild Halversen Sieurseth 3. Ole Levestad 4. Halver Fischesetter 5. Anders Giervig 6.
Jens Aase 7. Børge Giervig og 8. Ole Schotsund,
Hvor da for Rætten blev oplæst de Kongl/ig Allernaadigste forordninger og Videre Ordres
som Ved Guulens Skibbreede
End Videre fremkom til Publication en Kongl/ig Placat angaaende det under 10de jan: 1717
giorde forbud paa hingsters hæstes og hoppers Udførsel af Norge dat: 26 Aug: 1748
Dernæst fremlagt til publication
1. Et Skiftebrev forrettet efter Ole Mortensen Fosse d/en 17 april 1748 vide fol: 365
D/en 12te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til publication fremlagt.
1. Kirsten Jensdatter S/a/l/ig/ Marcus Jensen Laxes Efterleverske hændes paa egne
og børns Veigne Arv og Gields fragaaelse efter hændes afdøde Mand Marcus Jensen Lax
dat: 7 aug: 1748 vid: fol: 365
2. Endre Endresen Lies udgivne Skiøde til Joen Erichsen Røsland paa 5 Mark Smør
3 ¼ Kande Malt i Gaarden Espeland dat: 7 junij 1748 vid: fol: 365
3. Mons Refschaar Jacob Kaursbøe Hans Lansvig med fleere MedEjeres Skiøde til
Magne Jensen paa Gaarden Haaland skyldende 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt dat: 11 8ber
1748 vid: fol: 365
4. Lieutnant Christopher Rafns udgivne Skiøde til Jacob Førbech paa Giestgiver
Stædet Brudeknappen med tilhørende pertinentier som og Gaarden Brataugle i Radøe
Skibb/reede skyldende 1 p/un/d 21 Mark Smør 2 ½ Mæle Malt dat: 8 Maij 1748 vid: fol:
365.
5. Joen Erichsen Røslands udgivne bøxelsæddel til Anders Olsen Espeland paa 20 ¼
Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Espeland dat: 11 8ber 1748
6. H/er/r Jens Bruuns udgivne bøxelsæddel til Lasse Olsen paa ½ Løb Smør ½ tønde
Malt i Gaarden Beraas dat: 4 jan: 1748.
Anders Pedersen Ind Lyhren fremstoed for Rætten, og til kiende gav det hand til dette ting
tiid og stæd med muntlig Stevne Maal har ladet indkalde Gudmund Joensen Berrefiord fordi
hand hos Botel Halversen Berrefiord har oppebaaret qverneleye fra Aar 1741 til denne tiid,
nemlig Aarlig 1 Mark, hvorudi Citanten paastaaer som \Med/Ejere udi Qvernen for en halve
part at være Lodtagen som da er for 7 aar i alt 3 mrk 8 sk, hvilcket hand han/n/em har
nægtet, hvis Aarsage hand Ved Dom paastaaer bem/el/te Gudmund Berrefiord sam/m/e bør
tilfindes at betale
Den indstevnte Gudmund Joensen Berrefiord blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Stephen Langenes og Ole Berrefiord frem stode for Rætten og under Eed
afhiemlede {det} lovlig med 14 dages Varsel at have {indstevn} paa Anders Pedersen[s]
Veigne
1748: 3
indstevnet Gudmund Joensen Berrefiord for Sagen Stevne Maalet ind befatter, nemlig til
Anders Lyhren at betale for den i 7 aar oppebaarne Qverne Leye hos Botel Halversen
Berrefiord 8 sk aarlig.

Eragted
Da den Lovlig indstevnte Gudmund Joensen Berrefiord ey til dette Ting møder forelægges
ham Lavdag til nestholdende Som/m/erting
Og som fleere Sager ey fremkom for Rætten blev følgende Tings Vidner af Fogden taget
1. De 9 sædvanlige qvestioner som Ved Guulens Skibbreede er tilført Pag: 1 og af
Lindaas Skibbreede bleved besvaret lige som denne Almue svarer.
2. Tilspurte fogden Almuen om dem er bekiendt at Jacob Førbech og Marcus Laxes
Encke bruger nogen Slags Handel eller Næring uden deres blotte Giestgiverie i
Brudeknappen og Alvestrøm/m/en Resp: Ney
3. Qvestion om der i Rylands og Næsses Silde Voger er noget fisked. Resp: aldeelis
intet, og altsaa ingen Skatt der af kand svares.
4. Odels Mantallet blev imodsagt og attestered.
Restancen for inde Værende Aars Skatters 1, 2, og 3die termin beløber 259 rdr 2 mrk
15 sk
Laug Rættes Mænd for nestkom/m/ende Aar 1749 opnevnes, 1. g/amme/l Lasse Beraas 2.
Magne Tvedten 3. Knud Totland 4. Aamund Totland 5. Rasmus Totland 6. Niels Olsen
Sellevold 7. Niels Knudsen Sellevold og 8. Knud Indre Fosse

Herløe Skibb/reede
1748 d/en 14de 8ber blev Rætten til almindelig Høsteting satt paa Tingstædet Alvestrømmen
i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes
Mænd sc: 1. Anders Wolle, 2. Ole Hiertaas 3. Lars Grasdahl 4. Haldor Haatoft 5. Mons
Miøtvet 6. Johannes Frechaug 7. Niels Hopland og 8. Niels Molleklev
Og blev for dette Skibb/reede/s Almue de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Ordres
oplæste som Ved nestforrige Ahlenfit Skibb/reede
D/en 15de ejusdem blev Retten igien satt med sam/m/e Laug Rætt og blev frem lagt til
publication
1. Ole Olsen Iden med hans Hustrue Anne Catharine Jestrups udgivne Pante
Obligation til Assessor Lausen paa Capital 50 rdr dat: 7 8ber 1748 vide fol: 369
2. Aflyst Anders Røsetters udgivne Pante Obligation til Zacharias Fæster paa Capital
220 rdr efter Creditors derpaa teignede qvittance af 5te 8ber 1748 vid: fol: 214 hvor sam/m/e
er udslettet.
3. Publiceret Assessor Johan Lausens opførte Reigning for de af ham paa Herløe
Gaard siden hand blev engageret med sin Kieriste i Egteskab Aar efter andet paa Huuse
Reparation og deels nye bygninger har anvænt og bekosted følgelig aarlige Specificerede
Reigninger med sine Qvitteringer begynt fra Aaret 1730 til nerværende tiid som beløber til
Summa 2909 rdr 5 mrk 2 sk sam/m/e Reigning Var dat: 10de 8ber 1748 og findes i
Publications Protocollen fra fol: 366 til fol: 369 ordlydende indført.
4. Sing/neu/r Hans Sems udgivne bøxelsæddel til Marqua (Marqva) Andersen Flue
(Markvard Andersen frå Jølster) paa 1 Løb Smørs Leye udi Gaarden Hiertaas dat: 2 Maij
1748 med Rev: ej dat
For Rætten blev udi Sagen indstevnt af Hans Christian Dreyer Contra Matroserne Anders
Torgiersen og Ole Wrede samt bønderne Ole Brevig og Johannes Tosche Dom afsagt som

udi forrige Justitz Protocol fol: 333 er indført, og af bem/el/te Protocol lydelig for Rætten
blev oplæst.
5. Peter Krogs udgivne bøxelsæddel til Ole Hansen Myhr paa 1 p/un/d 7 ½ Mark
Smør 1/3 huud i Gaarden Fosse dat: 9 8ber 1748 med Rev: ej dat
1748: 3b
D/en 16de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev til publication
fremlagt
1. Jens Olsen Hesdahls udgivne Skiøde til Rasmus Jacobsen paa ½ Løb Smør En
tredendeel (fierden-?) faar i Gaarden Hesdahl dat: 15 8ber 1748 vid: fol: 369
2. Niels Halversen Holme og Marithe Joensdatter med Laværge Niels Volle deres
udgivne Skiøde til Jens Olsen Hesdahl paa endeel Huuse bestaaende paa Gaarden Holmes
Grund dat: 15 8ber 1748 vid: fol: 369
3. Birkedom/m/er Zacharias Festers udgivne bøxel sæddel til Ole Hansen Haatuft paa
21 Mark Smør 16 Kander malt i Gaarden Øfre Tvedt. dat: 12 jan: 1748 med Rev: ej dat.
4. Peter Christian Krogs udgivne bøxelsæddel til Peder Johannesen paa 1 p/un/d
Smør 8 Kander Malt i Gaarden Bærland dat: 14 Maij 1748.
Derefter blev paaraabt hvad Sager der til dette Ting Var indstevnt hvorpaa for Rætten
fremstoed
Gert Hendrich Schriver og æskede efter forrige tiltale sin Sag i Rette Contra Diedrich
Michelsen Nesse, som da blev foretaget og af ham prosequeret til doms, hvilcket udi forrige
Protocol tillige med Dom/m/en fol: 336 blev indført.
Gert Hendrich Schriver fremlagde udi Rette en af sig som Citant skriftlig \forretted/ Stevne
Maal under 28 Septembr/is sistleeden hvorefter hand har til dette ting tiid og stæd indstevnt
Christen Christensen Sælle for pligtig Gield efter Reigning 4 rdr 1 mrk 15 sk som hand i
Kiøb Mands Vahre tiid efter anden hos Citanten skal have udborged.
Den indstevnte Christen Christensen Sælle blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Baste Knudsen Øfre Tvedt og Helje Johannesen Espetvedt fremstode, og
eedelig afhiemlede det de lovlig har forkyndt det fremlagde Stevne Maal for Christen
Christensen Sælle, Udi hans eget paa hør og udi hands eget huus.
Citanten fremlagde derefter den udi stevne Maalet paaberaabte Reigning som fantes dat:
d/en 20 Sept: 1748 og beløb 4 rdr 1 mrk 15 sk og som hand erfarer den indstevnte ey møder
forlangte Comparenten den udeblivende maatte gives forelæggelse til næste Ting.
Eragted
Den lovlig indstevnte og ey mødende Christen Christensen Sælle forelægges Lavdag til
næst holdende Som/m/erting.
Assessor Johan Lausen som Kierke Ejere til Herløe Kierke haver Ved Skriftlig Stevne Maal
under 23 Sep: sistleeden indstevnt Ole Brevig, Niels Herlevehr, Knud Davøen, Jacob Alveim,
Fridrich Toft, Ole Rong, Niels Kaursbøe, Niels Vigebøe og Rasmus Berland paa egne og
øvrige Almues Veigne at betale efter indgivne Reigning over det pligt Arbeyde tillige med
Kiørsel og førsel som hand paa Almuens Veigne
1748: 4

har Været foraarsaget at giøre forskud for og de til den/n/e tiid har nægted at erstatte nemlig
den Summa 24 rdr 4 sk med Videre Stevne Maalet indeholder.
Af de indstevnte mødte Ole Olsen Rong og Friderich Toft som paa egne og de indstevntes
Veigne declarered i Mindelighed strax med den øvrige Herløe Sogns Almue at betale
Citanten den paasøgte Reparations Omkostning med indstevnings bekostning til denne Rætt,
hvis aarsage de paa saadan deres forsickring og løfte forlanged denne Sag ophævet og ey
Videre proseqveret.
Rætten biefaldt dette deres giorde tilbud paa egne og Almuens Veigne, paa hvis Veigne de
har loved at rette i Mindelighed hvorfor og ey Videre Lov Maal skeer men Sagen ophæves.
Lehns Manden Anders Tvedt indlevered paa H/er/r Birkedom/m/er Festers Veigne en af
Citanten bem/el/te Festers skriftlig forfatted Stevne Maal under 24 Sept: sistleeden Contra
Leylændingen Lars Mogensen Holme for Sagen Stevne Maalet indeholder.
Den indstevnte Lars Holme mødte Vedtagende Lovlig Varsel og svarede det hand
ingenlunde af Modvillighed har nægtet sin Jordrott den fløttning hand Var til sagt at giøre,
men da det just Var den tiid at hands Korn og grøde stoed deels paa staur og deels ey Var
opfæsted, og hand ey havde nogen folck til at arbeyde hiem/m/e for sig, naar hand reyste i
fløttning, da hands Kone nyelig Var træd af sin barselsæng, og et lidet pigebarn \allene tiente
ham/ {og} desuden Vilde \ h/an/d / gierne leye folck i sin Stæd for betaling men ingen kunde
faae da de alle havde sam/m/e forfald, nemlig at deres Korn Var ude staaende, hvis aarsage
hand Var nød til at efter lade denne gang sin pligt med Skydtz færd, aller helst hand desuden
har betalt sin Landskylds Rettighed d/en 9de Sept: sist leeden for dette inde værende Aar
1748 med Landskyld og indbereigned fløttning i alt med 2 rdr 1 mrk 13 sk og som
bereigningen i Landskylds bogen Viiser det hand allene for fløttnings forskaansel i de 12
Miils skyds betaler 4 mrk 8 sk formeener hand sig ey at have forseed, det hand formeedelst
sit lovlige forfald denne gang ey kunde skiøndt mod erbydende betalning forrette den
Skydtz Ejeren Ved Lehns Manden lod ham tilsiige udi, ligesom Lars Holme end Videre
forklarede det hand har talt med sin Jordrot og tilbudet ham at Ville betale den Mand hand
leyede med sig i Skydtz da hand selv ey kunde kom/m/e, men Jordrotten negtet at modtage
det, skiønt hand i forligelse tilbød at Ville betale ham 3 rdr: hvilcket hand kand med lovfaste
Vidner beviise.
Lehns Manden Anders Tvedt fremlagde paa Citantens Veigne hands skriftlige Indlæg under
9 8ber 1748 som blev oplæst og saaleedis lyder,
I lige Maade frem lagde hand den indstevnte Lars Holmes udgivne Revers paa Gienpart
bøxelsæddelen dat: 8 julij 1743 og d/en 18 8ber sam/m/e Aar publiceret.
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Lars Holme forlangte Sagen til næste ting udsatt for at indstevne Niels Holme {og} Baste
Tveten og Hans Erstad som har hørt det tilbud hand giorde sin Jordrott, samt Hans Hopland
og Marqva Hiertaas som hand bød betalning at skydtze paa hands Veigne da hand selv Var i
forfald,
Lehns Manden paa Citantens Veigne var fornøyed med at denne Sag blev til næste ting
udsatt.
Eragted
Denne Sag bliver efter Parternes forlangende udsatt til næste ting
Jacob Hansen Turøen fremstoed for Rætten og gav til kiende det hand med Muntlig Varsel
Ved de 2de Mænd Niels Wolle og Baste Øfretvedt til dette Ting Tiid og stæd har ladet

indstævne sin Grande Niels Knudsen Turøen fordi hand sist i Korn Skieringen en 8te dage for
sistafvigte Michels dag med Skields Ord og Overfald med hug og slag ilde har med handled
sig, ligesom hand og har ladet indstevne Vidner, nemlig Peder Danielsen Turøen, Marie
Anfinsdatter som er Michel Turøens Kone, og Citantens egen Hustrue Siri Ellevsdatter alle
under fals Maal at møde deres Sandhed om denne Sag at udsiige, og den indstevnte Niels
Knudsen bem/el/te Vidner at anhøre, og derefter Dom at anhøre til bøders Udreedelse samt
Erstattning for denne Processes Omkostning.
Stevne Vidnerne Niels Wolle og Baste Øfretvedt fremstode og eedelig afhiemlede Stevne
Maaletz lovlige forkyndelse lige efter forestaaende incammination og indførsel
Den indstevnte Niels Knudsen Turøen mødte ikke Persohnlig for Rætten, men lod Ved et af
Procurator Johan Simon Cramer forfatted indlæg under 12 8ber sistleeden svare skriftlig, som
bem/el/te udviiser der for Rætten blev oplæst og lyder saaleedis
Citanten forlangte de indstevnte Vidner maatte admitteres til Eedelig forklaring om hvis de
om denne Sag er Vidende Hvorefter Eeden for samtlige Vidner blev oplæst af Lov bogen og
behørig formaning til dem gived at Vogte sig for meen Eed
Det første Vidne Peder Danielsen Turøen frem stoed for Rætten og efter aflagd Eed,
Vidnede det hand hvercken har hørt Niels Knudsen Turøen har skieldt eller slaget Citanten
Jacob Hansen Turøen, men Vel at have seet at Jacob Hansen Turøen den paastevnte tiid sist i
Korn skieringen da hand bar Korn staur af Ageren, og Jacob Hansen Turøens datter kom
raabende efter ham og Vidnet løb med bem/el/te Jacob Hansens datter, hand bem/el/te Jacob
Hansen da at Være blodig i begge Mund viiger, lige som og at Være blodig under halsen paa
den eene Siide lige som hand skulle Være krabbed med Nægler, ligesom hand og saae at
Jacob Hansens paa sit Ven1748: 5
stre brøst Var blodmeltet, saaleedis at blodet ey løb men inden for huuden Viiste sig, og i
størrelse som et 10 sk støcke, Videre blev Vidnet tilspurdt om hvad Ord Jacob Hansen talede
da \Vidnet/ kom løbende til ham, hvortil Vidnet svarede at Jacob Hansen sagde i skal Være
Vidne til hvad Skade jeg har faaed af Niels Knudsen Turøen som med en Korn Staur har
stødt mig for mit brøst og oprevet mine Mundviger til blods, {men} Videre blev Vidnet
qvestioneret om hand saae Niels Knudsen Turøen Ved sam/m/e tiid som hand talede med
Jacob og saae ham saaleedes blodig og medhandled, Rs: hand saae ey at Niels Knudsen
fulte Jacob {af} men Vel at da Jacob Var indkom/m/et i sin egen Stue hvor Vidnet først kom
og talte med ham saa hand Niels Knudsen staae tæt ved huuserne paa sin egen Ager, Videre
forklarede Vidnet det da hand kom løbende saae hand fra en haug at Jacob Hansen gick fra
Niels Knudsens Ager og forbie den anden Grande Michels Ager og saaleedis som melt gik i
sin Stue hvor Vidnet da tillige med Jacobs Kone og datter fulte ham efter, lige som Vidnet ey
hørte at Niels Knudsen talte noget om denne Sag den dag, efter at hand skiltes med Jacob og
gick ud af Stuen, Men \da/ Niels Knudsen Var gaaed hiem og fra sin Ager, gick Citanten
Jacob Hansen tillige med hans Kone Siri *Ellings datter og Vidnet alle 3 ind i Niels
Knudsens Stue, hvor da Citanten til talede Niels Knudsen med disse Ord, du skal staae mig til
Ansvar for hvad som tilkom/m/er mig enten paa Søe eller Land inntil Videre beskeed, da
Jacob Hansen Viiste i det sam/m/e hand talede disse Ord saavel sit brøst som blodige
Mundviger og hals, hvortil Niels Knudsen ey nægtet gierningen men allene at klappe sig selv
for Munden svarede skal jeg da, Videre hørte Vidnet ey af blive talt hverken af Jacob eller
Niels da de alle skiltes fra hin anden.
Det andet Vidne Marie Andfindsdatter som er Michel Turøens Kone frem stoed og
efter aflagd Eed vidnede det hun som den omvundne tiid stoed paa sin Ager og skar Koren
hørte \og saae/ hun Jacob Hansens datter kom løbende og raabte kom hiem til Fahr de Vil

giøre Sold paa ham, lige som og Vidnet saae at barnet løb længere til det forrige Vidne Peder
Danielsen som stoed et støcke længere borte, Vidnet en liden stund eller et qvarters tiid
derefter da hun gick hiem fra sin Aager, Vilde hun høre hvad Skade Jacob Hansen havde
faaed, og derpaa gick ind udi Citantens Stue hvor da bem/el/te Jacob Hansen Viiste Vidnet,
saavel den Skade hand havde faaed i Mundvigerne da blodet endnu løb i gienn/em
spruckerne, som og at hand var blodig krabbet under halsen, og ophovnet under det Vænstre
brøst, saa høyt som en Knøt Nevve, men hvad enten det Var blodmeltet eller ey Vidste
Vidnet som ey
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saa nøye saae derefter ey at forklare, lige som dette Vidne forklarede Jacob Hansen siige
dette har jeg faaed hos Niels Knudsen som har stødt mig under brøsted med en Korn staur og
slaget mig med den sam/m/e over Oxlerne, og oprevet min Mund til blods og krabbet og
revet mig under halsen, men ey at have seet Niels Knudsen {enten} den tiid gierningen og
Slags Maalet skeede, dog havde Vidnet seed at Niels Knudsen den dag 1 tiimes tiid førend
denne gierning skeede Var paa sin Ager, som ligger tæt ved Citantens Og Vidnetz Mands
Michel Olsens Ager, og som Kornet paa Vidnetz Ager endnu ikke Var opskaaret men stod
paa Roden saa Vidnet at sin Ager var nedtracked og ilde medhandled, hvor de trettende
havde Været, dog Var Vidnet den tiid ey paa sam/m/e stæd men paa en anden derfra liggende
Ager, Videre havde dette Vidne ey at forklare.
Det 3die Vidne Siri Ellevsdatter som er Citantens Hustrue fremstoed dernæst og
efter aflagd Eed forklarede, det hun den sam/m/e tiid Gierningen skeede, saae at Niels
Knudsen og hændes Mand Jacob Hansen laae paa Michel Olsens Ager som Var uskaaren og
havde hinanden Ved hovedet, saaleedis at hændes Mand laae under og Niels Knudsen oven
paa, som havde fatted {Niels} Jacob hændes Mand i halsen saa haardt, at hun tillige med
Niels Knudsens Kone Siri Olsdatter maatte skille dem fra hinanden, da Vidnet tog om Niels
Knudsens haand og rev den fra hændes Mands hals Men at Niels Knudsen sloeg hændes
Mand med Korn Stauren og stack ham for brøstet saae Vidnet ikke, da hun først kom til dem
da hændes Mand raabte om Hielp, Dog saa hun Stauren som hændes Mand var slaget med
ligge Ved Niels Turøens Siide da hand laae oven paa hændes Mand, som hand siden bortog
med sig da de Vare skilte fra hinanden, i øvrigt Var dette Vidnes Udsiigende i alt over ens
stem/m/ende med forrige Vidne Peder Danielsen Turøens aflagde bekiendelse, saavel om den
erlitte Skade hændes Mand Var paa ført, som og om hændes Mands Ord saavel til Vidnerne i
sin egen stue, som og da hun tillige med hændes Mand og Vidnet Peder Danielsen gick til
Niels Knudsen og talede de Ord som \1ste/ Vidne{d..} forklared haver, hvorpaa Niels
Knudsen uden at nægte Gierningen og det forøvede Slags Maal svarede da hand klappede
sig selv paa Munden skal jeg da; End Videre forklarede Vidnet efter Rættens tilspørsel hvor
hun Var da hun hørte hændes Mand raabte om hielp Vidnet svarede! hun tillige med Nielses
Kone Var hver i deres huuser, og da de hørte Raabet løb de begge til det stæd hvor deeres
Mænd laae, hvilcked Stæd er kort fra Huuserne, og som bem/el/t Var Michels Ager, Videre
havde dette Vidne ey at forklare
Citanten Jacob Hansen Turøen forlangede Sagen udsatt til Fleere Vidners indkaldelse saa
vel Niels Knudsens Hustrue som andre hand fornøden agter til Sagens Videre Oplysning
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Eragted

Sagen udsættes til nest holdende Som/m/erting efter Citantens forlangende til hvilcken tiid
den udeblivende Niels Knudsen møder i fald hand videre til sin Sags forsvar haver at
fremføre
Fleere Sager fremkom ey udi Rette
Fogden fremlagde til Attestation af Rætten følgende.
1mo Det sædvanlige Tings Vidne bestaaende af de 9 qvestioner som fol: 1 findes
anført hvortil blev svaret lige som Almuen af Lindaas Skibb/reede haver svaret untagen paa
den 3die Post, at her er funden 2 tiere tønder og hvad bøder som Hans Maj/este/ts Casse er
tilfunden, derover følger extract af Nordhorlehns Ting Protocol.
2do Om der findes fleere Krem/m/erleyer end Hennøe, Blomvog Struds Havn og
Fløen untagen Jordholmen som styres af Christian Dreyer der er borger i byen Rs: Ney.
3tio Blev fremlagt en Specification over de Laxe og silde Voger hvorudi dette Aar er
fisked beløbende sig til 4 rdr 5 mrk 8 sk - fleere angav Laug Rettet ey til skatts svarelse.
4to Tilspurt om ikke dem er Vidende at Hans Sieursen Davanger og Malene
Nielsdatter formedelst begangne Leyer Maal udi forbuden Leed blev Arrestered d/en 16 aug:
1747 og hensad i Arest indtil d/en 27 Martij h: a: Resp: Jo
5. Odels Mantallet blev til kiende givet den for i Aar skeede forandring som blev
umodsagt.
Restancen for inde Værende Aars Skatter blev oplæst og beløber 427 rdr 3 mrk 15 sk
Laug Rættes for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes 1. Niels Pedersen Øfre Kleppe 2. Thor
Knudsen 3. Niels {Knud}\Ander/sen ibidem. 4. Aschild Hauland 5. Hans Olsen Hauland
6. Niels Johannesen Davanger 7. Ole Sieursen ibidem og 8. Heine Hanevig.

Radøe Skibb/reede
1748 d/en 17de 8ber blev Rætten til almindelig Høsteting satt paa Ting stædet Alvestrømmen
i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd
sc: 1. Rasmus Hauland 2. Gudmund Hauland 3. Knud Marøen 4. Ole Indre Sæbøe 5.
Endre Mellingen 6. Willum Ystebøe for Mons Norang 7. Mons Fielsende for Sieur Møes
8. Anders Wetaas,
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Ordres og befalinger oplæste som ved
nestforrige Ting stæder.
Dernæst fremlagt til Publication
1. Lieutnant Rafns udgivne Skiøde til Jacob Førbech som Ved Ahlenfit Skibbreede
tillige er Vorden publiceret dat: 8 Maij 1748 vid: fol: 365
2. Frue Majorinde Storms udgivne bøxelsæddel til Elling Knudsen paa 1 p/un/d Smør
8 Kander Malt i Gaarden Østre Soleim dat: 19 Sep: 1748 med Rev:
3. Ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Niels Monsen paa 1/8 deel Løb Smør 4 ½
Kande Malt i Gaarden Nødtvedt dat: 1 junij 1748 med Rev:
4. Ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Haaver Jacobsen paa 18 Mark Sm/ør 12
Kander Malt ½ faar i Gaarden Hausta [dat:] d/en 19 Sept: 1748 med Rev: ej dat
5. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Jacob Olsen paa 1 p/un/d Smør
og 16 Kander Malt i Gaarden Kartvedt dat: 24 Sept: 1748 vid: fol: 369

6. Ditto Auctions Skiøde til Jens Hansen paa lige brug 1 p/un/d Smør 16 Kander
Malt i ditto Gaard Kartvedt ditto dato et fol: 369
7. Skiftebrev forretted paa Gaarden Yttre Sæbøe d/en 18 junij 1748 efter afg/angne
Bodille *Knusdatter vid: fol: 369
8. Ditto forretted paa Gaarden Yttre Sæbøe d/en 18 junij 1748 efter Randi Olsdatter
vid: fol: 369.
9. Ditto forrettet paa Gaarden Olsvold d/en 19 junij 1748 efter afg/angne Lars
Knudsen vid: fol: 369
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10. H/er/r Wilhelm Frimans udgivne bøxelsæddel til Anders Lassesen paa 22 ½ Mark
Smør 15 Kander Malt i Gaarden Brattetaugle dat: 18 Dec: 1748 med Rev: ej dat
Derefter blev af Fogden fremlagt følgende Kongl/ig forordning og videre ordre
1. Forordning angaaende de roulerende Banco-Sedlers forandring og Omvexling.
Fredensborg d/en 13de Sept: 1748.
2. H/er/r Stiftsbefalings Mand á Møinichens ordre til Fogden at incassere af Nordhor
og Wosse fogderie 440 rdr til den frie Skydtz for grænse Com/m/issionen Nordenfields i
Norge dat: 15 8ber 1748
3. H/er/r Stiftsbefalings Mand á Møinichens Ordre til Fogden at Repartere paa
fogderietz Løbetal 216 rdr 80 sk som til 2de Postbroer den eene Ved Gaarden Stønjum og
den anden udi Nærøe dahlen skal bruges til bem/el/te broers opbyggelse dat: 15 8ber 1748
D/en 19de 8ber blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt untagen at Sieur Møes og Mons
Norang selv indfandt sig.
Dernæst blev publiceret
1. Sorenskriver Garmans meddeelte attest at Anders Joensen er rette Arving efter
Marthe Christiansdatter og følgelig arvet 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Wetaas
som den afdøde forhen har Været tilhørende dat: 17 8ber 1748 vid: fol: 370
2. H/err Wilhelm Frimans udgivne bøxelsæddel til Lars Monsen paa 22 ½ Mark
Smør 1 Mæhle Malt udi Gaarden Nore Solen Mangers Præsteboel beneficeret dat: 13 april
1748 med Rev: ej dat
3. Agnethe S/a/l/ig/ Peter Hofmans udgivne bøxelsæddel til Børge Olsen Soleim paa
1 p/un/d [Smør] 24 Kander Malt i Gaarden Haucheland dat: 12 8ber 1748 med Rev: ej dat
Derefter blev den fra sistholte Som/m/erting opsatte Sag indstevnt af H/er/r Willum Friman
Contra Leylændingen Elling Mathiesen Halland, af Dom/m/eren paaraabt, men som ingen af
Parterne mødte og hands broder Sieur Mathiesen Møs som Ved Rætten Var tilstæde lyste sin
broders Forfald at Være endnu ey kom/m/ed fra byen skiøndt hand agtet til dette Ting at
indfunden sig, forlanged hand paa bem/el/te sin broders Veigne sagen til næste Ting udsatt,
som af Rætten blev ham bevilget.
Og som ey fleere Sager for Rætten fremkom fremlagde Fogden til Attestation
1. Tings Vidne indbefattende de sædvanlige 9 qvestioner hvortil blev svaret det
sam/m/e som Ved Guulen untagen til d/en 7de Post at Ole Asbiørnsen Nordanger er dømt til
Volds og slags Maals bøders Udreedelse samt for Knivdrag 7 rdr 3 mrk
2do Om fleere Krem/m/erleyer end Røsnes og Bøevogen findes Rs: Ney

3tio Om der er fisked anden stæds i Skibb/reedet end udi Hvidsteens Bircheland og
Boges Silde Vog som beløber 5 mrk Resp: Ney
4. Odels Mantallet oplæst og blev uimodsagt hvad forandring der udi for dette Aar
Var skeed
Restancen for indeværende Aars skatter beløber 251 rdr 1 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnævnes 1. Ole Søre Haucheland 2.
Simen Yttre Sæbøe 3. Jens Qvamme 4. Jens Hoele, 5. Lars Olsen Olsvold 6. Johannes
Knudsen Tolleshaug 7. Mons Kaalsta og 8. Jens Indre Morchen
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Hossanger Skibb/reede
1748 d/en 21 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet Bernes
Tangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd sc: Ole Lohne 2. Rasmus Gelvig 3. Lars Rachnes 4. Aschild Røsland 5.
Ole Børtvedt 6. Ole Mielstad 7. Aschild Gelvig og 8. Anders Mielstad
Og blev for dette Skibb/reede sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Ordre oplæste som Ved
nest forrige Skibbreedes Almue.
Dernæst publicered
1. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Johannes Johannesen paa 1 p/un/d
Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Bircheland dat: 18 8ber 1748 med Rev: ej dat
2. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Johannes Gregoriusen paa 1 p/un/d [Smør] 1
Mæhle 2 Kander Malt i Gaarden Haaeland dat: 25 julij 1748 med Rev: ej dat
D/en 22de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til publication fremlagt
1. Aschild Olsen Gelvigs udgivne Skiøde til Lars Weemundsen paa 7 1/5 Mark Smør
1/10 faar i Gaarden Gielvig dat: 21 8ber 1748 1748 vide fol: 370
2. Aschild Joensen Biørchelands udgivne Mage skiøde til Halver Johannesen
Heldahls Sterboes Arvinger paa 9 ¾ Mark Smør 7 ½ Kande Malt i Gaarden Heldahl dat: 22
8ber 1748 vid: fol: 370
3. Mons Echnes og Johannes Hoshofdes udgivne bøxelsæddel paa egne og
frem/m/ede Værgers Veigne deres udgivne bøxelsæddel til Aschild Larsen Heldahl paa 11
Mark Smør 8 ½ Kande Malt i Gaarden Heldahl dat: 22 8ber 1748 med Rev: ej dat
4. Johannes Olsen Hoshofdes udgivne bøxelsæddel til Mons Ellingsen paa ½ Løb
Smør 12 Kander Malt i Gaarden Nore-Møching dat: 21 8ber 1748 med Rev: ej dat
Fogden æskede den fra sistleeden Som/m/erting udsatte Sag Contra Erich Rachnes som i
Egteskab har forseed sig med qvinde Mennisket Karen Knudsdatter Møching, og som hand
fornem/m/er det eene forelæggelses Vidne som Lavdags forelæggelsen for Erich Rachnes
skal have forkyndt, nu ikke møder til dens Afhiemling, aarsages hand at begiere Sagen udsatt
til neste Aars Som/m/erting til forelæggelsens Videre forkyndelse, siden bem/el/te Erich
Rachnes nu ey her for Rætten sig indfinder.
Hvad Qvinde Mennisket Kari Knuds datter betræffer, da haver hændes Svoger Haldor
Rasmusen Hachenæs indgaaet at Vil svare for hænde 3 rdr og sam/m/e i det seeniste 14 dage
efter Paaske nestkom/m/ende Aar at betale i fald Fogden derfor med hænde Vil giøre

Opt[e]igning. Fogden svarede at naar de 3 rdr af Haldor Hagenes til den belovede tiid blev
svaret er hand der med fornøyet
Fleere Sager fremkom ey udi Rette.
Fogden fremlagde til Attestation de sædvanlige Tings Vidne
1. Det indbefattende de 9 qvestioner som ved fol: 1 findes indført som alle med Ney
blev besvaret.
2. Tilspurt om Gaarderne Lastad, Egemoe og Møxter siden deres aftag i nogen
Maade er bleven forbedret saaleedis at de igien noget kand paalægges Resp: Ney
3. Om Hannistvedt qvernen er i saa slet Stand at derpaa ey kand mahles meer end til
Huusbehov saa deraf ey nogen skatt kand svares. Fotlans qvern er beder i stand og alt saa
taxeret for 2 mrk
4. Odels Mantallet oplæst og uimodsagt.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 133 rdr 5 mrk 15 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes følgende 1. Johannes Johannesen
Tepstad 2. Niels Olsen Søre Mielstad 3. Aschild Knudsen Tveten 4. Anders Joensen
Hustrulie 5. Arne Knudsen Echeland 6. Mons Nielsen ibidem 7. Mons Knudsen
Angeschaar og 8. Aschild Hansen Tepsta.

Echanger Skibb/reede
1748 d/en 24de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Echanger
Skibb/reedes Almue i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Retten til
nevnte Laug Rættes Mænd sc: 1. Ole Miøanger, 2. Niels Fusesen Biørndahl 3. Knud
Qvinge 4. Mons Larsen Echanger 5. Iver Monsen Hegertvedt 6. Niels Olsen Lie 7. Iver
Olsen Fyllingsnes og Iver Nielsen Aasgaard,
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige ordre og forordninger oplæste som Ved
nestforrige Tingstæd.
1748: 7b
Dernæst blev fremlagt til Publication
1. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Arne Geitrim paa 18 Mark
Smør ¼ Tønde Malt i Gaarden Biørndahl dat: 26 Sept: 1748 vid: fol: 371
2. Aase Halversdatter Anne Nielsdatter og Niels Heldahls udgivne Mageskiøde til
Aschild Joensen Biørcheland paa 18 Mark Smør 1 qvarter Malt i Gaarden Echangerlie dat:
22 8ber 1748 vid: fol: 370
3. Johannes Iversen Totlands udgivne bøxelsæddel til Lars Andersen paa 1 p/un/d
Smør 16 Kander Malt i Gaarden Yttre Eisnes dat: 24 8ber 1748 med Rev: ej dat
4. Arne Geitrims udgivne bøxelsæddel til Ole Andersen paa 18 Mark Smør ¼ tønde
Malt i Gaarden Biørndahl dat: 24 8ber 1748 med Rev: ej dat
D/en 25de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og publiceret

1. Nils Myhre og Jørgen Øfstues paa egne og øvrige Værgers Veigne deres udgivne
bøxelsæddel til Jacob Johannesen paa 32 Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Biørge dat:
24 8ber 1748 med Rev: ej dat
2. Knud Sieursen Fielschaal som anordned Værge for Ingebor Monsdatter hands
udgivne Afkald til Magne Biørges Sterboens Værger dat: 25 8ber 1748 vid: fol: 371
3. H/er/r Jens Bruns paa H/er/r Justitz Raad Steensens Veigne hands udgivne
bøxelsæddel til Peder Larsen paa 18 Mark Smør 1 ½ Vog Næver i Gaarden Moo dat: 27
Aug: 1748
4. Ditto hans udgivne bøxelsæddel til Niels Andersen paa 12 Mark Smør og 2 Voger
Næver i Gaarden Farrestvedt dat: 17 aug: 1748
5. Aflyst Aamund Nielsen Hindeneses udgivne Pante Obligation til Magne Esem og
Magne Biørge paa Capital 20 rdr dat: 14 Martij 1744 efter Creditor Magne Esem paa egne
og Magne Biørges Sterboes Veigne paateignede qvittance af 25 8ber 1748 og af Pantebogen
fol: 266 udslettet.
Lehns Mand Magne Esem efter forrige Tiltale Contra Lars Brynildsen Fyllingen æskede
Sagen udi Rætte.
Lars Brynildsen Fyllingen fremstoed for Rætten og i alt tilstoed søge Maletz Rigtighed
nemlig til Lehns Manden som Forpagter af Kongens og Præstens Anpart Korn og smaae
tiende at Være pligtig 5 aars Resterende Korn tiende som tillige med Resterende smaae
tiende 12 sk {som tilsam/m/en} beløber 2 rdr 1 mrk 4 sk, paa hvilcken Summa den
indstevnte foregiver at have tilbudet at betale 10 mrk, som Citanten ey vilde modtage
forinden hand paa en gang bekom det øvrige men lovede saa snart hands Leylighed blev at
betale den fordrende Skyld.
Citanten paastoed Dom tillige med Erstattning for i førte Processes Omkostning i alt med 1
rdr 2 sk.
Sagen optages til Doms og blev saaledes for Rætten
Dømt og afsagt
Da Lars Brynildsen Fyllingen persohnlig for Rætten har til staaet Søgemaaletz Rigtighed
nemlig til Citanten Magne Esem at Være pligtig 5 aars Resterende Tiende Rettighed som
indbereigned smaae tienden beløber 2 rdr 1 mrk 4 sk, og sam/m/e ey til denne Tiid i
Mindelighed ey har betalt, kiendes og døm/m/es hermed for Rætt at indstevnte Lars
Brynildsen Fyllingen ey allene til Citanten Magne Esem bør betale
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den paasøgte Summa 2 rdr 1 mrk 4 sk men end og i Processens Omkostning betale ham 1 rdr
2 sk ubereigned Dom/m/ens Løsning, som alt 15 dage efter den/n/e Doms lovlige
forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven.
Aschild Rasmusen Reistad fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med muntlig
Varsel til dette Ting Tiid og Stæd har ladet indstevne sin Leylænding Johannes Olsen
Fyllingen for Resterende Landskyld og Jordrottelig Rettigheder nemlig for Aaret 1739 1 rdr
2 mrk 11 sk og fremdeelis til 1747 aars Udgang som i alt beløber aarlig 1 rdr 3 mrk 13 sk,
som tilsam/m/en er for 8te Aar 14 rdr 3 mrk 3 sk, dernæst og for Aaboden som tillige med
Omkostningen i alt beløber 23 rdr 4 sk som tillige med Ejerens øvrige omkostninger \2 rdr/
beløber 39 rdr 3 mrk 7 sk: derfor at lide Dom til bem/el/te summes betalning samt at erstatte
denne Processes Omkostning.
Den indstevnte Johannes Olsen Fyllingen mødte og Vedtoeg lovlig StevneMaal siigende
paa ovenstaaende summa at have betalt 3 rdr 1 mrk 2 sk til Citantens broder Ole Rasmusen

Fyllingen, og de øvrige Resterende Pænge Vilde hand gierne naar hands Leylighed bliver
betale Hvad Huuse Aaboden angaaer da loved den indstevnte sam/m/e at Reparere og i
stand sætte noget efter haanden, og som hand formeente at have oplagt en Steengaard
forhaabed hand Ejeren tilstoed ham nogen afkortning udi sin skyld.
Citanten fremlagde dernæst den under 6te febr: sistleeden Aar 1747 passerede Aabods
forrettning der udviiser saavel hvad Huuser der Var brøstfeldig og til Reparation paalagt den
summa 16 rdr, som og forrettningens bekostning beløbende i alt 7 rdr 4 sk, som hand tillige
Ved Dom søger maae Vorde betalt, hvad sig de af indstevnte Johannes Fyllingen foregivne 3
rdr 1 mrk 2 sk som til Ole Rasmusen skal Være betalt angaaer da erklærede Citanten
bem/el/te Pænge til afkortning i Søge Maalet maatte passere, men hvad Aaboden angaaer, da
paastoed hand sam/m/e taxerede summa udbetalt og aldeelis ey Vilde tilstaae nogen
afkortning for den Steengaard Leylændingen har opsatt, for resten indlod hand Sagen til
Doms med begier at nyde denne Processes Omkostning med 8 mrk.
Den indstevnte Johannes Olsen Fyllingen havde ey Videre til forsvar at indvænde, da hand
tilstoed naar de 3 rdr 1 mrk 2 sk afdrages at Være i Landskylds Rettigheder pligtig til afvigte
Aar 1747 Men hvormeged Landskylden rettelig beløber Vidste hand ey, dog fremviiste hand
sin Landskylds bog, der ey allene Viiser det Leylændingen paa 1739 aars Landskyld Rester 1
rdr 2 mrk 11 sk men end og at hand aarlig betaler indbereigned aarlig 3die tag 1 rdr 3 mrk 13
sk, men forlanged Sagen udsatt til næste Ting, da hand
1748: 8b
agter at i stand sætte Huuserne, Videre havde hand til sit forsvar ey at tilføre.
Citanten Refererte sig til sit forrige og paastoed Dom!
Eragted
Sagen optages til doms til i Morgen formiddag!
Ole Nielsen Fam/m/estad fremstoed for Rætten tilkiendegivende at have ved de 2de Mænd
Ole Tofte og Jacob Øfraas til dette Ting tiid og Stæd indstevnt Mons Olsen Yttre Hindenes
for 3de Aars Resterende Kirketiende som ham som forpagter for Møchings Kierke
tilkom/m/er at indfordre og oppebærge hvilcken tiende aarlig beløber 2 mrk som da for
1745, 46 og 1747 beløber tillige med smaaetiende 4 sk i alt 1 rdr 4 sk, derfor at lide Dom,
siden mindelig betalning ey er skeed, tillige med at erstatte Processens Omkostning.
Den indstevnte Mons Olsen Yttre Hindenes blev 3de gange paaraabt men mødte ikke
Stevne Vidnerne blev fremkaldet, men da det eene Stevne Vidne er bortreyst, saa Stevne
Maalet ey kand Vorde afhiemled bliver Sagen til nyt Stevne Maal henviist
Mons Andersen Langelans Havnen af Herløe Skibbreede fremstoed for Rætten til kiende
givende at have til dette Ting Tiid og stæd indstevnt Lars Brynildsen Fyllingen med muntlig
Stevne Maal for Resterende og pligtige 2 rdr som Citanten i reede Pænge har laandt erm/el/te
Lars Brynildsen for 11 aars tiid, derfor at lide Dom til bem/el/te Pængers betalning samt
erstattning for denne Processes Omkostning
Den indstevnte Lars Brynildsen Fyllingen mødte Vedtagende lovlig Stevne Maal, lige som
hand tilstoed at Være skyldig og pligtig den paafordrende summa {pænge} 2 rdr: hvilcke
pænge hand Ved Leylighed lover at betale men for nerværende Tiid ey er i stand sam/m/e
strax at Clarere.
Citanten paastoed Dom tillige med Processens Omkostning med 1 rdr 2 sk
Dom afsagt!
Da Lars Brynildsen Fyllingen selv for Rætten har tilstaaet til Citanten Mons Andersen
Langeland at Være pligtig den paafordrende summa 2 rdr, bør bem/el/te Lars Brynildsen

Fyllingen 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse ey allene til Lars Brynildsen
Fyllingen betale de paasagte 2 rdr, men end og erstatte denne forvolte Processes bekostning
med 1 rdr 2 sk som alt efter Dom/m/ens lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart
efter Loven!
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Udi Sagen indstevnt af Aschild Rasmusen Reistad Contra Johannes Olsen Fyllingen blev
følgende
Dom afsagt!
Ved mundtlig Stevne Maal haver Citanten Aschild Rasmusen Reistad for denne Rætt
indstevnt sin Leylænding Johannes Olsen Fyllingen for pligtig Landskylds Rettighed, da
bem/el/te Johannes Rester for Aar 1739 1 rdr 2 mrk 11 sk og fremdeelis for 8te efter
følgende \Aar/ lige til inde Værende Aar 1748 nemlig \aarlig/ 1 rdr 3 mrk 13 sk som alt
beløber til sum/m/a 14 rdr 3 mrk 3 sk, hvorfra dog igien afgaar 3 rdr 1 mrk 2 sk som den
indstevnte efter Citantens tilstaaelse har betalt, bliver altsaa den indstevnte paa Resterende
Landskylds Rettigheder til afvigte 1747 aars Udgang Citanten skyldig 11 rdr 2 mrk 1 sk,
ligesom Citanten end Videre efter den i Rætte producerede besigtelses og Aabods forrettning
æsker og paastaar den taxerede Aabods summa med paaløbende omkostninger 23 rdr 4 sk
ved Dom maae blive den indstevnte tilfunden at betale tillige med Processens Omkostning;
Imod ovenstaaende Sigtelse og prætention haver den indstevnte ey Videre indvendet, eller til
Undskyldning anført, uden allene at forlange Videre dilation, samt eftergivelse og afslag udi
Citantens Søgemaal i henseende hand som Leylænding haver Gaarden til forbedring opsatt et
steengierde paa egen bekostning.
Efter saadan Sagens beskaffenhed kiendes og døm/m/es hermed for Rætt, at i henseende den
paasøgte og Resterende Landskylds summa 11 rdr 2 mrk 1 sk findes rigtig, saavel efter den
indstevntes egen tilstaaelse, som og efter den anviiste Landskylds bogs nermere Udviisning,
den indstevnte Leylænding Johannes Fyllingen ey heller har beviist det hands brugende
Huuser som næsten for 2de Aar blev til Aabod vurderede er siden den tiid bragt i bædre og
Aabodsfør stand, men endnu udfordrer (udfordres) den af Rættens Middel paalagde og
taxerede summa til bem/el/te brøstfeldige Huusers Istand sættelse, altsaa bør den indstevnte
Johannes Olsen Fyllingen ey allene til sin Jordrott Citanten Aschild Rasmusen Reistad betale
den paastevnte og pligtige Landskylds summa med 11 rdr 2 mrk 1 sk, men end og til
bem/el/te sin Jord Ejere i følge Lovens 3 bogs 14 Cap: 30 art: betale den Vurderede Aabod
med 16 rdr for hvilcken Jordrotten selv tilbørligen kand forfærdige Huusene, samt desuden
erstatte ham saavel de paa besigtelses forrettningen som denne Processes forvolte og med
gaaende Omkostninger, indbereigned Dom/m/ens Løsning, med 9 rdr 0 mrk 12 sk, som alt 15
dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven. I det
øvrige Reserveres den indstevnte Johannes Olsen Fyllingen, i fald hand det fornøden agter,
efter lovlig Søge Maal at paasøge sin formeentlige Rætt og Erstattning hos sin Jord Ejere for
det Arbeyde og bekostning hand til Steengierdes Opsættelse har efter forestillelse anvændt.
Fleere Sager fremkom ey udi Rette, hvorfor Fogden frem lagde de sædvanlige Tings Vidner
til attestation.
1. Det sædvanlige med de 9 qvestioner som i alt blev besvaret lige som Ved
Hossanger Skibb/reede nemlig med Ney.
2. Søre Qvinges qvern er aldeelis udbrudt og ey igien opbygt Echangers 2de smaae
Qverner taxeret for 2 mrk Biørvigs qvern for 1 mrk 4 sk
3. Om Veyens Længde fra Ting stædet til Mielde er 2 ½ Miil

4. Om Gaarderne Otterstad, Farrestvedt Moe og Steensland blev bevidnet de heller
er forringed end forbedret siden Aftaget skeede
Odels Mantallet oplæst og uimodsagt.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 217 rdr: 10 sk
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Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes følgende 1. Aamund Haldorsen
Aasgaard 2. Sieur Larsen Øfre Echanger 3. Johannes Andersen Indre Eide 4. Jacob
Ingvaldsen Wige 5. {Anders} Knud Andersen Lille Ourdahl 6. Niels Erichsen Otterstad
7. Johannes Andersen Nedre Herland og 8. Hans Larsen Nedre Herland.

Arne Skibbreede!
1748 d/en 21de Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Arne
Skibbreede paa Gaarden Nedre Mielde i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og
de Rætten til nevnte Laug Rættes Mænd sc: 1. Anders Morvigen 2. Mons Flachtvedt 3.
Knud Horvig 4. Ole Schulstad 5. Lars Tuenes Tvedt 6. Fabian Romsloe 7. Ole Jorteland
og 8. Erich Trengerei
Og blev for dette Skibbreede alle de Kongl/ige forordninger og øvrige Ordres oplæste som
Ved Guulens og Radøe Skibbreede
Dernæst publiceret
Borgemæster og Poletie Mæster Mathiesens udstædde placat under 17 8ber 1748 om
urigtig Potte og Pæle Maals afskaffelse udi Stiftet.
1. Birgithe S/a/l/ig/ Hans Bangs udgivne Skiøde til Dirich Carl Hagelsten paa Store
Sandvigs Mølle med tilhørende pertinentier dat: 1 aug: 1748 vid: fol: 372
2. Diedrich Carl Hagelsteens udgivne Pante Obligation til Birgithe S/a/l/ig/ Hans
Bangs paa Capital 2500 rdr dat: 1 aug: 1748 vid: fol: 372
3. Ole Olsen Bouges udgivne Skiøde til Niels Erichsen paa ½ Løb Smør ¼ tønde
Malt i Gaarden Bouge dat: 11 junij 1748 vid: fol: 372
4. Karen Friman S/a/l/ig/ Johan Garmans udgivne bøxel sæddel til Niels Monsen
paa ¼ part i Klouens Laxe Vog dat: 5 Nov: 1748
5. *Oblris Lieutnant Christopher Von Krogens Odelslysning til endeel Gaarder i
Arne Skibbreede beliggende nemlig Nordre Toppen og Melcheraaen med Videre dat:
Haagenvig d/en 1ste 8ber 1748 vid: fol: 372
6. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Arnetvedt d/en 5 julij 1748 efter afg/angne Kari
Michelsdatter vid: fol: 371
7. Ditto forretted paa Gaarden Øfre Ulvesetter d/en 4 julij 1748 efter afg/angne Hans
Jensen vid: fol: 371
8. Ditto forretted paa Gaarden Søre Aas efter Marthe Olsdatter d/en 5 julij 1748 vid:
fol: 371
9. Ditto holt paa Mølcheraaen efter Lars Andersen d/en 3 julij 1748 vid: fol: 371
10. Ditto forrettet paa Gaarden Reistad i Mielde Skibbreede efter afg/angne Thomas
Rasmusen d/en 7 Maij 1748 vid: fol: 371

11. Anne Nielsdatter Rasmus Thomesen Hylche med fleere deres udgivne
declaration og skiøde til Lars Larsen Reistad det hand nemlig Lars er eyere for den
halvedeel i Gaarden Qvastad nemlig 18 Mark Smør dat: 11 Nov: 1748 vid: fol: 371
12. Sieur Herfindahls odels lysning til 12 Mark Smør i Gaarden Herfindahl som Ole
Johannesen nu eyer og bruger dat: 21 Nov: 1748 vid: fol: 372
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13. Comerce Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Niels Olsen Jamne paa 149/1984
Tønde Lax i Gaarden Dahle dat: 5te febr: 1748
14. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Jens Olsen paa en ½ Løb Smør 1
½ qvarter Malt i Gaarden Bogtvedt dat: 4 jan: 1748 med Rev: ej dat
D/en 23de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og fremlagt til
Publication
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Bruraas d/en 17 Maij 1747 efter afg/angne Brithe
Magnesdatter Bruraas vide fol: 372
2. Ditto forrettet paa Gaarden Lie d/en 7 Nov: 1748 efter afg/angne Christi
Gregoriusdatter vid: fol: 372
3. Ditto forrettet paa Gaarden Indre Arne d/en 16 Nov: 1747 efter afg/angne Kari
Erichsdatter vid: fol: 373
4. Ole og Berge Gregoriusen Bruraas og Mons Selvigs udgivne Skiøde til Ole
Rasmusen paa 17 ¼ Mark Smør 8 ¼ Kande Malt i Gaarden Søraas dat: 21 Nov: 1748 vid:
fol: 372
5. Johannes Larsen Biørchelan Værge for Johannes og Joen Monsen, Jaen Iversen
Echaas Værge for Syneve og Ingebor Monsdatter deres udgivne Skiøde til Jens Hansen
Hauchaas paa 18 Mark Smør 4 ½ Kande Malt i Gaarden Biørcheland dat: 22 Nov: 1748
vid: fol: 372
6. Stephen Toft med fleere Værgers udgivne bøxelsæddel til Mons Nielsen paa ½
Løb Smør i Gaarden Øfre Ulvesetter dat: 22 Nov: 1748 med Rev: ej dat
Sager til dette Ting fremkom ey udi Rætte,
Fogden fremlagde det sædVanlige Tings Vidne indbefattende de 9 qvestioner
indrettet efter Skatteforordningen som blev ligesom Ved forrige Tingstæd besvaret.
2. Qv: om Telvigs Laxe Vog høyere kand skatte end 3 mrk Resp: Ney.
3. Qv: om herudi Skibbreedet findes fleere Giestgivere end Salhuus, og om sam/m/e
til skats svarelse ansees kand eller ey Almuen svarede at her udi Skibb/reedet findes ingen
uden Salhuus, og at sam/m/e stæd har ey allene en svare liden Næring, mend end og af fattige
folck beboes, saa at de ikke kand taale nogen Skatt at svare deraf.
4. Qv: om Gaarderne Dahle og Sædahlen som aftag er skeed paa blev af Almuen
svaret at siden deres aftag intet er bleven forbedret men meere forringet.
5. Odels Mantallet blev oplæst og uimodsagt
Restancen for inde Værende Aars Skatter beløber 171 rdr 1 mrk 15 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes 1. Ole Fabiansen Loetvedt 2.
Ole Johansen Olsnes 3. Niels Sætterdahl 4. Fabians Kie[r]chebrudvig 5. Johannes
Bredsteen 6. Hans Blindem 7. Mons Toersen Telvigen og 8. Lars Indre Hordvig,

Mielde Skibbreede
1748 d/en 25de Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Mielde
Skibbreede paa Ting stædet Mieldegaard i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged
og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd sc: Iver Bragvatten 2. Joen Vichne 3. Ole
Olsen Waattle 4. Anders Hauge 5. Helje Waattle 6. Aschild Røscheland 7. Johannes
Wefletvedt og 8. Knud Veseth,
Hvor da for Rætten de sam/m/e Kongl/ige forordninger og Ordres blev oplæste som Ved
nestforrige Arne Tingstæd
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Dernæst fremlagt til publication
1. Ole Olsen Børtvedt paa egne og Myntling Ingebor Larsdatters Veigne og Rasmus
Fielschaalds udgivne Skiøde til Niels Larsen paa 9 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden
Hauge dat: 23 Sept: 1748 vid: fol: 373
2. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Rongved d/en 13 junij 1748 efter afg/angne
Johannes Olsen vid: fol: 373
3. Ditto forrettet paa Gaarden Stoche d/en 6 Maij 1748 efter Anders Johannesen vide
fol: 373
D/en 26de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt publiceret
1. H/er/r Gert Gelmeydens udgivne bøxelsæddel til Magne Erichsen Kleppe paa 18
Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Anthun dat: 22 8ber 1748 med Rev: ej dat
2. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Waattle d/en 25 junij 1748 efter afg/angne Kari
*Knusdatter vid: fol: 373
Sager til dette Ting fremkom ey i Rætte efter paaraab
Fogden fremlagde til attestation følgende
1. Det indbefattende de 9 qvestioner som paa lige Maade blev besvaret som Ved
Arne Skibbreede,
2. At der ey findes fleere Giest giver Stæder end Hausvigen som ey formedelst den
ringe Næring noget kand skattes af.
Odels Mantallet blev oplæst og uimodsagt
Restancen for inde værende Aars Skatter beløber 73 - 4 - 11 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes 1. Elling Rønhovde 2. Anders
Espevold 3. Niels Qvidsteen 4. Hans Han/n/esdahl 5. Ole Schierping 6. Rasmus N:
Revem 7. Mons Johannesen Søre Revem og 8. Ole Johannesen Mæle.

Sartors Skibbreede
1748 d/en 28de Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Ting stædet
Tøsøen med Sartors Skibbreedes Almue i over Værelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged
og de Rætten til nevnte Laug Rættes Mænd sc: Paul Monsen Folnes 2. Elling Knudsen
Kaabeltvedt 3. Salmund Tofte 4. Michel Olsen Windnes 5. Jens Michelsen Bache 6.
Niels Nielsen Landeraae 7. Erich Nielsen Selstøe og Mons Michelsen Lerøen,

Og blev da for dette Skibb/reede de sam/m/e Kongl/ige forordninger og Ordres oplæste som
Ved nest forrige Tingstæd.
Dernæst publiceret
Lorentz Jacob Rodtvidts udstædde Auctions Placat om auctionens holdelse over
endeel Anne Maria S/a/l/ig/ Bent Olrichs fallit boe tilhørende Jordegotz med Videre
hvilcken Auction skal holdes d/en 6 og 7 Dec/em/br/is/ førstkommende holdes i Bergen i
Claus Renches Huus dat: 16 Nov: 1748
1. Skiftebrev forretted paa Gaarden Hitzøen d/en 17 Maij 1748 efter Afg/angne Mons
Hansen vid: fol: 373
2. Ditto paa Gaarden Strøm/m/e d/en 18 Maij 1748 efter Ole Erichsen vid: fol: 373
3. Ditto paa Algerøen d/en 17 Maij 1748 efter Michel Jensen vid: fol: 373
4. Ditto paa NordEide d/en 18 Maij 1748 efter Ole Olsen Eide vid: fol: 373
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5. Ditto forrettet paa Gaarden Steensland d/en 16 Maij 1748 efter Niels Johannesen
vid: fol: 373
D/en 29de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og de indstevnte Sager
paaraabt.
Christen Lille Sangol efter forrige tiltale Contra Hans Caursland
Lehns Manden Knud Tøsøen paa Citantens Veigne og Procurator Johan Simon Cramer paa
Hans Caurslands Veigne mødte og declarerede begge denne Sag at Være forligt og imellem
Parterne foreened.
Orgie Kaursland med Intressentere Contra Anne afg/angne Jonas Ravert,
Elias Furland med fleere efter forrige tiltale
Procurator Cramer Senior paa Citanternes Veigne i Rette lagde Citanternes Continuations
Stævning dat: 20 julij nestleeden og ankyndiget d/en 22 ditto, samt Videre ankyndiget d/en
28 8ber sistafvigte hvorved Contra Parterne Var indkaldet for den/n/e Rætt at møde til dette
Ting efter forrige tiltale at lide Dom samt der hos tillige stevnte at Være nerværendes Ved de
anholte og omtrettende Torskegarns begrandskning og Opmaalning.
Stevne Vidnerne Peder og Bendich Dom/m/edahl fremstode og eedelig afhiemlede det
fremlagde Stevne Maal for de i Stevne Maal omrørte Persohner nemlig Mad/a/me Anne
afg/angne Jonas Raverts, tillige med Elias Nielsen, Anders Joensen Niels Andersen og
Colbeen Olsen Førland, samt Anders Knudsen Bachesund og Aarent Johansen Søreide lovlig
af dem at Være forkyndt de Tiider Paateigningen om forkyndelsen udviiser og for Sagen
Continuations Stevne Maalet indbefatter, som blev oplæst og lyder saaleedis
Af de indstevnte mødte ingen ey heller nogen paa deres Veigne, efter 3de ganges paaraab.
Procurator Cramer derefter i Rette lagde den i Sagen passerede begrandskning og
Opmaalings forrettning belagt med Vedbørlig Stempled Papier, og sluttelig til kiende gav at
som de indstevnte Veder Parter for deres egen Dommer haver til vendt sig en Forrettning og
Dom, som giør hinder udi denne Sags fremgang, men for Lav tings Retten er Vorden paa
ancked til forandring og Mortification alt saa Var Citanterne foraarsaged at begiere denne
Sag udsatt indtil forbem/el/te Sag Ved endelig Dom er til Ende bragt, da Citanterne
forbeholder sig denne Sag ved Continuations Stævning at forfriske og optage.
Eragted

Den af Citanterne forlangte Udsættelse for ovenbemel/te og tilførte Aarsag bliver af Rætten
bevilget
1748: 11b
Orje Kaursland med Interressentere Contra Ole Tønnevig efter forrige Tiltale og med
Muntlig Continuations Stævning til dette Ting for Ole Tønnevig at anhøre Prov og
Vidnesbyrd at Stædet hvor hand brugte Torskegarn er et almindelig fiske Straag fra Kors
fiorden og fiske Stæe indløbendes nær Ved Glesvehr og at meenige Mand sam/m/estæds har
deres fiskerie der med haand snøre derom til Vidne under fals Maal var indstevnte Ole
Salmundsen Søre Toft Anders Knudsen Hamre, Johannes Olsen Trellevigen
Stevne Vidnerne Peder og Benedich Dom/m/edahl fremstode og eedelig afhiemlede det de
[med]? muntlig Stevne Maal havde indstevnt paa Orje Kaurland med Interressenteres Veigne
og efter deres begier Ole Tønnevig til at anhøre Prov og Vidnesbyrd at det Stæd hvor hand
brugte Torske garn paa Trellevigs Osen er et almindeligt fiske stæd hvor Almuen pleyer med
handsnøre at fiske, ligesom og under fals Maal at have indstevnt Ole Salmundsen Søre Toft
og Anders Knudsen Hamre, men ey Johannes Olsen Trellevigen, de første at aflægge deres
eedelige Vidnesbyrd om Sagen Stevne Maalet indeholder samt Ole Tønnevig bem/el/te deres
Vidnesbyrd at anhøre
Af de indstevnte Vidner mødte allene Ole Salmunsen Søre Toft men ey Anders Knudsen
Hamre som 3de gange blev paaraab[t]
Ole Tønnevig mødte Vedtagende lovlig Stevne Maal og fremlagde en af Procurator Claus
Bleginberg skriftlig forfatted Contra Stevning under 13 Nov: sistleeden imod hoved
Citanterne Peder Hamre Jens Bache, Knud Hamre og Mons Bache, lige som og under
sam/m/e Stevne Maal indkaldet Knud Hum/m/elsund og Størche Wigsøen i sam/m/e Sag \til
Vidner/ alt efter Stevne Maaletz indhold som blev oplæst
Procurator Cramer paa hoved Citanternes Veigne Vedstoed bem/el/te Contra Stævnings
lovlige forkyndelse, men sagde derhos at Contra Citantens Vidner er af det slags folck som
ogsaa bruger Torskegarn i Lovforbuden fiskende hvorfor Comparenten sin fornødne
indsiigelse forbeholdt, naar først hoved Citanternes Vidner er afhørt, og Ved Contra
Citantens Vidner noget maatte ud siiges Hoved Citanternes Sag til præjudice.
Eragted
Som den/n/e Sag saavel Ved Hoved som Contra Citantens Stevne Maal Concernered et
fiskerie som disputeres om enten at Være tilladeligt eller utilbørlig, der
1748: 12
og af begge Parter er indstevnt Vidner til at forklare Stæden hvor Contra Citanten har brugt
sine Garn, alt saa kand begge Parters Vidner i følge Lovens 1ste bogs 13 Cap: 9 art: ey vorde
for denne Rætt afhørte førend de paa den omtvistede Stæd har giort anviisning og ere
forhørte, hvor efter deres Vidnesbyrd kand Vorde beediged, thi bliver denne Sag i følge
Lovens 1ste bogs 16 Cap: henviist til Aastæden, hvor saa vel Vidnerne skal Vorde efter Lov
afhørte, som og Dom falde i Parternes Sag, naar Vedbørlig Continuations Stevninger til
Aastæden Vorder af begge Parter udtagen, til en beqvem Aarsens tiid til Sagens foretagelse
paa Aastæden af Dom/m/eren {skal} Vorde beram/m/ed
Dernæst publicered
Skiftebrev forretted paa Giestgiver Stædet Kongshavn d/en 6te Aug: 1748 efter
afg/angne Lars Jacobsen Kongshavn vid: fol:

2. Skiftebrev forretted efter afg/angne Michel Jensen Kaursland slutted d/en 7
Dec/em/br/is/ 1747 vid: fol: 374
3. Ole Grimsen Mitvedts udgivne Skiøde til Michel Jensen Børnes paa 2/15 Parter i
Ertz Holmens Laxe Vog dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
4. Knud Larsen Tælles udgivne Skiøde til Lars Samuelsen paa 9 Mark fisk i Gaarden
Tælle dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
5. Ditto hands udgivne Pante Obligation til Lars Samuelsen paa sin Principals Veigne
paa Capital 40 rdr: dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
6. Lars Samuelsens udgivne forpligt til Knud Larsen Tælle det hand som Leylending
skal stedse beboe de 9 Mark fisk som hand Ved Skiøde har tilsoldt bem/el/te \Lars
Samuelsen/ i Gaarden Tælle dat: 29 Nov: 1748
7. Stephen Agotnes paa egne og Peder Stephensens Veigne Erich Agotnes og Ole
Nielsen Foldnes deres udgivne Skiøde til Elling Knudsen Kaabeltvedt paa 18 Mark fisk i
Gaarden Kaabeltvedt dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
8. Ole Grimsen og Lars Monsen Søre Echerhovdes udgivne Skiøde til Niels Hansen
Hitzøen paa 8 Mark fisk i Gaarden Hitzøen dat: 29 Nov: 1748 vid: fol: 374
9. Hans Hansen Algerøens som Laværge for Kari Stephensdatter hands udgivne
Skiøde til Michel Michelsen Algerøen paa 18 mark fisk i Algerøen dat: 29 Nov: 1748 vid:
fol: 374
10. Anne Larsdatters udgivne Skiøde til Lars Iversen Trellevig paa 6 ¾ Mark fisk i
Gaarden Ham/m/ersland, Udi Nore Toft 6 Mark fisk og udi Tvedt 9 Mark fisk dat: 29 Nov:
1748 vid: fol:
D/en 30te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt [satt] og fremlagt til Publication
1. Thomas Nielsen Gaulens og Elling Knudsen Kaabeltvedts udgivne Skiøde til
Jacob Jacobsen Kaabeltvedt paa 6 Mark fisk i Gaarden Kaabeltvedt dat: 30 Nov: 1748 vid:
fol: 375
1748: 12b
2. Peder Mons Ole og Lars Kallestads fredlysning at ingen maae giøre dem skade
eller fornermelse paa deres Gaards underliggende Herligheder dat: 30 Nov: 1748 vid: f: 375
3. Engel Hansen Bildøens udgivne bøxel sæddel til sin Sønn Ole Engelsen paa 1
p/un/d fisk i Gaarden Bildøen dat: 30te Nov: 1748 med Rev: ej dat
Fogden Smith mødte for Rætten og gav tilkiende at hand til dette Ting Tiid og Stæd paa
Justitiens Veigne havde ladet indstevne Anders Ingebrictsen tienende paa Gaarden Vindenes
og Qvinde Mennisket Gunilde Halversdatter for med hinanden begangne Leyer Maal, samt
at Qvinde Mennisked endnu ikke har Væred til Confirmation, der for at lide Dom til bøder og
strafs lidelse efter Forordningen af 2den Sept: 1745.
De indstevnte mødte begge for Rætten og Vedtoeg lovlig stevne Maal, hvorefter Anders
Ingebrictsen tilstoed at have besvangred pigen Gunilde Halversdatter, som endnu ey har
Væred til Confirmation, men derhos til kiende gav under Egteskabs Løfte som hand og her
for Rætten declarerer at Vil holde, at have belagt dette unge Pigebarn bem/el/te Gunilde
Halversdatter, siigende derhos allereede at have udstaaet Kierkens diciplin ved aabenbare
Skrifte Maal at staae, samt til fogden betalt bøder.
Gunilde Halversdatter forklarede dernæst i Nerværelse af sin fader Halver Nielsen
Oftevaagen det hun som et ungt Menniske i sit 16 aar er forinden sin Confirmation bleven
under Egteskabs Løfte, det hun ligeleedis her for Rætten declarer[er] at Vil fuldbyrde, har

ladet sig af den her for Rætten mødende Anders Ingebrictsen besvangre, og allereede fødet
ved sistleeden S/anc/te Hans dags Tiider {fødet} barned som var dødfød;
Faderen Halver Nielsen *Ostevold (nevnt Oftevaagen ovanfor) sagde og om dette Egteskabs
Løfte at Være Vidende og fremdeelis Vil samtøcke udi deres Egteskabs fuldbyrdelse.
Fogden svarede at som hand af Anders Ingebrictsens udsiigende her for Rætten
fornem/m/er at hand allereede skal have staaet aabenbare Skrift, saa begierer hand Sagen
udsatt til næste Ting {med formo} paa det hand imidlertiid kand fordre Præstens Attest om
dessens Rigtighed, saa og om Pigen Gunilde Halversdatter imidlertiid kand blive præparered
til Confirmation og derefter udstaae Kierkens disciplin at saadant da her for Rætten kand
Vorde beviist, aller helst de begge her for Rætten har declarered at ægte hin anden.
Eragted
Den forlangte Udsættelse bliver efter Fogdens forlangende herved af Rætten samtøckt
1748: 13
Fogden fremlagde til attestation følgende nemlig
1. Et [Tings Vidne]? inde holdende 9 qvestioner som blev besvared ligesom Ved
nest forrige Ting stæd untagen til den 7 Post at Iver Larsen Bache har begaaet Leyer Maal
udi sit Ægteskab med sin tieniste Pige Brithe Andersdatter og til 3die Post at Være funden
et Vrag Skib hvortil fantes Ejer.
2. En Specification over Laxe Voger og Silde Voger som blev taxered for i Aar at
skatte 3 rdr 12 sk,
3. Qv: at Albert Brinchman ey bruger nogen Slags Næring end hands blotte
Giestgiverie Rs: Ney
4. Qv: om Bratholmen ey beboes af Matros Peder Michelsen Rs: Jo
Om her er fleere Kræm/m/ersæder end Glesnesholmen, Lochøen og Solsvigen som
styres af 3 borgere Resp: Ney
5. Odels Mantallet oplæst og uimodsagt
Restancen for inde Værende Aars skatter beløber 42 rdr 4 mrk 8 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes 1. Mons Bielcherøen 2. Knud
Hum/m/elsund 3. Tørres Telle 4. Mons Bache 5. Lars Dalle 6. Hans Landraa 7. Anders
Arefiord og Niels \Persen/ Nore Biørøen

Schiolds Skibbreede!
1748 d/en 3die Dec/em/br/is/ blev Rætten til almindelig høstetings holdelse satt paa Ting
stædet Møllendahl med Schiolds Skibbreedes Almue i Overværelse af deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd sc: Lars Myhrdahl 2. Hans
Jellestad 3. Mons Mathopen 4. Lars Ulsmoe 5. Svend Gim/m/eland 6. Ole Nesse 7. Lars
Borge og 8. Anders Søvigen
Hvor da for dette Skibb/reede alle de Kongl/ige forordninger og ordres blev oplæste som Ved
nestforrige Ting stæder
General Com/m/issariatets Resolution af 22 junij 1748 at hvem der Vil tiene i Alvøens
Krudverck skal Være frie for all Udskrivning naar de har tient 10 Aar Ved Verket
Dernæst publiceret

Et Skiftebrev forrettet paa Giestgiveriet Kongshavn d/en 6 Aug: 1748 efter afg/angne
Lars Jacobsen Kongshavn vid: fol:
2. Skiftebrev forretted paa Gaarden Nedre Mitthun d/en 1 Julij 1748 efter afg/angne
Mageli Simensdatter vid: fol: 376
3. Lars Knudsen Fløens udgivne Skiøde til Eschel Larsen paa et ved Fløen staaende
Vaanhuus med pertinentier, som under Gaarden Aarestad er beliggende dat: 8 junij 1748
vide fol: 375 et 376
4. Assessor Jaen von der Lippes fredlysning det ingen i hvem det Være maae maae
hugge træer eller oprive og bort *skiøre (skiære/kiøre) eene (einer) eller løng udi Udmarken
Ved Store og Lille Milde med Videre dat: 28 Nov: 1748 vid: fol: 375
5. Ditto hands giorde fredlysning angaaende Samdahls Buntveds Lund Øfstebøe og
Haalands Skove at ingen derudi utilbørlig maae hugge dat: 26 Nov: 1748 vid: fol: 375
6. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelsæddel til Niels Ellingsen paa ½
Løb Smør ½ Tønde Malt i Gaarden Rødland dat: 17 jan: 1748 med Rev: ej dat
7. Assessor Von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Niels Larsen Hamre paa 1 løb
Smør i Gaarden Østebøe dat: 13 Nov: 1748 med Rev: ej dat
1748: 13b
8. H/er/r biskop Londemans udgivne bøxelsæddel til Christopher Hansen Hauland
paa ½ Løb Smør ¼ tønde Malt i Gaarden Myhrdahl dat: 11 Febr: 1748 med Rev: ej dat
Fogden fandt sig foraarsaged at lade udi Protocollen ind føre, det Almuen her af Schiolds
Skibb/reede, Ved paafordring af Fløens broes bekostning som efter Jacob Giises derover
forfattede Reigning har kosted 10 rdr 1 mrk 2 sk, gandske og aldeelis benægter sam/m/e at
betale, den tilstæde Værende Almue svarede enstem/m/ig det de ingenlunde kunde under
gaae at svare i Fløens broes bekostning, i henseende de eller deres formænd i Schiolds
Skibbreede ingensinde har betalt noget der til, lige som de og formeener denne Omkostning
aldeelis bør blive meenige Schiolds Almue uvedkom/m/ende at tilsvare
D/en 4de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til publication
fremlagt
1. Sorenskriver Garman paa sin Moders Veigne udgivne bøxel sæddel til Niels
Larsen paa 21 3/5 Mark Smør 19 1/5 Kande Malt i Gaarden Rødland dat: 3 Dec/em/br/is/
1748 med Rev: ej dat
2. Assessor Von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Erich Iversen paa 2 p/un/d 6
Mark Smør i Gaarden Lieland dat: 3 jan: 1748
3. Aflyst Niels Rasmusen Harrebaches udgivne Pante Obligation til Hans Peter
Berrig paa Capital 40 rdr dat: 2 Dec: 1747 efter Creditors paateignede qvittance af 2 Dec:
1748 altsaa bliver sam/m/e af Pante bogen udslettet vid: fol: 352
4. Simen Nielsen Biørchelands udgivne Skiøde til Kari Larsdatter paa 11 5/16 Mark
Smør i Gaarden St/o/re Mitthun dat: 4 Dec: 1748 vid: fol: 375
Procurator Johan Reutz fremkom for Rætten og producerede en skriftlig Stævning af 14 Sept:
sistleeden, hvorved Velædle og Velbyrdige Assessor Jaen von der Lippe til dette Ting har
ladet indstevne Ole Larsen Holmefiord eller Samdahl til Vidne Ole Lund, Joen Samdahl og
Lars Riple efter Stevne Maaletz indhold som blev oplæst.
De indstevnte blev paaraabt 3de gange og mødte Ole Larsen Holmefiord eller Samdahl og
de 2de Vidner Ole Lund og Lars Riple,

Stevne Vidnerne Ole Haugsdahl og Lars Myhrdahl fremstoed og eedelig afhiemlede det de
lovlig har forkyndt den fremlagde og for Rætten oplæste Stevning for alle Vedkom/m/ende
og det i deres eget paahør og for deres boepæl
Ole Larsen Samdahl mødte Vedtagende lovlig Stevne Maal tilstoed og at have i Som/m/er
{havt} udi sin brugende
1748: 14
Marck paa Gaarden Samdahl havt 16 Slagte beester til Græsning, som hand for egne Pænge
havde opkiøbt, men ey bocker fleere end til sit eget huusfornødenhed, siigende der hos ey at
have havt sin Ejeres tilladelse, formeenende hand der til som Leylænding kunde havt frihed;
Reutz begierede Vidnerne saa mange som møder afhørt efter Stevne Maalet, og til den
Ende begierede de af Rætten maatte tilspørges om de ikke i Aug: Maaned sistleeden efter
Citantens ordre indfandt sig hos den indstevnte og udi hands hage eller Udmarck forefandt
foruden Gaardens rette Avl 30 støcker slagte beest og 10 bocker, samt anmodede ham om at
hand sam/m/e Vilde bort føre, men efterkom det ikke.
Det første mødende Vidne Ole Lund fremstoed og under Eed forklarede det hand i
afvigte Som/m/er i Slottens Tiid blev fra sin Ejer Assessor Von der Lippe blev udsændt det
hand tillige med 2de Mænd skulle advare Ole Larsen Samdahl og borttage de slagte beester
som hand skulle i Udmarken have indbragt, hvortil Ole Larsen Samdahl svarede det hand
ickun havde kiøbt 16 støcker Slagtebeest, de hand Vilde see Raad til at faae bort ført
sam/m/e, Videre Viste Vidnet ey at forklare da hand hvercken har seet hvormange beester der
var eller hvor de var til Græsning, ey heller om den indstevnte sam/m/e har kiøbt eller ikke.
Reutz tilspurte Vidnet der næst om hand Veed den indstevnte efter tilsiigelse lod afføre
beesterne eller ikke Vidnet svarede Ney hand Vidste det ikke, End Videre paa tilspørsel
svarede Vidnet det hand Vel af andre har hørt Ole Larsen Samdahl haver havt 30 støcker
Slagtefæe, men ey Veed det selv.
Ole Larsen Samdahl sagde at have her ved Tinget forlanged borge Meester Fasmer at svare i
Sagen,
Hvorefter borge meester Fasmer fremstoed og forinden hand kunde Acceptere Mons/ieu/r
Reutz enten at incam/m/inere eller prosequere denne Sag paastoed at hand i følge Forordning
af 19 aug: 1735 sig dertil bør legitimere siden ikke en afsætt ey heller en i byen beskicket
Procurator der til er berettiged, i øvrigt igien toeg Ole Samdahl sin forhen imod Dom/m/eren
udi samtlig Almues paahør fremsatte exception og Reserverede sig Reservanda.
Procurator Reutz som ikke havde Ventet at Rætten skulle have admittered H/er/r borge
Mæster Fasmer til at Være Procurator i den/n/e Sag fandt sig beføyed at paastaae at Rætten
Ved Kiendelse afviiser borge Mæsteren fra at gaae i Rætten, saa som hand dertil ikke er
Authorisered og at H/er/r borge Mæster for denne af ham giorde indgreb i en andens
Embeede Ved en forvæntende Kiendelse Vedbørlig bliver Corrigered. Den imod
Comparenten frem satte exception
1748: 14b
anseer hand saa utilbørlig som formastelig af borge Mæsteren fremsatt tvert imod hands eget
bedre Vidende og den Comparenten af Kongens Allernaadigst Procurator bevilning at hand
ikke holder nødig noget dertil at svare, og saa snart Rættens Kiendelse er afsagt Vil hand
træde til Procedur i hoved Sagen.
Borge Mæster Fasmer sagde at Kongen havde satt ham i den qvalite og Stand at naar hand
fandt Procurator Reutzes forseelser af den betydenhed at hand fortiente at suspenderes da var
det hands og med Collegæs Magt udi Raadstuen sam/m/e at forrette, og derfor Vanvittig giort

af Reutz at imodsætte sig det forsvar som borgemeesteren ikke for fordeel men uden
betalning til en fattig Mands frem/m/e havde tillige med hands Rettes Conservation frem
ført, hand Vilde derfor ikke paa denne Tiid efter Contra partens frem førte igien/n/em gaae
efter fortieniste hvis ugrundet fremført er, men allene paastoed Rætt efter forrige
forbeholdenhed og forhen allegerede forordnings bydende.
Reutz paatrengede Rættens Kiendelse til borge Mæsterens Afviigelse fra Rætten og det
under alle lovlige forbeholdenheder
Eragted
Som den Kongl/ig Allernaadigste Forordning af 19de aug: 1735 udtrøckelig melder, hvo der
for andre maae gaae i Rette, og deres Sager for Rætten udføre, da i henseende Procurator
Reutz mod den herfor Rætten giorde exception hverken har producered sin Constitution eller
fuldMagt fra Citantens Procurator Claudius Emanuel Barth, som Stevne maalet paa Citantens
Veigne har forfatted, for ham i denne Sag at svare eller at gaae i Rette, Vice Borge Mæster
Danchert Fasmer ey heller, som for den indstevnte Ole Larsen aldeelis er uvedkom/m/ende at
føre Sagen for, ey har fremviist høy Øvrigheds Constitution til saadan Procedur at føre, da i
henseende begge Parter savner saadan forsvar som Lov og forordning befaler, og de
anmeldende Defensores ey medbringer de behørige beviiser som forordning dicterer de bør at
have, udsættes denne Sag til næste Ting, da Parterne med Lov skickede fuldMægtiger kand
see sig forsiunede til Sagens Videre procedur og endelige Sluttning.
1748: 15
H/er/r Biskop Edvard Londemand efter forrige tiltale Contra Hans Monsen.
Udi Sam/m/e Sag mødte Citantens FuldMægtig Procurator Reutz og efter Velbem/el/te
biskoppens ordre forlangede Sagens Anstand til nest holdende Som/m/erting, saasom
Comparenten ikke er bleven forsiuned formedelst biskoppens silde hiemkomst for faae dage
fra Rosendahl med de behøvende documenter til Sagens legitimation.
Paa indstevnte Hans Monsens Veigne mødte Procurator Kramer senior som formeener
uskiellig at Være dragen i denne proces, saasom hand ingen sinde har nægted, men ogsaa
Vidnesfast anbudet Citanten hvad Rættighed han/n/em som Sogne Præst kunde tilkom/m/e,
thi var hand foraarsaged til satisfactions indtale og for at faae Ende paa den/n/e proces at
begiegne Citanten med Contra Stævning, til saadan Ende Var Comparenten begierendes at
han/n/em maatte meddeelis Copie af alt hvis i Sagen er passeret, paa det hand sin paaberaabte
Contra Stævning til første Ting kunde incam/m/inere.
Eragted
Den af begge Parter forlangte Udsættelse til næste Ting bliver af Rætten bevilged
D/en 5te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til Publication fremlagt
1. En for Bergens byes bye tings Rætt under 2 Sept: 1748 afsagt Doms final udi
Sagen indstevnt af Sing/neu/r Warner Hossevinchel Contra Magdalene afg/angne Harbert
Hendrichsens som i Pantebogen ordlydende under folio 376 er inført.
2. Niels Rasmusen Harrebaches udgivne Skiøde til Ole Mathiesen paa ½ part i
Gaarden Harrebache eller ½ Løb Smør med Videre Inventario dat: 14 Nov: 1748 vid: fol:
376
3. Ditto hands Skiøde paa den anden halvepart i ditto Gaard Harrebache til Thor
Olsen Heggem ditto dat: vid: fol: 376
4. Niels Johansen Govigen og Ole Erichsen Olsvigens udgivne Skiøde til Mad/a/me
Maria Margrethe S/a/l/ig/ Frorups paa en huuse Vaaning staaende paa Gaarden Brevigen
med Videre efter Skiødetz formeld dat: 17 april 1748 vid: fol: 377

5. Mons Monsen Nedre Mitthues udgivne bøxelsæddel til Ole Rasmusen Søvigen paa
10 ½ Mark Smør i Gaarden Søvigen dat: 4 Dec: 1748 med Rev: ej dat
6. Warner Hossevinchels under 15 Dec/em/br/is/ 1747 til Cancellie Raad Danchersen
giorde Reqvisition, og det derpaa af bem/el/te Danchersen paa fulte Giensvar under 21 jan:
1748, hvilcket document som med et støcke 6 sk Papier No 18820 var belagt i Pante bogen
fol: 377 ordlydende er indført
7. Gedsche S/a/l/ig/ Jonas Wismans Efterleverskes udgivne Skiøde til sin Sønn Jonas
Wisman paa 1/5 part i felbreeder eller Stampe Møllen bestaaende paa Aarestads under
liggende Grund dat: 14 febr: 1748 vid: fol: 377
1748: 15b
8. Assessor Von der Lippes udgivne bøxel og Grunde Seddel til Jonas Wischman paa
1/5 Parts Grund til felbreeder og Stampe Møllen dat: 15 febr: 1748 vid: fol: 377
9. Gedsche S/a/l/ig/ Jonas Wismans Enckes skriftlige Declaration at det Skiøde hun
d/en 4 De/cem/br/is/ 1747 som d/en 6 ejusdem blev publiceret er Mortificeret i henseende
den 1/10 Part hun da solte nu er i dette skiøde dat: 14 febr: dette Aar indraget den/n/e
declaration er dat: 14 De/cem/br/is/ 1748 og udi Skiøde bogen fol: 377 ordlydende indført.

Fogden Rasmus Smith fremstillede her for Rætten 3de udi Schiolds Skibbreede paagrebne og
fogden tilbragte Landstrygere den eene som Fader kalder sig Peder Monsen havende med
sig et qvinde Menniske Ingebor Paulsdatter og en dreng som kalder sig Søren Pedersen og
skal Være Sønn til Peder Monsen, alle til examination og forklaring om deres Ophold og
Opførsel med Videre, saa haver og Fogden ladet tilkalde Robert Haucheland, Rasmus Øfre
Treet, Matz Noraas og Thoer paa Hope, samt Rasmus og Johannes Tvedt saavel at anhøre
disse paagrebne Persohners udsiigende, som og selv at giøre forklaring om alt hvis disse 3de
Persohner kand Være angaaende og dem kand Være bekiendt. til den Ende bad hand at een
efter den anden af de paagrebne for Rætten til forklaring maatte fremkaldes.
Af de paagrebne fremstoed for Rætten den første nemlig Søren Pedersen, angivende
sig at Være fød paa Gaarden Bioe i Fieldbergs hoved Sogn og Sundhorlehns Fogderie af
Faderen Peder Monsen og Moderen Chirsti Sørensdatter som er død, angav sig at Være 16
aar gam/m/el, gaaed i Sundhorlehns fogderie hist og her med sin Fader Peder Monsen som
har deels med tiggerie deels Ved at arbeyde Kurver søgt sit brød, har og i denne Som/m/er
her i dette Skibbreede og fogderie fuldt med sin Fader Peder Monsen og Qvinde Mennisket
Ingebor Paulsdatter som stedse har i halv fierde aars tiid reyst om med dem. End Videre blev
ham tilspurdt hvor hand og de Øvrige for 2 á 3 Ugers tiid har opholdet sig i sær d/en 18
19de 20 og 21 Nov: som er lidt over 14 dager siden, Comparenten svarede det hand den 18
Nov: som Var en Mandag reyste fra Gaarden Store Tvedt med havende 2de Kurver de
hand solte i byen og var hand allene, fra byen reyste hand igien {fra byen} over til Soleim
med baad nest følgende 19de Nov: som var tiisdag og kom sam/m/e Aften til Gaarden
Knappen her i Skibbreedet, hvor hand Natten til Onsdag d/en 20de laae, Onsdag Morgen
reyste hand fra Knappen til Gaarden Nordeide hvor hand kom ungefær Klocken 10 om
formiddagen, hvor hand en liden Stund forblev hvor hand gick forbie Søreide og omsiider
da
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Solen Var oppe endnu lidt kom til Gaarden Dolvigen, hvor Comparenten lidt opholdt sig,
men derfra atter gick til Gaarden Schage hvor hand forblev Natten til paafølgende Tordags
Morgen, sam/m/e Torsdags Morgen atter gick hand derfra til Gaarden Nedre Biørcheland,
hvor hand lavede nogen Vier til Kurver, end videre blev Comparenten tilspurdt naar og hvor
hand fandt sin fader Peder Monsen Resp: hand fandt sin fader paa Gaarden Bynes tiisdagen
d/en 19de Nov: siden den tiid fulte hands fader bem/el/te Peder Monsen ham alle de Stæder
og paa de Gaarder som hand forklaret haver. End Videre blev Comparenten tilspurdt om hand
ey har kiendt, seed eller talt med det Men/n/iske som Ved Landaas siden er bleven død
funden og drebt, Resp: hand har længe siden for 6 Ugers tiid siden kiendt ham paa en
Gaard Trengereide i *Samanger, seed og talt med ham sist paa Gaarden Store Tvedt her i
Skibbreedet d/en 15 Nov: sistleeden da hand allene, og ey hands fader eller Ingebor
Paulsdatter var tilstæde men i byen, hvor Comparenten da saae at den døde, som hand har
hørt kaltes Torbiørn, havde Pænger med sig, de hand \nemlig Torbiørn/ holdt i haanden men
*taalte (talte) dem ikke, dog hørte hand paa andre gaarder nemlig Øfstus, Mithue \andre/ at
have *toldt (talt) dem, end Videre forklarede Comparenten det hand havde hørt bønderne paa
Øfstus skulle have *toldt dem da hand Mandagen d/en 25de kom til bem/el/te Gaard Øfstus,
Paa tilspørsel svarede Comparenten det hand aldeelis ey er Vidende om hvem dette Mord
paa den afdøde Torbiørn har øvet, ligesom Comparenten benægtede aldeelis det hans Fader
Peder Monsen hverken har kiendt den afdøde Torbiørn ey heller seed den tiid paa Tvedten
Torbiørns Pænge da Comparenten saae dem, Comparenten paa tilspørsel svarede det hand
siden hand med Torbiørn skiltes paa Store Tvedt saae hand icke igien, dog forklarede
Comparenten at da hand tillige med Torbiør[n] paa Store Tvedt som melt saae og talte med
hin anden, skulle Torbiø[n] have sagt jeg hører der ligger Røver paa bye Veyen, du har Kniv,
jeg har ingen, gid du ey maae kom/m/e efter mig og sticke mig, hvortil Comparenten svarede
Gud bevare mig derfra.
Fogden fandt fornøden at spørge Comparenten hvor hand med sin Fader saavel Torsdagen
d/en 21 Nov: som Natten til paafølgende freedag opholdt sig Resp: hand var efter forrige
forklaring paa nær den gandske dag fra Morgen til Aftenen paa Gaarden Nedre Biørcheland
derfra gick hand til Øfre Bircheland og blev der Natten til Fredag som var d/en 22de Nov:
bem/el/te Gaarder Schage Nedre og Øfre Bircheland er efter Laug Rettes siigelse 7 ½ Miil
fra Landaas og derover.
Videre kunde Comparenten ey forklare efter siigelse
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Dernæst blev fremstilled for sig selv den anden paagrebne Mands Persohn
navngivende sig at Være fød i Kleboe Sogn i Trundhiems Stift i Strindens Fogderie paa
Gaarden Berge ved Navn Peder Monsen af alder efter siigelse 75 aar, har staaet Ved Buddes
Regimente som Soldat i 2de Aar derfra Com/m/andered til brigadeer Pretorii Regimente, og
slap hand Gevehred 1720 da freeden blev sluttet, siden Væred og opholdt sig i Sundhorlehns
fogderie og Fieldberg Sogn i Aalsfiord, sigende sig at have være[t] gift med Chisti
Sørensdatter som for 6 á 7 aar er død, har 2de børn, den eene \Søn/ Søren Pedersen som her
for Rætten har Været, og den anden Sønn tienende paa Gaarden Fosse i Fielbergs Sogn, det
medpaagrebne Qvinde Menniske siiger hand at være kom/m/ed i lav med udi byen som
heeder Ingebor Paulsdatter, reysed omkring med hende hist og her i en 3 á 4 aars tiid, men
ikke sam/m/envied med hænde til denne tiid, har og i en 6 aar ey væred til Alters, har ey
heller noget Pass eller beviis at medbringe om sin opførsel, har ofte reyst herom i bøygden og
deels med tryglen deels Ved at Arbeyde Kurver seed sig ernæred - Rætten tilspurte
Comparenten hvor hand for en 2 á 3 Uger har Været, Resp: hand reyste fra byen
førstkom/m/ende Mandag 3 Uger siden som var d/en 18 Nov: og gick op til Gaarden Store

Tvedt hvor hand Middags tiid op kom, hvor hand ey holdt sig oppe men gick forbie
Fiøsanger til Kraagenes hvor hand silde kom og blev Natten over til Tisdag d/en 19 ejusdem
derfra gick hand Tisdags Morgen med Opsidderen til Gaarden Bynes, hvor hand fandt sin
Sønn Søren Pedersen derfra gick Comparenten med sin Sønn til Strømme og igien derfra til
Knappen som da Var silde Tisdags Aften, hvor de og laae Natten til Onsdag d/en 20de
ejusdem fra Knappen reyste de Onsdags formiddag Klocken 10 á 11 og blev med 2de smaae
drenge ført over udi en baad til Gaarden Nordeide, da det kunde Være Ved Middags tiid,
derfra gick de til en Gaard Haucheland kaldet som ligger ner derved, {der}fra Haucheland til
Søreide, fra Søreide til Dolvigen, fra Dolvigen silde paa Aftenen til en Gaard Schage kaldet,
hvor de Natten til Torsdagen d/en 21 Nov: blev liggende, torsdags Morgen atter gaaed fra
Schage til Nedre Bircheland hvor hand med sin Sønn kaaged nogen teeger til Kurver og
forblev til Aftenen da de reyste til Øfre Bircheland og der laae Natten til freedags d/en 22
Nov:
Paa Rættens tilspørsel svarede Comparenten det hand aldrig har kiendt seed eller hørt
noged om det ved
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Landaas forefundne døde og drebte Menniske, ey at have Væred i flock eller følge med
nogen som saadan gierning kunde forøve, har vel hørt sin Sønn tale om at have kiendt seed
og taled med dette menniske, som er skeed i hands fraværelse, men Comparenten det ringeste
ey at Viide om ham; End videre paa tilspørsel forklarede Comparenten det hands Sønn Søren
Pedersen stædse fulte de dage med ham fra den tiid de fantes paa Gaarden Bynes, som forhen
forklaret er, indtil de Søndagen d/en 24de Nov: kom til Nordaas, hvor Matz Noraas beholdt
hands Sønn tilbage hos sig, men lod Comparenten gaae sin Vey. Videre Vilde Comparenten
ey tilstaae enten at have Væred med i nogen Misgierning eller Viide noget om det forøvede
Mord paa det død fundne Menniske Ved Landaas fore givende de tiider drabet Var skeed at
Være langt derfra.
Derefter blev lige leedis det 3die nemlig Qvinde Mennisket navngivende sig Ingebor
Paulsdatter fød i Ous Gield havt til ægte Lars Eliasen som ingen Viss boepæl havde, død for
6 á 7 aar siden, har efter bekiendelse stedse 3 á 4 aars tiid flacket og omreyst med Peder
Monsen som deels Ved Tiggerie deels ved at arbeyde Kurver har søgt sit brød, hvad den tiid
angaar for 2 á 3 Uger siden, forklared Comparentinden det hun siden i høst stedse har
opholdt sig hos en mand Navnlig Engel, boende Ved Paul Tuller paa Sanden, som er hændes
Søsters Mand, og ey reyst med Peder Monsen herpaa Landet de tiider som drabet skal Være
skeed nemlig d/en 21 Nov: og ey kom/m/ed af byen førend hun sistleeden Løverdag d/en 30
Nov: blev taget paa Fløen, Efter tilspørsel hvad Anledning hun gick fra byen til Fløen,
svarede Comparentinden at da Søren Pedersen kom løbende til hænde i byen sistleeden
Løverdag, spurte hun ham, kom/m/er du nu, hvor er den gamle, Søren svarede de kom/m/er
nu med ham fra St/o/re Tvedt til Fløen, er hand da tagen, Søren svarede ja hand kom/m/er
med 2 Mand leyende, Comparentinden svarede hvorfor fulte du ey den gamle, hvortil Søren
ey svarede noget, hvorefter hun gick til Fløen for at see hvor det stoed til, hvor hun og
sam/m/estæds blev paagreben og anholdt, men om det forøvede drab paa det død fundne
Menniske Viste hun i ringeste Maade ey noget at forklare, siigende derhos
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at saasnart hende blev tilspurdt hvor drengen Søren Persen Var, tilkiendegav hun ham at
Være i sam/m/e huus hvor hun holdt til i byen og tillige fulte med Vagten eller de 2de Mænd

fra Tvedten, som i byen derpaa Anholt ham, har ey heller hørt enten af den gamle Peder eller
drengen Søren noget om denne forøvede Misgierning paa eller ved Gaarden Landaas.
Derefter blev de 3de paagrebne alle samlede og Confronterede og atter følgende qvestioner
fremsatte, om de nemlig Peder Monsen og Søren Ved paagribelsen havde nogen Kniv i deres
reyse tøy, Peder svarede jo hand havde en Kniv som hand brugte at arbeyde Kurver med,
ligesom Søren og sagde at have een, som i byen nu ligger, Peders Kniv bragte Ingebor
Paulsdatter hiem med i Kurven, og drengen Søren bragte sin egen hiem da hand løb til byen
Fogden sagde at de tilkaldede Persohner som forhen er benevnt har her uden for Rætten
giort hver sin Forklaring om disse 3de paagrebne, men som noget til deels af dem selv er hørt
og til deels efter andres siigelse hand end og fandt fornøden at lade indkalde Skage Øfre og
Nedre Birchelands beboere for af dem at fornem/m/e om de paagrebnes Udsiigende med
fører Sandhed at de de omvundne Nætter har logered, desaarsage begierede Sagen udsatt at
de da alle da lovlig kand indkaldes, at saavel de til stæde værende som de øvrige Vidner da
paa en tiid kand Vorde afhørte, og imidler tiid agter Fogden at giøre Ansøgning om en extra
Rætts bevilgelse hos Deres Excellence H/er/r Stifts befalings Mand á Møinichen, hvorefter
Sagen imidlertiid hen hviler.
Eragted
Den af Fogden forlangte Udsættelse saa vel til Ansøgning om Extra Tings holdelse, som
Vidners lovlige ind kaldelse til Sagens behøvende Oplysning bliver her med af Rætten
bevilged.
Derefter Publiceret
Severin Weiners udgivne Pante Obligation til Obriste Lieutnant *d Nordahl paa
Capital 500 rdr dat: 9 Martij 1748 hvorfor pantsættes paa 2den Priorite Gaarden Sæhlen
Vide Pante bogen fol: 372.
2. H/er/r Assessor Londemans udgivne bøxelsæddel til Severin Weiner paa 18 mark
Smør 3 Kander Malt udi Gaarden Strømme dat: 29 april 1747 med Rev: ej dat
Laug Rættes Mændene Svend Johannesen Gim/m/eland, og Lars Myhrdahl blev Vidne i
følgende tings Vidne Sag, i deres stæd blev antaged Niels Ulsmoe og Jacob Giise som forhen
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har Været Laug Rættes Mænd
Jacob Johannesen Gimmeland fremstoed for Rætten og beklagede sig det hand som beboer
paa Gaarden Gim/m/eland i Schiold Skibbreede under Matriculens No 30 og bruger ½ Løb i
Skatte skyld det hand indeværende Aars Paaske dag paa endeel sine brugende bønder huuse
har lidt ildskade nemlig paa sit Stue huus, Ildhuus og 2de Smale huuse hvorudi 14 Støcker
faar tillige blev opbrente, Hvilcke huuse alle af en uløckelig Vaade Ild bleve lagde i Aske,
hvilcket hand alt saavel med sin Prustes H/er/r Peder Breedahls Attest under 30te Nov: 1748
som sin Jordrott H/err biskop Pontoppidans paateigning under 3 Dec/em/br/is/ 1748 beviiser
hvilcken Attest hand producerer og saaleedis er lydende ligesom hand og til forklaring
fremfører Lars Myhrdahl og Svend Johannesen Gim/m/eland som i alt forklarer denne
uløckelige Ilde brans skade at forholde sig rigtig og i sandhed,
Comparenten forlangede dette Tings Vidne beskreven, for der efter Ved allerunderdanigst
Ansøgning hos Deres Maj/este/ts at nyde den Skatte friehed skatte forordningen Aller
naadigst forunder, hvilcket af Rætten blev loved saasnart mueligt Være kand beskreven at
udstæde.

Fogden fremlagde til attestation følgende Documenter
1. Det inde holdende de sædvanlige 9 qvestioner som fol: 1 findes tilført som alle
med Ney blev besvaret.
2. Til Spørs Maal svartes at Gravdahls Mølle er afvigte Aar 1747 ved ulyckelig
Ildebrand lagt i Aske, og i dette Aar ikke saa til fulde bleven opbygt at noget derpaa er bleven
mahlet hvorfor ingen Skat der af kand svares, udi alle de udi Examinationen anførte Silde
voger er ey noget fisked dette Aar hvoraf nogen skat kand svares.
3. Om Lars Kongshavns Encke befatter sig med nogen slags Krem/m/er handel
Resp: ney
4to Her svartes af Laug Rættet at ey fleere end Haucheland Damsgaard Calfari og
Møllendahl kand svare Skatt
5. Om den aftagne Gaard Aadneland blev svared at sam/m/e siden dens Aftag ey
noged er forbedred
6. Odels Mantallet oplæst og uimodsagt.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 634 rdr 1 mrk 15 sk:
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1749 opnevnes 1. Ole Rødland 2. Niels Thorsen
Lone 3. Lars Smøraas 4. Michel Notvedt 5. Lars Schage 6. Lars Johannesen Myhren 7.
Gudmund Sættre og 8. Anders Lille Soleim
1748
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Extra Ting!
1749 d/en 14 Jan: blev i følge Deres Excellence Høy Velbaarne H/er/r Stiftsbefalings Mand
Christian á Møinichens skriftlige ordre under 21 Dec/em/br/is/ sistleeden Aar extra Rætt satt
paa Schiolds Skibbreedes Ting stæd Møllendahl i overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne folio 18 findes
tilførte som alle mødte og Ved Laug Mandens attester alle beviiste at Være i Eed tagne, men
som Laug Rættes Manden Lars Schage er til et Vidne udi denne Sag indstevnt, blev i hands
Stæd antagen Jens Hansen Aadland.
Fogden Rasmus Smith frem lagde høystbemelte Stiftbefalings Mandens ordre om Extra
Tingetz holdelse som blev for Rætten oplæst og er af følgende Indhold
Fogden producerede sin udstædde skriftlige Stevning under 18 Dec/em/br/is/ sistleeden Aar
hvorved Peder Monsen, Ingeborg Paulsdatter og Søren Pedersen er indstevnt for deres
Omstripping og Peder Monsen og Ingebor Paulsdatter for deres Samling uden foregaaende
Egteskab, ligesom og til Vidner indkaldet Mons og Lars Knappen Niels og Lars Schage,
Michel og Baar Øfre Bircheland for at avlægge deres forklaring hvor de forbem/el/te 3de
paagrebne Persohner fra d/en 18 til 22 Nov: sistleeden har logered, de sag skyldige efter
Sagens beskaffenhed at lide Dom, lige som og at have til kiende givet deres Defensor
Procurator Otthesen dette extra Ting holdelse.
Stevne Maalet blev for Rætten oplæst da alle de i Stevne Maalet benevnte Persohner samt
Vidner mødte
Procurator Otthesen efter given Kundskab om dette bevilgede extra Tings holdelse
Comparerede for Rætten som beskicked Defensor følgelig Hans Excellence H/er/r

Stiftbefalings Mand á Møinichens hannem under dato 21 Dec: nest leeden tillagde ordre som
hand producerede og blev oplæst
Efter at Stevne Maalet lydelig for alle var oplæst Vedtoge samtlige lovlig Varsel at have
bekom/m/ed
Fogden forlangede de 3de paagrebne separat fremkaldet for at høre deres forrige
bekiendelse og om de Videre denne sinde kunde have at forklare, hvorpaa allene
Søren Pedersen blev fremkaldet, som i alt Vedblev uden nogen slags forandring sin
under 5te Dec/em/br/is/ aflagde bekiendelse, som for ham blev oplæst, Paa Fogdens spørs
Maal svarede Comparenten det hands rette Moder Kisti Sørensdatter for 7 á 8 aar er død og
begraven Ved Bremnes Kierke i Findaas Gield, ligesom hand ey rettere Veed end hands
Fader jo siste gang her i byen Var til Alters men hvor længe det er siden Viste hand ikke,
beklager sig og ey at Være i læsning eller sin Christendoms Sag under viist, Videre havde
Comparenten paa Tilspørsel ey at
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forklare;
Derefter blev Peder Mogensen indkaldet som ligeleedis i alt Vedblev forrige
forklaring uden allermindste forandring, ligesom hand og tilstoed seeniste gang at have Været
i byen til Alters i Kaars Kierken for en 5 á 6 aar siden, og at have i 2 á 3 aar reyst om med
Qvinde Mennisket Ingebor Paulsdatter som hand har lovet Egteskab, men formedelst Præster
ey vilde sam/m/en vie dem er deres Egteskab ey fuldbyrdet, om hands første Kone Chisti
Sørendatters død og begravelse aflagde Comparenten sam/m/e forklaring som nestforrige
hans Sønn forklaret haver; Otthesen tilspurte Comparenten af hvad Aarsag hand har taget
Qvinde Mennisket Ingebor Paulsdatter siden hand er saa høy aldrende Mand Resp:
formedelst sin skrøbelige Tilstand har hand Væred nød til at tage hende for at tilsee ham i
hands svaghed og skrøbelighed hvilcket hand anviiste, Videre havde Comparenten ey at
forklare lige som fogden ey videre fandt fornøden at til spørge ham,
Den 3die paagrebne Ingebor Paulsdatter blev der næst frem kaldet som i alt Vedblev
forrige aflagde forklaring uden minste forandring, dog efter Videre tilspørsel sagde hun at
Være 56 aar gam/m/el og paa 4de Aar siden Væred til Alters i Strandebarm Sogn {under}
\hos/ H/er/r Ole Gierdrum, af hvem hun blev meddeelt Skrifte sæddel som er hænde
frakom/m/ed, og at hun har givet sig i lav med Peder Monsen for 3 á 4 aar siden for at see
ham til gode i sin Alder og tillige at Vinde brød Ved de Kurver hand arbeydede, dog er de
\ey/ til denne Tiid i Egteskab sam/m/enkom/m/en, skiøndt de hin anden Egteskab har loved,
men ey formedelst fattigdom har kundet kom/m/e sam/m/en. Videre havde Comparentinden
ey at forklare.
Fogden forlangede de indstevnte Vidner frem kaldede i de 3de paagrebnes paahør at giøre
forklaring om det saa forholder sig, som de 2de paagrebne Persohner angaaende deres Natte
leye fra 18 til 22 Nov: forklaret haver.
Derpaa frem stode af de indstevnte Vidner
Mons og Lars Knappen og under Eed forklarede, det dem til fulde Var Vidende at i
den sam/m/e Uge som drabet Var begangen, kom Peder Mogensen og Søren Pedersen til
deres Gaard {Schage} Knappen silde om Tisdags Aften som Var d/en 19 Nov: hvor de
Natten til Onsdagen d/en 20 ejusdem forblev til om Morgenen efter Solen Var oppe da de
begge nemlig Peder Mogensen og Søren Pedersen blev Ved 2de smaae drenger som Var
Vidnernes Sønner ført over et Vand til Søreide som er nermeste Gaard fra dem, og har de ey
hørt eller seed noget uskickeligt {seed} af dem begaaet, Videre Viste Vidnerne ey at forklare
uden at deres Gaard Knappen er 1 ½ Miil fra Landaas beliggende.
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2do Ligeleedis blev Opsidderne og Vidnerne Lars og Niels Schage fremkalte som
under Eed forklarede det bem/el/te 2de Persohner Peder og Søren Pedersen kom til dem
Onsdags Aften d/en 20 Nov: sistleeden Ved afdags bil en halv tiime efter Solens Nedgang
paa Gaarden Schage, hvor de begge hos Vidnet Lars Schage laae Natten til Torsdag d/en 21
Nov: hvor de da Torsdags Morgen ongefehr klocken 9 til 10 om formiddagen gick fra dem
til Gaarden UdBiørcheland, Videre Viste Vidnerne ey om deres Opførsel at forklare, uden
søm/m/eligt Være kunde, og er deres Gaard næsten 2 Miil fra Landaas.
3tio Vidnerne fra Gaarden UdBiørcheland blev ligeleedis fremkaldet som under Eed
forklarede, det benevnte 2de [Persohner] Peder Mogensen og Søren Pedersen kom til deres
Gaard UdBiørcheland Torsdags Aften d/en 21 Nov: sistleeden hvor de Natten til freedagen
d/en 22 ejusdem forblev til freedags Morgen hvor de lavede noget til Kurver derfra gick de
freedags Morgen til Espeland, om deres Opførsel Veed de ey heller noget usøm/m/eligt at
forklare
Fogden som har anhørt de indstevnte Vidners forklaring og fornem/m/er de paagrebnes
Udsiigende om deres Natteleye fra 18de til 22 Nov: er rigtig, giorde der efter denne paastand,
at som de i mange Aar har om stripped landet og Peder Monsen med Qvindfolcket har fult
hverandre som Mand og Qvinde uden foregaaende Egteskab, item afholdt sig fra Sacramentet
en tiid lang, saa indstillede hand til Rætten om de ikke foruden den Arrest de allereede har
udstaaet Manden Peder Monsen nogen tiid til Bergens fæstning og Qvindfolcket Ingebor
Paulsdatter for nogen tiid bør hendømmes \til Manufactur huuset/ hvad Sønnen Søren
Pedersen angaar om hand efter denne allereede udstanden Straf kand stilles paa frie fod og
henviises til sit føde stæd
Defensor Otthesen i henseende til at de paagrebne Persohner som separat ere blevne afhørte
og hvis forklaringer er gandske overeensstem/m/ende samt bestørcket med de afhørte Vidner
formeente at de saaleedis er blevne som uskyldig befundne i sær da de her i bøygden nogle
Aar har omfaret for at søge deres lovlige Næring baade ved at giøre Kurver og sam/m/e at
faae afhændet, samt ellers i deres Armod at søge got folck om Almisse, da og ingen har
kundet siige at de noget straf værdigt har begaaet, Qvinde Men/n/isked er og efter Mands
Persohnens bekiendelse og hendes egen tilstaaelse kom/m/en sam/m/en med ham, som forhen
bekiendte for at see ham til gode i hands høye Alderdom og meget skrøbelige tilstand,
Sønnen som ansees at Være et uskyldigt som et umyndigt barn, kand
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aldrig tage nogen deel i minste strafværdig Gierning, og i saadan Anledning Vilde Defensor
formode at saadant af den meget høystærede Rætt tages i Overveyelse til en mild og
modereret Straf, som de kand have fortient i henseende til de saa længe har holdt sig fra
Herrens Nadvere.
Videre havde parterne efter tilspørsel ey at tilføre
Hvorefter følgende Dom blev af Dom/m/eren og Laug Rættet
Afsagt!
Som de indstevntes eegen og frivillige Tilstaaelse Ved forrige under 5te Dec/em/br/is/
sistleeden tagne Forhør er for denne bevilgede Extra Rætt af bem/el/te 3de paagrebne
Persohner Peder Monsen, Ingebor Paulsdatter og Søfren Pedersen i alt og uden forandring
atter igientaget og bekræfted, det de sam/m/e stedse som omløbende Betlere fra et til andet
Stæd har omstripped her og andre Stæder i bøygderne, uden at kunde frem viise Pass eller
ringeste beviis fra de Stæder de har angivet sig at Være komne fra, Peder Monsen desuden
har til staaet hand i 6 aar og Ingeborg Paulsdatter ligeleedis efter eegen tilstaaelse i 4 aar fra

Sacramentet har entholdet sig, og som Egtefolck 3 á 4 aar hist og her omreyst, skiøndt de
med hinanden ey er Copulerede.
Alt saa kiender og døm/m/er Vii efter Sagens Omstændighed her med for Rætt, at Peder
Monsen som en løsgiengere, der intet Pass med bringer men i sin forargelige og ugudelige
Omgang Viiser sin slette Opførsel, bør, i følge Lovens 3 bogs 21 Cap: 16 art og Forordning
af 27 Nov: 1739, udi Bergens fæstning Et Aar arbeyde, og Qvinde Mennisket Ingeborg
Paulsdatter som paa sin Siide i lige tilfelde har forseed sig straffes med Arbeyde i Bergens
Manufactur huus lige leedis Et Aars tiid. Hvad Drengen Søfren Pedersen angaar som til
denne tiid til Omstripping og Leediggang har Været opvandt, da henviises hand strax til sit
føde stæd i Fieldbergs Sogn og Sundhorlehns Fogderie at begive sig, hvor hand af
Vedkom/m/ende Præst kand nyde Under viisning i sin Christendom, og Ved Tienistes
Antagelse hos brave Folck, nyde fornøden føde og Ophold, hvilcked alt 15 dage efter denne
Doms lovlige forkyndelse bør efterkom/m/es under Medfart efter Loven.
Efter Dom/m/ens Afsiigelse declarerede de indstevnte med denne Dom uden Videre apell at
Være fornøyed.

Taxations Forrettning
1749 d/en 25 jan: efter at mig fra Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith Pr expresse fra
Bergen skriftlig under dato 20 jan: Var Com/m/unicered at et Vrag Galioth Skib Vesten for
Tellevogens Land i Sartors Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie skulle sønder slagen Være
funden, hvorover hand forlangede tillige en Forrettning skulde holdes, haver jeg saasnart
mueligt Være kunde efter Veyens længde og besværlighed til Stæden hvor omm/el/te Vrag
var funden hen reyst, og Ved nermeste Stæd paa Stigholmen kaldet i Tellevogen satt Rætten
med de af Lehns Manden Knud Tøsøen paa Fogdens Veigne og efter hands ordre opnevnte
Laug Rættes Mænd sc: Hans Simensen Schage 2. Hans Olsen Schoge 3. Paul Hansen 4.
Hans Nielsen og 5. Lars Thorsen Schoge og 6. Ørje Thoersen Kaursland,
Hvor da først Lehns Manden Knud Tøsøen anviiste Fogden Smithes ordre under 24 jan:
som giver ham fuldMagt at møde paa Fogdens Veigne Ved denne Forrettning, og som Rætten
skiøn/n/ede det raadeligst Vilde blive siden Veyerliget Var nogenleedis gott og roeligt, at
henreyse til Stæden hvor Vraget Var foruløcked og beliggende, begav
1749: 20b
Vii os samtlige efter Lehns Mandens og en af biergerne Willum Jensen Telles anViisning /:
da de øvrige biergere alle Vare fraværende og i forfald med at hen føre og begrave 4re Ved
sam/m/e Vrag opsocknede og dødfundne Men/n/isker :/ til et Skier Teistholmen kaldet hvor
Skibet har stødt, bem/el/te skier er Ved en liden Øe Longøen kaldet beliggende, som er den
yderste Øe uden for Tellevogs Landet, og fra det faste Land ½ fierdings Vey udi Søen
imellem Skier og Klipper omkring alle Siider, hvor Vii da ey saae noget over Vandet, men
Ved at see af baaden Vii reyste paa ned i Vandet, kiendelig saae og erfarede at bunden og den
nederste deel af Vraget paa Grunden Var nedsiuncked og 6 favner dybt under Vand
beliggende, og at situationen af Stæden ey var til at faae noged bierged, uden det med besvær
maatte føres til det faste land.
Derefter begav Vii os lige leedis efter ovenm/el/te LehnsMands og biergers Anviisning til
Landet og et Stæd Sørvigen kaldet, hvor derpaa og til land Var opbragt og henført 3de store
sam/m/en hængende støcker af Knæer og bielcker der har tilhørt paa Siderne af Vrag skibet,
2de støcker af Cahyten, et støcke af decket med 2de Jern Ringer udi, 2de støcker af Agter
Stevnen med 2de Roer løcker, 5 løse bielcker 2de luger 1 Mers Raae afbrecked dog med

Jern hanck mit paa, 7 løse Plancker, et støcke af forstavnen og bogen med 2de Jern Ring/e/r,
1 skibs band som bunden Var indslaget paa, tillige med dens tilhørende Mast.
Atter fra dette Stæd henreyste Vii til Høvigen, hvor der forefantes til Land bragt et lidet
støcke af Stor Masten, 7 løse plancke støcker, 3 smale bielcker, et støcke af Ruffed,
End Videre henreyst til Stædet Longøe Vogen kaldet hvor allene Var bierged et Støcke af
Siden og af decket,
Og som Videre ey kunde [i] denne Sag foretages, blev af Mændene alt det Trævrag som paa
ovenm/el/te 3de stæder var bierged og besigtiged, i henseende det paa adskillige stæder Var
adspred og aldeelis spoleret og uden stor bekostning ey \ k/un/d/e/ / forfløttes, ey høyere
taxered end i alt for 5 rdr
Saaleedis blev denne dags forrettning slutted og til førstkom/m/ende Mandag d/en 27de jan:
udsatt, da de fraværende biergere her paa Stæden haver at indfinde sig, til forklarings
\afleggelse/ saavel hvor meget der er bierget, som og at anviise Stæden hvor sam/m/e
biergede Godtz er beliggende.
D/en 27de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt betiimelig om
Morgenen, da samtlige biergere indfandt sig herpaa Stæden sc: 1. Ole Monsen Telle 2.
Grim Olsen 3. Niels Olsen 4. Hans Kaaresen 5. Clemet Hansen 6. Willum Jensen 7.
Mons Willumsen 8. Johannes Jacobsen 9. Tørres Jacobsen 10. Peder Clemetsen 11.
Willum Grimsen 12. Malene Nielsdatter 13. Knud Larsen alle boende paa Gaarden Telle
tillige med Ingebrict Olsen som sam/m/estæds er tienende, fra Gaarden Mitvedt anmelte sig
følgende 15. Rasmus Thomesen 16. Thomas Rasmusen 17. Peder Olsen 18. Anders
Tørresen 19. Grim Olsen 20. Jacob Thomesen 21. Holjer Nielsen, fra Gaarden ØfreTvet
anmelte sig 22. Thomas Lassesen 23. Asser Thomesen 24. Jens Michelsen 25. Michel
Ingebrictsen 26. Malene Michelsdatter 27. Ole Nielsen 28. Niels Olsen 29. Anne
Olsdatter, 30. Anders Michelsen 31. Jacob Larsen, fra Gaarden Nipen 32. Jens Andersen
33. Michel Hansen 34. Jens Johansen 35. Johannes Ras1749: 21
musen 36. Wermund Olsen 37. Niels Pedersen 38. Peder Erichsen af Gaarden Selstøe
39. Johannes Nielsen 40. Erich Nielsen, 41. Niels Torgiersen 42. Marithe Nielsdatter,
endnu Var 3de Mænd og fiskere fra Bergen sc: 43. Hans Olsen 44. Hans Nielsen og 45.
Hans Stephensen alle i byen boende og for nerVærende tiid fraværende.
Af bem/el/te og anførte biergere fremstoed Peder Olsen, Anders Tørresen og Ole Grimsen
der forklarede at de i Soelrendingen Klocken 8 om Morgenen kom til det stæd Ved et Skier
Teistholmen Ved Løngøen (Longøen) ½ fierdings Vey fra Landet i tancke at Vilde fiske,
hvor de da blev var at adskilligt Vrag flød paa Søen af det sam/m/estæds strandede Vrag, da
de ey kunde medtage paa deres fiske baad meer end en i støcker rød slagen Kiste uden Laag
hvorudi aldeelis intet fandtes udi 1 Cahyt dør og Roeren til Skibsbaaden, og et træe
afskaaret hvorudi en bund allene fantes, Videre med bragte de ey, men reyste tilbage for at
give fleere folck denne hændelse tilkiende, hvorefter det fulde bierger tall inden Middag
sam/m/e dag udkom til Vraget med behørige baader og til silde paa Aftenen bierged og førte
til land hvis de formaadde, af Skibs inventario med Videre, blandt andet forefandt de og
nogle Papiirer flyde paa Vandet, som de overleverede LehnsManden Knud Tøsøen som om
Mandags Morgen kom ud til dem, hvoriblandt intet kiendeligt kunde Være at see, uden den
holte Journal, der Viiser Vrag Skibet at Være kaldet med det Navn Cornelia van Rotterdahm
og at Være ført af Skipper Palu Baryns, som udviiser at der udi er skrevet af Skipper eller
Styr Manden til Onsdagen d/en 15 jan: inde værende Aar,

Af bem/el/te biergere Hans Kaaresen og Vermund Olsen forklares at have om Søndags
Morgen d/en 19de ejusdem henreyst til Lehns Manden for at give denne uløckelig hændelse
til kiende, imidlertiid Vedblev alle de øvrige biergere søndag at bierge og til land bringe hvis
de formaae kunde, lige som og af bunden at opsockne 4 døde Mennisker, som de fandt i deres
Klæder at have følgende, nemlig, hos den de formeenede at Være Skipper, 1 sølv Uhr verck
som Anders Østvedten og Niels Torgiersen Selstøe forvarede og siden igien tillige med
fleere nemlig Ole Monsen og Willum Telle overlod en Persohn navnlig Casten Bohls som
{mueligens} sam/m/e bør til taxation tilbage levere, hvilket biergerne alle lovede at Være
ansvarlig for, end Videre fandt de 21 sølv penge smaae og store og 1 støcke Guld tillige
med 1 par *\1 par Skiorte knapper/ Skoe spender (1 par skjorteknapper og 1 par skospenner)
og 1 par Knæe spender, 1 Maling daase, udi det 2det døde Men/n/iskes Klær som biergerne
formeener \at være Styr Manden/ fandt de ey noget af Verdie 1 par store boxe knapper 1
par Skiorte Knapper og et par Skoe spender, foruden deres paa havende Klæder som alt til
forvaring blev leveret Lehns Manden, om Mandagen kunde ingen biergere udkom/m/e til
Vraget men allene samlede fra Sørvigen det biergede tauv Verk med Videre her til Stæden
Stigholmen og forvarede det udi det Nøst herpaa Stæden er staaende, om Tiisda1749: 21b
gen kunde biergerne ey heller kom/m/e i fult Arbeyde uden at opsockne et Seigl og taug af
Søen, Onsdagen Var Veyret gott ligesom og paa Torsdag og freedag da de har opfisked og
opsockned alt hvis hidbragt er og bierged saavel af Seigl, taug Verck, Anckere med det
øvrige som Registrered og Vurdered bliver, og som Skibet eller Vraget Var gandske spoleret
og bunden splittet fra det øverste af Skibet og tillige med alt det øvrige nedsiunked har deres
Arbeyde Været distørre, saa de var nødsaged at afkappe tauerne som hang fast i bunden og
Ved det løse Vrag, og saaleedis giordt deres yderste fliid til at bierge hvis mueligt være
kunde.
Biergerne blev derefter af Retten alvorlig tilholdt reedelig at anviise og angive hvis de
bierged havde, saa fremt de agted at undgaae den straf Lov og Forordning dicterer om nogen
Undersleb eller falskhed hos nogen af dem befindes.
Hvorefter da Rætten i samtlige biergeres Nerværelse begav sig til et Nøst hvor udi følgende
fantes henlagt, som blev Registeret til paafølgende taxation og Vurdering.
1stoer Seigl liget afskaaret fra Raaen No 1
18 rdr:
1 boelt til sam/m/e Seigl g/amme/l
3
3
0
1 ditto bedre
6
1 stor focke med hoshæftede boelt
14
1 forreven focke hvoraf Tauerne allene duede
3
1 støcke afrevet Segl
1
1 stor Klyvert gandske i støcker og slit
2
3
1 nyt Store Mertz seigl
20
1 ditto ældre
6
1 Nyt Mesan Seigl
12
1 g/amme/l Stag Klyvert
4
1 Klyvert
2
1 boelt
1
3
1 stor Segl forrevet
10
1 Klyvert med boelt under
8
1 g/amme/l focke boelt
2
------------------------111 rdr

Af Taug Verk.
1 ancker taug á 72 favner noget gnavet
1 støcke ditto á 5 ½ favn
1 ditto á 3 favner bedre
1 ditto á 15 favner
1 støcke Pertline á 10 favner
1 ditto g/amme/l støcke store Skiød
1 strop med 3 Kauser
1 Ancker taug á 59 favner
1 ditto á 15 favner
1 ditto á 2 favner
alt ude paa bryggen liggende

No 1
No 3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1 Stag til Mesan Masten med dubbel block
1 støcke Pert Line á 12 ½ f:
1 støcke Varp Line á 14 f:
1 g/amme/l hals
1 støcke af en hals á 13 f:
1 hals til store Segled
1 tackel tauv No 2 á 9 f:
1 ditto á 8 favner
1 støcke á 5 ½ f:
1 st: á 10 f:
Vanterne til store baaden
1 st: 6 favner
1 støcke á 12 f:
1 st: á 8 favn
1 st: á 5 f:
1 st: á 5 fav: g/amme/l
1 st: á 8 f:
1 ditto á 27 f:
1 ditto á 6 f:
1 ditto á 5 f:
1 store fal med 2de blocker
en g/amme/l strop til Vand fæder
En g/amme/l store hals
1 st: g/amme/l Pertline
1 st: ditto Pertline á 22 favner
1 st: ditto á 12 favn

22 rdr
1
2
1
2
5
4
2
1
30
7
3
4
------------------------69 rdr
2
1

1

3
5
3
4
2
1
1
4
1
4

12
8
4
12

2
1
1
1
2

8
12
8
8
12

1

3
3
1
2

8
3
8

1
------------------------14
5
4
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19.
20.
21.
22.
23.

1 ditto á 12 favn
1 ditto á 3 favn
1 ditto á 5 favn
En Pertline á 37 favn
1 st: á 11 favn

1 rdr 4
6
4
6
2

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

1 ditto á 5 favn
1 støcke Pertline á 3 ½ favn
1 støcke af en smal Perline á 13 favner
1 g/amme/l støcke á 8 favner
1 ditto á 12 favn
1 støcke store Talje á 7 favn
1 ditto á 9 favn g/amme/l
1 ditto á 4 favn
1 ditto á 6 f:
1 ditto á 6 f:
En strop til Stor baaden
et støcke g/amme/l á 7 favn
et ditto á 11 favn
1 ditto á 6 favn
1 ditto á 7 f:
1 ditto á 8 f:
1 ditto á 6 f:
1 ditto á 7 f:
1 ditto á 5 f:
1 ditto á 20 f:
1 ditto á 10 f:
1 ditto á 11 f:
1 ditto á 7 f:
1 støcke Jagetrosse á 13 f:
1 støcke tyckt tov á 3 f:
1 bundt med 9 Ender
1 bundt med 8 *stocker (støcker?)
1 støcke hals 2 ½ favn
1 bundt smaae støcker 8 i tallet
1 gaffel strop med block
stag afhugget i Salingen
1 store Stag 8 ½ favn afkappet i Salingen
1 Mesans Stag afhugget i Salingen i 2 støcker
1 store fall kapped á 13 favn
halsen til store focken med dobbel block á 8 f:
1 strop med Jern Kaus
1 støcke hals kapped 4 ½ favn
1 ditto med block og Kroge 22 f:
1 focke Skiød *men (med) en stor Kause og block
1 støcke taug med en Jern Ring á 2 favner
29 Enkle og 11 duble blocker store og smaae af
adskillige sorter tillige med 6 løse Skiver med
Kroger og hager
3 par Vant til Mesan Masten
18 støcker af store Vantene som deels endnu Ved
Jomfruerne 2, á 3 favner deels Ved og paa Masten
ved Salingen Var afkapped blev i alt taxered for
1 stort Ancker
1 ditto lidt mindre
1 lidet Varp Anker

4
2
4
8
12
4
4
4
10
4
2
1

1
2
1
1
1
4
2
1

8
6
4
12
10
10
12
8
4

12
1
10
1 rdr
2
3
5
3
3
1
3
4
3
2
1
6 rdr
6
18
28
26
5

12
8

-------------------Adskilligt Trævahre
1 afskaaret Vanfad
1 Oxhoved
1 Eege tønde g/amme/l
1 halv tønde
1 g/amme/l Anker
½ anker
1 Pøs
1 g/amme/l Stamp
1 g/amme/l Kost
nogle fiele Støcker og dørre som Var gandske
spoleret
1 Krøppel spil af 3 støcker
4 pompe Skoer
1 rødt gam/m/elt Vanfad med Jern baand og
ingen bund udi
1 ditto uden Maling med 1 bund
1 ditto mindre
1 halv tønde
1 roer til Skibs baaden
1 lidet tiime glas
1 rød Maled Kiste uden Laag og Nøgel
1 rød ditto mindre spoleret
1 blaae ditto med Laas
1 g/amme/l Kagge af bøg
1 pøs
1 lidet Vindue
1 tre skaal
5 barlast (ballast) skuffler
toppen af Store Masten formedelst Jernet
Udlæggerne med Jern baand med Krog og 2
bolter i Enderne med Jern Ring
Mesan Masten brecked dog belagt med Jiern
baand i skiødningen
Gaffel Raae med 3 Jern baand

1
1
10
8
4
4
4
6
2
2
4
8
2
2
1

8
8
8
8

2
1

2

8
2
2
4
8
2
8
12

1
4
1
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1 Spil med 2de Jern baand
Topseigls Raaen
1 Lee Segl stang
1 Mesan bom med Jern krog
1 g/amme/l Pompe 8 ½ alen med Jern baand
Midstøcket af store Masten med 2de Jern baand
med 1 block med Jern Krog
Det øverste støcke af Masten med 3 ringebolter
1 Roer med rorepind med 4re roerløcker

2
1
6
1
1

8

1
4
2
3
-------------------------

Gang klæder
1 par Søe Støvler No1
1 par ditto No 2
1 par ditto No 3
1 Enckel støvle
1 brun Vest med Kam/m/ehaar (Kamelhår) Knapper
1 par boxer med brune been Knapper
1 par ditto med haar Knapper
1 rød bayes brøstdug
1 brun stribet trøye af stof
1 blaae stribet lerretz boxe
1 g/amme/l reven Klædes trøye
1 par grove brune boxer
1 g/amme/l brun trøye med sorte Knap/p/er
1 g/amme/l trøye med tinn Knapper
1 indsprengt Ulden trøye med tinn Knapper
1 blaae stribet lerretz boxe (trøye?)
1 par lerrets boxer
1 liden brøst dug
1 blaae livjord med Knapper
1 par smal stribet lerretz boxer
1 blaae lerretz skiorte
1 smal stribet lerretz boxe
1 blaae buffel bayes trøye med foer
1 g/amme/l busseren(?)
1 par hvide hoser
6 par gamle hoser
1 blaae g/amme/l lerretx boxe
1 hue
1 blaadt lerretx Overtreck til en Oversæng
1 gandske gam/m/elt over treck af Olmerdug
1 liden hovedpude
1 blaadt tørklæde
1 Nye tinn Kande
4 tinn skeer
3 Jern Kroger 1 Jern baand paa Udlæggerne og
2de Jern baand V: 1 Vog
1 Urter skrin mahled
1 fyhr tøy Kiste med Staal
1 Eege skuffe med laag med Grad stock og 4 støcker
Navigations Instrumenter
1 Compas i en Eege Kasse uden Laag
1 stort tiimeglas
1 Peter (Peber?) bøs
1 par store fiir kantede sølv spender á 6 lodt ½ qv:
1 par store boxe Knap/p/er á 5 lod
1 par skiorte Knap/p/er
1 par sølv spender á 5 ½ l:
1 par skiorte Knapper
1 par Knee spender 1 ½ l:

1 rdr

1

3
2
1
2
3
3
2
2
2
1
1
2

1
1
5

8

8
8
12
12
8
12
6
8
12
8
4
8

2
8
6
2
6
4
6
4 mrk
1
4
8
4
4
1
2
4
3
2
2

0
3
2
4
2
5

8

1 Genie (truleg den eng. mynten Guinea)
6 ½ Engelsk skilling á 22 skilling
4 hollandske Pænge á 10 sk
7 dobbelter á 2 sk
2 styverter
1 langagtig Messing daase
1 ditto rundagtig
1 Ild staal og tønder daase
1 Korke trecker
1 huud lehr

5
1

2
2
2
1

15
8
14
4
8
4
6

1
------------------------Summa den taxerede summa
368 rdr 5 mrk 11 sk
foruden Uhr Verket som ey Var tilstæde men siden Vil skaffes Rigtighed for
D/en 28 ejusdem blev Rætten igien satt og forrettning foretaget og
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Efter at bem/el/te Vrag Godtz saaleedis i alt Var vurderet og anført blev biergerne alle atter
af Rætten tilspurdt om de enten selv havde bierged Videre Vrag gotz af hvad Navn være
kunde, eller de Var Medvidere nogen anden havde af Vrag Godtzet bortført noget som til
Verdie kunde ansees, hvortil samtlige biergere enstem/m/ig svarede, de selv aldeelis ey
Videre havde bierged, selv men Vel at dem Var Vidende at Ole Indresen Aase, Anders
Nielsen \Aase/ og Anders Larsen Fielde havde bort ført og bierged 2de støcke taug af længde
2 favner og tem/m/elig tyckt, hvilcken Angivelse biergerne Niels Torjersen Selstøe Johannes
Nielsen ibidem og Peder Clemensen Telle for Rætten giorde, som nermere bliver af Fogden
at examinere
Biergerne blev fremdeelis tilholdt at drage Sorg for at de biergede Seigl som er fugtige og
Vaade bliver ophængde og tørrede saa de ey Videre kom/m/er til skade, hvilcket de samtlig
lovede
Biergerne end Videre forestillede at i henseende det Trævrag, som bestaaer af store Støcker
er allene henbragt til Landet Sørvigen og Hovigen hvor det ved Landet ude paa Søen er
belagt, og ey kand forinden det bliver i støcker hugget med stor bekostning bringes paa
Land og i Sickerhed, tilbød de sig efter Vurdering at antage bem/el/te trævrag for den summa
5 rdr. Rætten skiønede at som den har erfaret efter tagen Siun de stæder hvor Træevraget er
liggende at sam/m/e uden stoer bekostning ey kand bringes paa Land og bevogtes, fandt det
bæst gavnlig at tilstaae dem bem/el/te træe vrag som paa de 3de Stæder ved Sørvigen
Hovigen og Løngøe Vaagen er beliggende for den summa bem/el/te Vrag Var Vurderet for
nemlig 5 rdr: hvilcket Lehns Manden paa Fogdens Veigne Concenterede i henseende
Vagthold og deslige paagaaende Omkostninger bliver sparet.
Hvad Videre der af bunden kand Vorde opfisked paa det Stæd Vrag bunden er beliggende,
lovede biergerne troelig og redelig at opfiske og for Vedkom/m/ende Øfrighed at angive i
fald de derved kunde mod anpart efter Lov til fellis Nøtte for Vragetz Ejere og sig selv noget
til Veye bringe og bierge, hvorom de ingen Vished havde i henseende Stædetz Ubeleylighed
og farlighed, der Ved \er/ at arbeyde
Lehns Manden havde til denne forrettning at erindre at hand til bekostningers bestridelse
ved at begrave de 4 død fundne Mennisker havde i alt udlagt den summa 20 rdr som hand
Reserverede sig at indgive special Reigning over
Videre havde Lehns Manden ey til denne forrettnings Sluttning at erindre, hvorfor sam/m/e
sluttes

Extra Ting
1749 d/en 13de Maij blev et extra Ting sat paa Gaarden og Stædet Glesvehr holmen i
Overværelse af de Rætten betienende og af Fogden Rasmus Smith opnevnte og upartiske
Laug Rættes
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Mænd alle af Herløe Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie, sc: 1. Ole Nielsen Blom 2.
Ole Olsen Rong 3. Ole Monsen Tøsvigen 4. Mons Magnesen Bragstad 5. Niels Michelsen
Volle 6. Niels Magnesen Fromreij 7. Mons Nielsen Dahle og 8. Anders Johannesen Rong,
som alle declarerede at Være gandske og aldeelis ingen af Parterne beslegtigede
Procurator Johan Simon Cramer i Rette lagde Citanternes udferdigede Stevning dat: 19
Martij sist leeden hvorved var indkaldet til denne tiid og Stæd som Vederparter Anne
afg/angne Jonas Raverts, Anders Knudsen Bachesund, tillige med Opsidderne paa Forland
Niels og Elias Nielsen, Anders Jonsen Robber Olsen og Lars Torchelsen, og til Vedermæhle
Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischer Procurator Barth, med nogle tilforn paa
Hachelsund afhørte Vidner, samt andre Vidner til eedelig forklarings Aflæggelse og
Anviisning at giøre efter Stevne Maaletz udførligere formeld, hvorudi alle {sist} bem/el/te
Persohner alle ere benevnte, hvilcket Stevnemaahl efter paaskriftens formeld for alle
Vedkom/m/ende er bleven forkyndt d/en 9de 10de og 11te april nestleeden, foruden at H/er/r
Cancellie Raad Fleischer og Procurator Barth Ved egen Paaskrift har Vedtaget Stevne
Maaletz lovlige forkyndelse, og Var dernæst Comparenten af Rætten begierende at Stevne
Vidner Lehns Mand Knud Simensen Tøsøen og Ole Iversen ibidem maatte antages til
Afhiemling under Eed naar først de paa gieldende efter Lovens Maade er paaraabt.
De indstevnte paagieldende saasom Anna afg/angne Jonas Raverts, Anders Knudsen
Bachesund tillige med Opsidderne paa Forland Niels og Elias Forland, Anders Jonsen
*Colbeen Olsen (nemnd Robber Olsen ovanfor) og Lars Torchelsen, samt H/er/r Cancellie
Raad og Sorenskriver Fleischer, Procurator Barth, Mons og Salemon Torchel Sønner Ole
Johannesen Stoichen Niels Olsen Forland, Johannes Olsen Niels Larsen, Christopher
Arnesen, Johannes Michelsen, Johannes Arnesen, Ingebrict Johannesen alle af Kleppe,
Niels Olsen Høland, Jens Ulvesen Øfre Børnes og Jens Thom/m/esen Nedre Børnes blev
alle lovlig 3de gange paaraabt, men ingen infant sig ey heller nogen paa deris Veigne,
endskiønt Rætten havde fortøvet til Klocken over 8te om formiddagen.
Stevne Vidnerne Knud Simensen Tøsøen, og Ole Iversen fremstode, og under Eed
afhiemlede, det de
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lige efter deres Paateigning for alle de i Stevningen benevnte hoved Persohner og Vidner
lovlig for deres boepæl og i lovlig tiid har forkyndet denne Stevning, og deraf leveret
Cancellie Raad Fleischer og Anna S/a/l/ig/ Jonas Raverts ligelydende Copie af Stevne
Maalet som i Retten er fremlagt og lyder saaleedis.
Procurator Cramer paa Citanternes Veigne loed derefter tilføye at hand efter sit begreb
holder det unødvændig til denne Rættes forhandling at sollicitere (be innstendig, søke om)
om bevilning hos Stiftetz høyeste Øvrighed saasom Loven fornem/m/elig og dernæst den
Kongl/ig forordning af 19 aug: 1735 dens 1ste Art: efter dens sande Connection billiger dis
lige Rættergange som denne uden at fornødige nogen special bevilning ikke dismindre og

saafremt derimod dispute skulle opkastes i fremtiiden, som Vedkom/m/ende Dom/m/er Vilde
ansee af betydelighed, da meente ogsaa Comparenten i saa tilfelde at kunde legitimere det
fornødne, Videre sagde hand at Citanterne hans Principaler er derudi høyligst at beklage og
Ved alle Dom/m/ere maatte tage sig beskiermelse siden de søgendes intet for sig selv eller til
egen beede, men allene Almuens Gave og i sær de fattiges fordeel skal lade sig saaleedis
ængste Ved kostbare Processer Ved nogle tversindede og egen Fordeel søgende men det
almindelige Gavn foragtende Men/n/isker, thi Citanterne som siddende fremst i Søe straaget,
kunde allerførst og bæst bortsnappe fiskeriet Ved Torskegaren hvis det ikke Var en bekient
og afgiort Sag at Ved saadant ulovlig brug fisken afvændes, og fiskeriet spildes for alle dem,
som boer inden for dem i fiordene Ved fiske Rentzelen, thi disse og allermæst de fattige
fiskere som til deels har møye for at bestride et Snøre, berøves Ved Torskegarns brug, ald
den fordeel som de tilforn Ved haandsnøre, til fornødenhed og deels til Overflød har kundet
Vundet hvorfor ogsaa meenige Mand deels Ved og deels inden for Kors fiorden har fundet
dem foraarsaget Ved erhvervede Tingsvidne at beviise deres Vel grundede klage over den
dem Ved Torskegarns brug i fiskestraagene til føyede merkelige Skade og fiske spilde, ellers
bad Comparenten den ærede Ræt behageligst Vilde fornem/m/e hos den medsiddende Laug
Rætt, som alle ere upartische og ubeslegtede med Citanterne og fraliggende fra dette district,
om det ikke er med Sandhed at all fiskende er spilt paa de Stæder hvor forhen rigelig fangst
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snøre, saasnart Torskegarn udsættes, og om ikke fisken derved bortskrem/m/es af landet og
fra de fiske Rentzler som den ellers i mængde har tilsøgt, Laug Rættet svarede at hvor
Torskegarn bruges og paa de stæder bliver fiskeriet med haandsnøret spildt, som de alle her
for deres lande erfaret prøver af, hvorved de fattige lider tab som ey har andet fiskereedskab
end haandsnøre thi disse fanger slet intet hvor Torskegarn bruges, Videre til spurte Cramer
Laug Rettet om det ikke er dem bekiendt at Almuen er saa fattig eller uformuendes at mange
om ikke den største deel umuelig kand bestride at holde Torskegarn men har til deels Møye
for at bekoste sig et fiske snøre og om det ikke altsaa directe kom/m/er deraf at meenige
Mand meer og meer forarmes naar formuende Mænd bruger Torskegarn, hvortil de svarede
at udi deres district og Herløe skibbreede Veed de at der er mange uformuende som ey kand
bekoste sig Torskegarn, hvorfor Torskegarn over 12 aar siden er afskaffed i deres district udi
fiske Rentzler og fiskestraag hvor Almuen med haandsnøre fisker
Dernæst blev Vidnerne paaraabte, hvoraf mødte Mons Gregusen Glesnes, Lasse Thomesen
og Ole Rasmusen Berge, Iver Larsen Bache, Anders Knudsen Hamre Peder Andersen Bache,
Jacob Nielsen og Lars Erichsen Hamre, Hans Michelsen Bache, Sven Hansen, Ole Kaaresen
og Erich Larsen Hamre, Erich Midgaard, Ole Olsen Glesnes, og Mons Michelsen Tuen, som
alle Vedtoge lovlig Varsel, af de tilstevnte Vidner Vare endnu ikke komne Ole Salemonsen
Søre Toft, Ole Olsen Nore Toft Niels Olsen Hum/m/elsund, Halver Monsen Glesnes, og
ellers Var Asser Knudsen for nogen Tiid foruløcked paa Søen, nu kom Niels Olsen
Hum/m/elsund som et instevnt Vidne og vedtog lovlig Varsel
Procurator Barth som fuldMægtig af de indstevnte nemlig Mad/a/me Raverts og øvrige
Forlands Opsiddere mødte nu for Rætten og med forundring har maatt fornem/m/e at Rætten
haver tilladt det her siddende Laug Rætt at aflægge nogen forklaring og langt mindre at give
nogen skiøn hvad enten de omtrettende eller {paata} borttagne Torskegarns brug kand Være
skadelig eller ikke siden de ikkun her er opnevnt som Laug Rættes Mænd at beklæde og
bivaane denne Rættergang om den ellers Lov tilladelig maae sættes og behandles, i slig
leylighed og under lovlig tagende Reservationer af paa ancke over det allereede passerede,

kunde Comparenten ey ansee Laug Rættet nu for andet, end gandske partisch, ellers
bemerkede Comparenten, at Procurator Cramer ikke haver Navn
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givet hvem og hvormange hands Principaler og de ubekiente og siulte Citantere er, i des
Anleedning paastoed Comparenten at Rætten Vilde tilholde bem/el/te Procurator Cramer at
navngive hvem og hvormange de ere, paa det hands Principaler kand Viide til hvem de skal
holde sig for ubeføyed paaførte Omkostning og unøttig Rettergang, og da naar saadant er
skeed Comparenten forbeholder sig nermere exception saavel mod Rettergangen som Stevne
Maalet til detz *avisning (avvisning) at fremsætte.
Procurator Cramer svarede at det er Citanterne indifferent hvordan Procurator Bart betituler
eller anseer den/n/e Rættes behandling, thi derom lader Comparenten Vedkom/m/ende
Dom/m/ere skiønne, ey heller fandt Comparenten sig benødiged at aflægge Reegenskab om
hands Principalers mangfoldighed eller beskaffenhed, thi det bør Være nock for
Contraparterne at de finder Mænd for sig som kand svare til Sagen, overalt formeente Cramer
at dislige Spørsmaale sigter allene til Udflugt og Sagens Udhal sær fordi Contra parterne
Ved Stevning af 5te julij sistleeden til den besynderlige Rættergangs holdelse paa
Haachelsund selv giorde sigtelse som Giernings Mænd paa Ørje Kaursland, Peder og Knud
Hamre Peder og Mons og Hans Michelsen Bache Lasse Berge, Michel og Otthe Glesnes
Asser Knudsen Kaursland Lars Erichsen og Jacob Hamre, hvoriblandt og findes feyltagelse i
henseende til nogle Persohner, som Comparenten alt beviiste med den omtalte Doms Act
Pag: 4 et 5 den hand for Rætten anviiste, og sluttelig paatrængende at den Ærede Rætt Vilde
behageligst inhibere (forby, hemme, hindre) Vederpartens forsætt som merkelig sigter til at
spilde Tiiden om ikke Sagen tillige for Citanterne.
Barth Refererede sig til sin forrige paastand, og erbødigst paastoed Rættens Eragtning om
ikke Procurator Cramer reent ud, og uden forbeholdenhed maatte navn give sine samtlige
Principaler, hvem og hvormange de ere,
Af Citanterne fremstoed Peder Hamre, Knud Vintiansen Hamre, Mons Michelsen Bache,
Lasse Berge, Michel Michelsen Glesnes og Otthe Andersen Glesnes, Jens Michelsen Bache,
Gregorius Monsen Glesnes, Michel Knudsen Bache Mons Knudsen Golten, Søren Michelsen
Golten Johannes Olsen Øfre Golten men Ørje Kaursland er Ved Døden afgaaed, som
tilstode at Være Citantere i denne Sag og at have beskicked Procurator Cramer til forsvar for
sig i denne Sag.
Barth fandt sig beføyed at tilspørge det her siddende Laug Rætt, om de ikke har hørt af de
tilstædeværende
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og navngivne Citanter at de reent ud declarerede at de haver mange fleere intressentere og
med Citantere de de dog ikke Vilde navngive, Væntelig under det skiul for at benøtte sig af
dem som Vidner udi deres egen Sag, og da Dom/m/eren selv har hørt deres Udsagn, saa vil
Comparenten fastere haabe \at/ Laug Rættes Svar ikke Vorder nægtet men modtaget
Cramer paastoed at i stæden for det Captieuse (kaptiøs/kaptatorisk = anlagt på å overliste,
underfundig) Spørsmaal spørge{h..}ren først bør explicere sig om de paaskylte Ord ere
udtalte af Citanterne i Almindelighed eller nogen af dem og hvilken i særdeelished, thi
saameget kunde Comparenten gierne tilstaae, at da Procurator Barth frittede Citanterne efter
deres Interressentere han/n/em da Ved en enkel Mand /: om hand Var Citant eller ikke er
Comparenten ubekiendt :/ blev svared mange fleere, sluttelig bad og Repeterede Cramer at
Rætten dog Vilde see der hen at in hibere (inhibere = forby, hemme, hindre) det Tiiden ey

spildes med unøttigheder sær fordi den Kongl/ig forordning af 3 Martij 1741 allernaadigst
under Straf forbyder at giøre utidige Indsiigelser imod Vidners førelse, og at bemøye
Dom/m/eren med ufornødne Kiendelser som alt her kand undværes, besynderlig siden af
forbem/el/te Act sees at Contraparterne førte deres Tienere og Medgiernings Mænd til
Vidnesbyrd og det allene in foro Competente i sin tiid Vil beroe derpaa følgelig Lovens 1ste
bogs 13 Cap: 10 art: hvis Partes Vidnesbyrd skal staae til troende.
Barth Replicerede at efter Procurator Cramer havde separeret de indstevnte Vidner paa den
eene siide af Ting boret og hands navngivne Principaler paa den anden siide blev af nogle af
Citanterne udtalt de forhen omtalte Ord og giorde Comparenten Rætten ellers Anviisning paa
Peder Endresen Hamre og Gregorius Monsen Glesnes foruden fleere som hand ey kand
navngive,
Cramer sagde at saafremt Procurator {Cramer} sc: (altså) Barth har nogen besynderlig
hensigt til Sigtelse med de Ord at Comparenten skulle have Rangeret Citanterne paa den eene
og Vidnerne paa den anden Siide hos Rætten, da Vilde Comparenten med hands permission
siige ham tilbage at saadant er feyltaged, ellers at kom/m/e til Sagen uden Videre Omsvøb,
saasom Mons/ieu/r Barth holder det for en hoved Post Var Comparenten ikke imod at Laug
Rættet maatte tilspørges om de har hørt de sigtede som nu staar for Rætten tale de om
spurdte Ord, Laug Rættet svarede de ey saae eller hørte de 2de Mænd som for Rætten staar
nemlig Peder Hamre og Gregorius Monsen Glesnes at tale de Ord
Derpaa i Rettelagde Barth hands skriftlig forfat1749: 26
tede exception saavel mod Rettergangen, i henseende til dens Lovstridige behandling som
imod Stevne Maalet og denne besynderlige anlagde Sag til dessens Avviisning hvilcket hand
begierede for Rætten oplæst, og tillige anviiste den derudi paaberaabte og af Cancellie Raad
Fleischer afsagde Lovgryndede og usveckede Dom.
Det fremlagde Indlæg Var med et støcke Stempled Papier No 18 á 6 sk belagt og lyder
saaleedis.
Procurator Cramer nest at beklage sig over den gode tids spilde med lutter unøttigheder
svarede følgende til indlægged, som for detz indbefattede dyds skyld er Vorden publicered.
1mo At det ikke feyler Contra Parternes Sagfører paa dristighed at beskylde, men hand
feyler beviis paa hver Post hvorfor Vedbørlig Paa ancke til satisfactions indtale forbeholdes,
2do at den Articul om bevilning til denne Ræt er tilforn Ved Comparentens Protocollation til
Vedbørlig Rigtighed af handled og forklared, men paa Contra partens Siide meeget irrende
og forkiert udtolcked, ret ligesom her Vare kuns folck der ikke forstoed sig paa analogia legis
eller kunde samle Lovgiverens Meening efter Sund og sand Connexion, thi befalingen udi
den Allegerede Forordning er saaleedis, at Vidners førelse tillades for extra Rætt, men der
staar ikke at sam/m/e tilladelse skal søges hos nogen anden Øfrigheds Mand eller betient,
saasom nestforan, nevnes at Extra Rættes bevilning skal søges i Delinqvent Sager, som har
den bemerkning og hensigt at Delinqventere ikke skal hensidde for længe til bekostning 3tio
Denne Rættergang legitimeres med Lovens 1ste bogs 2 Cap: 22 art: som determinerer at
Vedkom/m/ende til Vidnesbyrd at paa høre bør stevnes til det ting som Vidnerne skulle
aflægges end og det ikke er den sigtedes Verneting, fremdeelis med atter bem/el/te bogs 13
Cap: 13 art: som permitterer Vidners førelse for et andet Ting naar de første Vidner lovlig
der til ere kaldede, hvilcket siste findes her in Confesso, item med den 17 og 18de Art: som
aldrig forbyder næste frenders Vidnesbyrd, men indstiller det til Dom/m/ere hvorvidt deres
Vidnesbyrd kand ansees, som ikke kand skiønnes om forinden Vidnesbyrd er aflagt, 4to At
den formeening om Competent Dom/m/er der er tillagt Cancellie Raad Fleischer ligesom
hand og saadan Myndighed har anmassed sig er en Post hvorom Ventileres for Ober Rætten

5to At Citanterne er navngivne inden Rætten og Vedkiendt hvorfor om Contraparterne Ved
deres
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Rættergang Vilde belaste det gandske Skibbreedes Almue for Giernings Mænd allene for at
betage Citanterne med Lovlige Vidner at bestørke Sandhed, saa er dog saadant Paafund
aldeelis forkastelig, 6. At Contra Partens Allegation af den omtalte Hochelsundske Doms
act er stridende directe mod bogstaven, thi hans Excellences Resolution ind ført pag: 15
siger ikke at Cancellie Raad Fleischer skulle Være Dom/m/er i sagen men der staar at
Stædetz Sorenskriver med et af Fogden opnevnt upartisch Laug Rætt, skulle begrandske
beskaffenheden paa Aastæden og Sagen paadøm/m/e, hvilcke Ord Cancellie Raad Fleischer
urettelig og under sin brugende Myndighed som ey anderleedis med exception protest og
Reservation kunde modsiiges og modsagt er efter tidt bem/el/te Actes formeld pag: 16 til 21
inclusive og anden stæds fremdeelis Repeteret, haver udtydet paa sig selv, item at ey fleere
efter pag: 123 ere dømte uden Ørje Kaursland og med interresserede, hvilcke Ord Vel aldrig
kand udvies, men rettere bør forstaaes ikke som Contraparterne Vil men som Citanterne selv
anmelder sig, hvorved ogsaa Contra parternes formeeninger falder bort af sig selv efterdi alle
Sadtzer Paaskudder Sigtelser eller dislige bliver af ingen Værd, alt saa længe det brister paa
lovlig beviis, for det øvrige Vilde Comparenten ikke bemøye sig med det øvrige af
Indlægget, men under all lovlig forbeholdenhed Reprotesterede hand paa Sagens fremgang
og Vidnernes Antagelse uden forskiel, sær fordi Comparenten paa Citanternes Veigne efter
tidt bem/el/te Actes Udviis pag: 20 og 89 haver paaskudt og forbeholdet andre Vidners
førelse, som Ved Lovens 1ste Bogs 13 Cap: 15 art: almindelig er bevilged, Comparenten lod
ellers den tidt om melte Act i Rætten forblive, til eftersiun og over Veyelse, men
fornem/m/elig at det allegerede i dette Tings Vidne kand Vorde indraget.
Barth Replicerede kortelig at hand for det første igien tager sin forhen indgivne lovgrundede
exception og dernæst forhaabede at Procurator Cramers Vrange fortolckning over
Forordningen af 19 Aug: 1735, betræffende bevilning til extra Rættes holdelse, ikke af den
ærede Rætt bliver Reflectered paa, men som unøttig forkast, end ydermeere, bad Compa1749: 27
renten at Rætten Vilde eftersee hands Principalers Reqvisition indragen i den forhen omtalte
og anviiste Aastæds Rættes Act og behandling til hans Excellences H/er/r Stifts befalings
Mand á Møinichen om bevilning til den da udkrævede extra Rættes holdelse, tilført paa fol:
13 og 14 da findes der af at Canc: Raad og Sorenskriver Fleischer er den som er den rette
Dom/m/er til bem/el/te Sags paakiendelse og derefter Ved Resolution beskicked, end yder
meere sees og af bem/el/te Doms Act, at de samtlige Persohner som Var sigted og sag givet
tillige og alle Ved endelig Dom for deres forseelser dømt straffeldig, og sluttelig forestilled
Comparenten, at dersom de indstevnte Vidner eller nogen af dem skulle admitteres til
forklaring eller anviisning, da maatte jo Rætten forføye sig for at paasee saadan AnViisning
som er paa Lyse Closters Gaard og grund hvorfra de bortagne Torskegarn natte tiide af
Citanterne og deres tilhængere ere blevne bort ranede, i slig Anledning protestered
Comparenten kraftigst, mod Rættergangens Videre fremgang men paastoed Sagen og Stevne
Maalet Ved Rættens kiendelse afviist, hvorefter hand og forbeholder sine Principaler hos
Citanterne at søge Erstatning for ibragte Omkostninger.
Cramer igientog sit forrige, med følgende tillæg da Comparenten under den tidt omtalte
ulovskikkede Rættes forhandling paa Hochelsund har forbeholdet andre Vidners førelse som
Loven billiger og bie falder, omendskiøndt Villige eller Vidne mod Vidne skal føres, og

denne Rætt er satt paa Leehnings Godtzet dislige Aastædet saakaldet som kom/m/er under
begranskning nemlig den obne Ostrfiorden hører Kongen til saa Vilde Comparenten efter
forrig Paastand og protest Vist forvænde Sagens fremgang og Vidners antagelse, af hvilcke
sidste havde ind funden sig foruden de forhen navngivne Ole Salmundsen Søre Toft og Ole
Olsen Nore Toft, foruden andre ustevnte men god villig mødende Vidner {saavid} som Ved
Stevning er forbeholden
Barth bad at Rætten Vilde eftersee og over Veye den af H/er/r Canc: R: Fleischer i den
forbemelte anviiste Rætt Act, d/en 31 Julij nestleeden Aar
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afsagde Eragtning, da skal Rætten deraf til fulde see at Velbem/el/te Cancellie Raad Fleischer
efter tagen Anviisning og giorte Siun og Grandskning Virkelig har paakiendt at de stæder
hvor de udsatte og bortagne Torskegarn stoed Virkelig Var og sorterede under Lyse Klosters
Ejendom og jurisdiction, og desaarsage fandt sig beføyed som rette og Competente Dom/m/er
endelig Dom i Sagen at afsiige, hvilken Kiendelse tillige med den derpaa fulte Dom endnu
staar usvecked, ja Ventelig ikke heller af denne Rætt kand forandres eller tilsiide sættes, i
øvrigt Referered hand sig til sit forrige.
Eragted
Da de af Procurator Barth paa de indstevntes Veigne saa Vel skriftlige som muntlige {tilfør}
ad Protocollum tilførte exeptioner ey kand af denne Rætt ansees til streckelige nock at afviise
Sagen eller forkaste de indstevnte og mødende Vidners forklaring, siden Stevnemaalet allene
hensigter til et Tings Vidnes erhvervelse der til Sagens nermere Oplysning og beviisning for
Competente Dom/m/er og høyere Ræt hvor Sagen allereede angaaende de omtvistede
Torskegarns brug eller misbrug er indkom/m/ed, kand tiene, {til hvilcket} hvortil baade deres
Maj/este/ts Lov udi 1 bogs 13 Cap: 28 *Cap: (Art:) og forordning af 19 aug: 1735 giver
Parter Tilladelse Ved et extra Ting \ sam/m/e / at maae søge og erhverve sig, altsaa skiønner
denne Rætt /: som ey udfinder at Allegerede Forordning expresse befaler at bevilning hos
Stiftets Øvrighed eller AmbtManden paa Landet til Vidners førelse skal erholdes naar extra
Ting i deslige tilfælde behøves :/ at denne begynte Rættergang for denne her paa Stæden
satte extra Ræt bør ansees lovlig og ey mod lov stridende, lige som det ey bør blive
hinderbart, at jeg som allernaadigst beskickede Sorenskriver udi Nordhorlehns district
modtager de Vidners Forklaringer der saavel sorterer under Nordhorlehns jurisdiction som
og ind finder sig herpaa Stæden hvor Rætten er satt der uden all slags indsigelse er paa
Lehnetz Godtz, samt derefter lader mig efter Vidnernes anviisning anviis[e] tillige med Laug
Rættet anviise de stæder hvor Torskegarnene har Været udsatt og anholte, som Ventelig Vil
blive saadanne Stæder der Ved Lyse Klosters Godtz og Ejendom er annecterede og
hosliggende \dog lehnet tilhørende/ {.......} og som det desuden er for Ober Rætten paa
ancked at Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischer har der til anseed sig mod(?) Citanternes
formeening og exception for berettiged og som Competente Dom/m/er, er det en Sag som
Ved Dom Vel opnaar sin Rigtighed og ey udi Vidners førelse for denne Rætt kand giøre
hinder, hvad den sist giorde
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exception mod de indstevnte og af Procurator Barth Villig anseede Vidner angaar, da bliver
det af Vedkom/m/ende Dom/m/ere Vel i agt taget hvorvidt deres Vidnesbyrd naar sam/m/e
er aflagt kand ansees, Thi bliver de indstevnte og mødende Vidner til forklaring admitterede,
som siden efter at anviisning paa Aastæden er giort bør i følge Lovens 1 bogs 13 Cap: 9 art
eedelig stadfæste sam/m/e deres udsagde forklaring.

Barth derpaa lod tilføre at hand paa sine Principalers og andre Vedkom/m/endes Veigne
forbeholder sig all lovlig og Vedbørlig paa ancke i beleylig tiid over Rættens nu afsagde
Eragtning og Videre foretagende Rettergang og behandling, øvrigens Vilde Comparenten
haabe at Rætten tager til en Rettesnoer for sig Lovens 1ste bogs 13 Cap: 28 art: og at
Vidnerne ey til forklaring bliver admittered forinden bem/el/te Articuls bydende først stricte
bliver efterleved og fuldbyrdet.
Cramer haabede at Rætten noksom merker at Contraparten bruger spøg og illusion imod
Rætter gangen, thi fra exception til exception uden Endelighed at procedere til tiidens og
Rættens spilde, det siuntes Comparenten at Være formastelig, og altsaa strafskyldig, i øvrigt
siden sist giorde dispute ikke er bleven moveret forinden men Contraparten har indladt sig til
procedur og Rættens kiendelse som er afsagt og derved afgiort at Vidnerne skal føres,
ubemeldet at Citanterne følgelig i Rette lagde Actes formeld 2de om ey fleere gange har
forbeholdet andre Vidners førelse, saa paastoed Kramer Sagens fortgang uden Videre Udhal
følgelig forberørte kiendelse, hvornest Comparenten og producerede til dette Tings Vidnes
følge et af nerværende Procurator Barth forfattede Situations chart over den omtvistede Fiord
med omkring liggende Vande og Øer samt afmerked hvorvidt Torske garnene der omtvistes
skal have staaed efter forhen førte Vidners beretning hvilcket Chart efter Paaskriftens
formeld skal Være en lovlig og rigtig Gienpart af et andet ditto som forfatterens Principaler
nu Værende Contraparter hos han/n/em haver bekosted og forvæntelig Ved deres Act er
bleven anhæfted.
Barth nest at igientage sin nestforrige forestillelse Refererede sig til den derudi allegerede
Lovens Articul samt Forordning af 19 Aug: 1735 dens første articul, men da hand af
Citanternes tilførte, maae slutte at de ikke formaar at aflægge den Eed som den/n/em derudi
tilpligtes, saa protesterede hand endnu som før mod Vidnernes Antagelse all den Stund {det
i} Citanterne ey fuldbyrder hvad som dem i
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Lov og forordning er Vorden paalagt, siden allereede Dom i hoved Sagen er Vorden afsagt
og ligger usvecked, Ved hvilcken Rættens behandling dem Var gived Tiid og frist nok til at
føre alle de Vidner og beviisligheder som de kunde agte fornøden.
Cramer paa Citanternes Veigne lod til føre at Citanterne erbyder sig at aflægge deres Eed
det de ikke tilforn har kundet erhverve dette Tings Vidne
Barth protesterede \mod anden Eed/ end den som Loven directe foreskriver som er at
Citanterne om den nu søgende beviisning tilforn ikke haver Været Videndes eller den haver
kundet {have} bekom/m/et,
Eragted
Citanterne bliver i følge Lovens allegerede 1 bogs 13 Cap: 28 [art:] paalagt den derudi
anførte Eed at avlægge og efter dens forskrift
Citanterne stoed for Rætten da deres fuldMægtig Procurator Cramer lod til føre at de jo
Visselig har kiendt Persohnerne tilforn som er kaldet til Vidnesbyrd, men at de har været
ubekiendte førend Cancellie Raad Fleischers Dom Var afsagt og dens indhold dennem
bekiendtgiort at deres nu tilstevnte Vidner kunde omstøde de forrige Vidners forklaringer og
saaleedis ikke om sam/m/e beviisning for den tiid har Været bekiendte ikke heller førend nu
har kundet faae dette tings Vidne ført, paa hvilket de erbød sig at avlægge deres Eed.
Barth Replicerede at Citanternes nu tilførte strider imod deres forhen førte procedur saavel i
den forhen passerede og nu anviiste Act, hvor de der har paaberaabt sig de nu agtede og
førende Vidner som og imod den procedur som i dag paa deres Siide er Vorden ført thi bad

Comparenten at Dom/m/eren nøye og til fulde Vilde betyde Citanterne den oven allegerede
Lovens Articuls rette Meening paa det de kunde Vogte sig fra Meen Eed, og ikke aflægge
Eed imod deres bedre Vidende om det som i Eftertiiden kunde overtydes dem at Være dem
forhen bevust, altsaa igientoeg Comparenten sin forrige protest mod Eeds antagelse saalænge
den ikke stricte og Reel Vorder aflagt.
Cramer svarede at foruden Contraparterne giør deres Sag høyst mistænckelig Ved de
mange paa hinanden følgende indsiigelser, saa har det dog i hoved qvestionen den/n/e
beskaffenhed, at Comparenten som førte Sagen paa Hochelsund Var bleven berettet af
Citanterne, det de trøstede dem til med Vidner at gotgiøre at de paa Rætten anholte Torske
garn stoed tvers over Østre fiorden i den henseende Var det, at Comparenten Reserverede
andre Vidners førelse end de sam/m/e som til Hogelsunds Ting Vare stevnte, men da Dom
Var gaaed i Sagen
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af uvedkom/m/ende og mod protestered Dom/m/ere, da først Var det at Vidnerne bleve
bekiendte, og derefter saasnart skee kunde indstevnte efter Lovens forskrift med lovlig
Varsel og til lovlig Stæd, dis foruden bemerkede Comparenten at ikke den allegerede Lovens
Art: kand være afpasselig Ved denne Controverse, siden det ikke er om Sagen eller Vidners
førelse hvortil dette Tings Vidne hensigter, thi at H/err Canc: Raad Fleischer giorde sig til
Dom/m/er over Citanterne og at hand antoeg Villige og interresserede Vidner, saadant er for
Ober Rætten paaskadiget, men Sagen er der om at Contra parternes brugte Vidner deres
forklaringer og giorde Anviisninger Ved Citanternes tilstevnte Vidner skal Vorde igiendrevet,
og det meere oplyses som fornødenhed tilsiiger, derfor paastoed Cramer at Sagen som
næsten den gandske dag med unøttigheder er spildet maatte nyde sin fremgang, følgelig
Rettens der om giorde forafskeedigelse.
Barth Refererede sig til Rættens seeniste afsagde Eragtning den hand Vil haabe Rætten
hvercken fraviiger eller forandrer, og dernæst til sin fremsatte paastand sagde ellers at de
fleeste af de ind stevnte Vidner ey allene som forhen er oplyst selv Var Med Giernings
Mænd og med Citanterne at borttage de om trettende Torskegarn, hvorfor Comparenten holdt
det for umuelig at Citanterne kand sandfærdig og under Eed opfylde den dennem i Loven
foreskrevne Eed nemlig at de har Været ubekiendt om hvad forklaring til beviislighed paa
deres Siide nu af de indstevnte Vidner udæskes.
Rætten Vedblev sin forrig afsagde Kiendelse, og efter at Citanterne af Rætten Var betydet at
Vogte sig for Meen Eed aflagde sin Eed først
Peder Hamre efter at Eeden efter Bartes Paastand af Lov bogen var oplæst, og
svarede det hand ey Viste da Dom blev afsagt paa Hochelsund den Efterretning som hand nu
af de indstevnte Vidner Venter at faae siden hand ey var der paa Stæden men til byen
sam/m/e tiid henreyst, lige som hand ey førend nu kunde faae Tingsvidne desangaaende
2. Citanten Knud Vintiansen fremstoed og ligeleedis under Eed forklarede, det hand
ey Vidste da Dom gick paa Hochelsund den Efterrettning som \nu/ forvæntes af Vidnerne,
siden hand Var ey sam/m/estæds nerværende, ligesom Citanten ey heller førend nu har kunde
faaet den/n/e Efterrettning Ved Tings Vidne.
3die Mons Michelsen Bache fremstoed og efter aflagd Eed forklarede det hand
førend Dom gick paa Hochelsund ey Viste den Efterrettning som hand nu af Vidnerne
forventer ligesom hand ey sam/m/e tiid da Dom/m/en falt i Sagen ey var til stæde men i
byen; og ey førend nu kunde erholde den/n/e Oplysning.
4to Lasse Berge fremstoed og eedelig forklarede, det hand ey heller Viste førend
Dom/m/en Var falden
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paa Hochelsund den Efterrettning, som hand nu af Vidnerne forvænter, som ham af
Procurator Cramer blev underrettet om, og at tings Vidnet ey forinden nu kunde forskaffes
desangaaende
5. Michel Michelsen Glesnes fremstoed ligeleedis og forklarede det hand ey heller
Vidste om den Efterrettning om Sagen som Vidnerne vel forklarer førend Cramer sagde ham
Sagens Udfald, og øvrigt som de forrige sagde ey at kunde forskaffe Tings Vidne
desangaaende førend nu.
5. Otthe Andersen Glesnes fremstoed og under Eed forklarede det hand ey heller Var
Vidende saadan Oplysning eller beviisning førend Dom blev afsagd paa Hochelsund, for
hand Var i byen sam/m/e tiid da dom/m/en falt, og saaleedis ey førend nu har faaed Tings
Vidne erhvervet
7. Jens Bache fremstoed og eedelig forklarede det hand ey heller førend Dom Var
falden Vidste den oplysning som nu hand agter Ved Vidnerne at erlange, da hand ey var
tilstæde da Dom/m/en falt da hand med de andre lod det ankom/m/e paa deres antagne
Procurator, som siden forklared dem Dom/m/ens Udfald, i øvrigt ved blev hand de andres
Udsiigende ey at kunde faae det førend nu oplyst ved Tings Vidne
8. Gregorius Monsen Glesnes frem stoed og ligeleedis eedelig forklarede lige som
nestforrige Jens Bache i alt forklared haver
9. Michel Knudsen Bache frem stoed og eedelig forklarede det hand ey forinden
Dom Var afsagd Viste om den Oplysning Vidnerne kand give, og i øvrigt Vedblev hand
nestforrige Vidnes udsiigende,
10. Mons Knudsen Golten under Eed forklarede det hand aldeelis ey var Vidende
førend dom var falden om {Sagens} den behøvende Oplysning Vidnerne kand give, siden
hand Var i byen paa fiskerie og i øvrigt lod det ankom/m/e paa sin Procurator, lige som hand
ey heller førend nu har kunde faaed det Ved tings Vidne oplyst,
11. Søren Michelsen Golten frem stoed ligeleedes og eedelig forklarede det hand ey
heller førend Dom Var gaaed Var Vidende om den beviisning Vidnerne kand give og der
kand behøves til Sagens oplysning, da hand Vel Var den første Gang paa Hochelsund men
ey da dom falt i øvrigt Vedblev hand de forriges udsiigende ey førend nu at kunde faae
Vidner ført.
12. Johannes Olsen Øfre Golten fremstoed til sist og under Eed forklarede ligesom
nestforrige Søren Michelsen Golten.
Barth igientog endnu som forhen sin fremsatte protest mod de indstevnte Vidner, siden hand
formeener det Citanterne ikke directe har fuldt Loven og aflagt saadan forklaring som de
burde.
Procurator Cramer paa Citanternes Veigne fremsatte følgende Spørsmaale efter som
samtlige Vidner paahørte Eedens forklaring oplæse af Lov bogen for Citanterne 1mo om
Vidnet selv har seed og erfaret, eller dog af ældre Mænd hørt at fordum i
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Østre fiorden med haandsnøre blev fanged Mængde af Torsk end og naar fiskerne for Uvæhr
skyld ikke kunde kom/m/e ud paa Korsfiorden 2do At sam/m/e fiskende med haandsnøre
blev gandske spildet saasnart Torske garnene hem/m/elig blev udsatt, 3tio Om Vidnet har
hørt eller selv erfaret, at Torskegarn fra Forlands Mænd fordum er bleven optagen som uden
Videre proces er bleven afgiort med løfte at sligt fiskende oftere ikke skulde bruges 4to Om
Vidnet har hørt eller nogensinde erfaret at andre uden Forlands Mænd og Encken af
Hochelsund har brugt Torske Garn over Østre fiorden 5to Om saadant fiskende med

Torskegarn ikke forderver og ødelægger alt andet fiskende med haandsnøre inden for de
Stæder {og} udi Indviiger og fiorder hvor Torske garn er udsatt 6to Om ey saadant
fiskende med Torskegarn er høyst skadelig for alle dem som bruger haandsnøre, og om ikke
den største deel af Almuen meer bruger haand snøre baade her i Qvarterene som og i fiordene
siden de fleeste ey har Raad til at bruge andet fiskende end med haandsnøre 7mo Om
Vidnet har seed de omtvistende Torske garn at blive optaget og Veed Stæderne samt
distancen hvor de Vare nedsatte og derpaa kand giøre anViisning 8do om disse omtvistede
Torskegarns Optagelse skeede om Natten eller og seenere paa dagen
Til sist erindrede Comparenten ærbødigst at de Vidner som ikke kand aflægge forklaring
angaaende sist ommelte 2de Poster og altsaa ingen Anviisning at giøre {behøver} kunde
Vorde Eed fæsted naar deres {Anviisning først} forklaring er Vorden aflagt.
Procurator Barth haabede at Vidnerne som mod hans giorte protest nu bliver antagne
maatte Vorde separered, og hver for sig til forklaring antaged, hvilcked og skeede,
Derpaa fremstoed
1ste Vidne Mons Gregusen Glesnes og forklarede det hand er 63 aar gam/m/el for
hvem de af Citanternes fuldmægtig fremsatte qvestioner blev fremsat og svarede
Comparenten til den 1ste qvestion, at hand baade har seed og erfared og tillige hørt det af
ældre Mænd at der i fordum tiid i Østefiorden er fanged en Guds Velsignelse og Mængde af
Torsk, naar fiskerne for Uvæhr skyld ikke kunde kom/m/e ud paa Kors fiorden, ligesom
fiskerne og {...k.} kunde faae fisk og fiskede i Øste fiorden {sk.} naar de der laae til fiskerie
og fisk var at bekom/m/e Vidnet forklarede ligeleedes det baade hand selv og mange fleere
{og} i Øste fiorden med haand snøre har fisked en Mængde fisk og at der undertiiden har
Væred baade 6 baade og mange gange ja langt derover saavel herfra Stæden og andenstæds
fra Hardanger Strandebarn Oster og
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*og fra fiordene andenstæds fra. Barth under den/n/e qvestion tilspurte Vidnet, om de daglig
og alle tiider naar de Vilde kunde faae med snøre saa meget fisk som de attraaede, item om
de ikke nu ubehindret har den sam/m/e frihed med snøre fiskeriet som forhen brugeligt haver
Været, Vidnet svarede at {all} hand Vel attraaede og Ville have daglig fisk men kand dog
ey faae den uden Gud sænte den ind, men stundelig fiskede Vidnet naar hand Var der paa
fiskerie med haand snøre og om Vaarens tiid fick fisk efter Kyndelsmisse da det bæste
fiskerie falder, ligesom det ikke er nogen formeent i Øste fiorden at bruge haandsnøre og at
de som bruger fiskesnøre nu omstunder intet faar fisk, Cramer tilspurte Vidnet om Vidnet i
sin tiid førend Torskegarn blev brugt naar hand med sit haandsnøre fiskede paa Østrefiorden
ikke jevnlig fick fisk ja stundum baaden fuld med Vaar tosk og derhos saae at andre fleere
baade over 100 i tallet som fiskede lige saa med haand snøre havde lige saadan rigelig fiske
fangst, men om ikke fiskeriet nu paa nogle Aar alt siden Torskegarn blev brugt paa sam/m/e
Østre fiord har Væred gandske fordervet for dem som fisker med haand snøre, Vidnet
besvarede den heele qvestion at det rigtig forholt sig sigende saa vel i sin tiid førend Torske
garn blev brugt naar hand med sit haand snøre fiskede paa Østrefiorden jevnlig fik fisk ja
undertiiden baaden fuld og der hos saa mange fleere ja undertiiden over 100 baade, som
fiskede alle med haandsnøre og fick deres baade ligeleedis fulde af fisk, og \at/ der intet fiske
har været siden Torskegarnene brugtes, hvormed blev efter hands Meening begynt med for
10 á 12 aar siden, og saaleedis er fiskeriet fordervet for dem som bruger haandsnøre. Barth
end ydermeere tilspurte dette som de øvrige Vidner om de kand siige at Torskegarnene har
Været Aarsage udi at fisken ikke alletiider har Vilde biidet paa Angel eller lade sig med snøre
fiske, siden der dog jevnlig har Været fisk hvoraf endeel paa Garen (Garn) har Været fanget,
eller om det er fiskens egen Natuur og Egenskab undertiiden at hand ikke Vil biide paa snøre,

Vidnet svarede det Gud maae Vide hvad Aarsagen kand Være siden med haand snøre intet
fiske har Været siden Torskegarnene kom i brug, lige som Vidnet ey vidste fiskens Natuur,
og at fisken undertiiden bider paa Krog naar de faar den fisked op, men aarsagen at den ey
bider Veed hand ey, den anden frem satte Qvestion er allereede forhen af Vidnet besvaret
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Til den 3die qvestion svarede Vidnet det hand \har/ hørt af gamle folck siige at der fra
Førlands Mænd er taged Torskegarn men hvad Mænd paa Førland det var Viste Vidned ey
at forklare, lige som hand ey kand siige at det er ført til nogen Proces derom Videre Viste
hand ey om Qvestionens indhold. Barth under den/n/e Qvestion tilspurte Vidnet om hand
kand siige og navngive hvem som har udspred denne usandfærdige og opdigtede tale, Vidnet
svarede det hand hvercken kand sige eller navngive hvem der har sagt det til ham. til den
4de Qvestion svarede det hand ey \veed/ andre har brugt Torskegarn over Østefiorden end
Førlands Mændene og Gastgiever Encken i Hochelsund. Barth tilspurte Vidnet om hand
kand siige at have seed det Øste fiorden Ved de indstevntes Garn har Væred gandske
overspendt og indsperred eller om det ikke skal forstaaes saaleedis at deres Garn har Væred
udsatt fra deres Gaards Land ud paa fiorden saa langt Garned reckede og det paa bunden
hvor Garnet ikke fleer(?) over 1 alen eller i det høyeste 2 alen, Vidnet svarede det hand ey
har seed hvorvidt Garned har strecked sig paa Søen, siden hand ey har seed derefter, og
forstaar ey noget om det slags fiskebrug, end Videre tilspurte Bart Vidnet om hand ikke Veed
paa andre stæder her i Skibbredet fiskes med Torske garn saavel synden som Norden for,
Vidnet svarede Ney, til den 5te qvestion svarede Vidnet ligesom under 1ste qvestion at
Torskegarns brug er til skade for de som fisker med haand snøre og at der *inten (intet) fiske
har Været i Østefiorden med haandsnøre siden Torske garne brugtes der sam/m/estæds, den
6te qvestion blev i alt med Ja besvaret, og at de som her omkring er boende og har Raad til
Torskegarn at bekoste og bruge, Vil dog ey bruge dem for det er et skadeligt brug til
fordervelse for de gemene og fattige som fisker med deres haandsnøre. den 7de og 8de
qvestion Vidste Vidnet ey noged at forklare om da hand ey har Væred med Garnenes
Optagelse. Bart tilspurte om Vidnet har seed at Førlands Opsiddere har brugt deres
Torskegarn paa andre stæder end for deres eget Land og 2do om Vidnet ikke er Fader til
Gregorius Monsen der Var med at optage de omtrettende Torskegarn, til det første Resp:
hand ey har seed dem nemlig Førlands Mænd at have andenstæds brugt deres Garn, til det
2det Spørsmaal svarede hand det hand er fader til Gregorius Monsen, som for ham har
tilstaaet at have været med at optage Garnene. Cramer efter forrige paastand siden dette
Vidne ey giør Anviisning forlangede ham Eedfæsted, hvorpaa Vidnet aflagde sin Eed med
opragte fingre det hands udsiigende i alt forholt sig rigtig. Barth forlangede de sam/m/e frem
satte qvestioner for dette Vidne ligeleedis for de øvrige Vidner maatte frem sættes til
besvarelse.
1749: 31b
Og som dagen Var forløben og silde ud paa Aftenen blev de øvrige Vidners førelse udsatt til
i Morgen tiilig.
D/en 14de ejusdem betiimelig og i rette Tiid efter Loven blev Rætten satt paa sam/m/e stæd
og Rætten betient med sam/m/e Laug Rætt, og blev da fremkaldet det
2det Vidne Lasse Thomesen Berge som forklarede det hand Var 79 aar gam/m/el og
forklarede det hand for 33 á 34 aar siden har fisked i Østre fiorden saadan Mængde fisk saa
hand fick af sit fiskerie paa sin part 3 Tønder Lyse (tran), desuden har hand jevnlig Været

sam/m/estæds paa fiske og faaed Guds Velsignelse med haandsnøre fra hands Ungdom af, og
forklared Vidnet at naar hand for Uvæhr skyld ey har kundet kom/m/e ud paa Kors fiorden
har hand i Sundet og paa Østrefiorden ofte fisked sin baad fuld med fisk, ja ofte og mangen
dag staaet paa sit Land i andet Arbeyde til Klocken 2 om efter middagen, og dog sam/m/e
dag i Vaarfiske tiiderne faaed med haandsnøre sin baad fuld af fisk, og forklarede Vidnet at
siden Torskegaren kom i brug har der ey Været fisk med haandsnøre at faae {enten} i den
Mængde, {.ll} hand har ey heller holt det til Nøtte at fiske paa de stæder siden der ey har
Været noget at faae for dem, dog har ingen forbudet ham at fiske med haandsnøre paa det
stæd, Vidnet efter tilspørsel svarede det hand har seed og fornum/m/et mange baade har lagt
paa sam/m/e stæd til fiske og i forrige tiider med haand snøre faaed en mængde fisk med
haand snøre, men siden fiskeriet slaaer feyl derpaa Stæderne holder de sig derfra, Vidnet
svarede til Barthes qvestion det hand ey vist Veed om Torskegarns brug giør hinder at fisken
ikke alletiider bider paa Angel, dog meener hand det, da hand for en 5 aars tiid siden Var til
fiske i Østefiorden og fick en Mængde fisk med haand snøre, blev der dog ikke noget for ham
at faae da Torskegaren blev udsatt, men hvad Aarsagen var Veed Gud, men Vidnet Veed ey
hvad Natuur fisken har til den 2den qvestion svarede Vidnet det hand fornem/m/er lidt at
der fiskes nu omstunder og at hand ey har Væred der paa en 4 Aar tiid siden, saa der er lidt at
faae baade der og andenstæds, til den 3die qvestion svarede Vidnet det hand Veed at det er i
sin tiid passeret og noget over 20 aar siden at der er bleved tagen torskegarn enten det Var
fra Førlands eller Kleppe Gaards Opsiddere Vidste Vidnet ey at forklare, og at hand af sine
grander blev befahlet at reyse til Kaursland at til siige bem/el/te Gaards Opsiddere det de
som havde de bem/el/te Garen i deres hiem/m/e skulle straxen føre dem til Tinget som holtes
sam/m/e tiid i Buchen, men Veed ey enten Garnene kom til Tinget eller ey, ey heller om der
blev holdet nogen Proces om
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sam/m/e hvilcket hand ey erindrer sig, ligesom Vidnet ey heller veed om der skeede noget
forlig desangaaende. Barth indfandt sig nu paa sine Principalers Veigne for Rætten og under
forhen tagne Reservation af paa ancke over den/n/e Rættes forhandling tilspurte Vidnet, om
hand var med at see paa da det omvundne Torskegaren skal være optagen, siden
Comparentens Principaler eller deres formænd ikke Veed sig den om vundne tiid at Være
frarøvet nogle Garn, Vidnet svarede hand ey var med da Garnene blev optagne, til 4de
qvestion svarede Vidnet det hand ey Veed andre end Førlands Opsiddere og beboeren af
Hochelsund har brugt Torskegarn dog har hand ey seed det men hørt det af andre, at have
brugt det i Øster fiorden, til Barthes under denne qvestion forespørsel kunde Vidnet ey svare
som ey har seed naar garnene blev udsatt, og Veed Vidnet ikke anden stæds at Torskegarn
har Været brugt uden allene ved Tønnevigen som er bleven for ongefær 1 eller noget over
Aar taget bort, til den 5te Qvestion svarede Vidnet at hand fornem/m/er det Torskegarn er til
Skade for dem som bruger haandsnøre, og det har hand altiid hørt siige af andre, og er det
om det skal skade, all den Almue som ingen Torskegarn har til skade, thi førend Torskegarn
kom i brug Var der fisk i Øste fiorden at faae i Mængde ligesom Herren sændte den ind, men
siden Torskegarn kom i brug har hand ey faaed der noget ey heller elsked at kom/m/e der,
og ey kom/m/ed der paa 2 á 3 aar. Barth i henseende til at Vidnet er Vacklende i sin
udsiigende fandt fornøden at tilspørge ham om der ikke ligesaavel paa andre stæder her i
fiorderne som i Øste fiorden nu i nogle Aar haver Været fanget liden eller slet ingen Torsk,
saavel med haandsnøre som Garen, siden Herrens Velsignelse af havet ikke indkom/m/er,
Vidnet svarede her omkring i Skibbreedet er paa 2 á 3 aar lidt eller intet fisked saa vel i
Østefiorden som her uden for og omkring Landet baade paa Garn og med fiskesnøre til den
6te qvestion Resp: at det har Været holt for og talt at fiskende med {haand snøre}

\Torskegarn/ er skadelig for dem der bruger fiskerie med haandsnøre, ligesom de fleeste her i
Grenserne ey har andet fiskereedskab end haandsnøre, og at der er alt for mange som ey \har/
Raad til at bekoste sig et Torskegarn, ja mange formaaer ikke at holde sig et haandsnøre den
7de og 8te qvestion Viste Vidnet ey at give nogen Efterrettning om da hand ey Var med da
garnene blev optagne. Barth tilspurte Vidnet om hand har hørt eller seed at Førlands
Opsiddere har fisked med torske garn paa andre stæder end for deres egen Gaards Land,
Resp: Ney. 2do om Vidnet ikke er fader til den eene af de nu værende Citantere navnlig
Lasse Berge som er de indstevntes Contrapart og i Sagen formedelst sin øvede forseelse er
dømt. Resp: Ja. 3tio Om Vidnet ikke har skudt Pænge til den/n/e Processes Udfør.
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Cramer exciperede mod slig spørsmaal som er Sagen uvedkom/m/ende, og lugter efter
inqvisition, men er grundet paa ugrundede formeeninger, samt directe er om Vidnetz gierning
i fald der var noget sant i sigtelsen hvorom Vidnet siden skulle sigtes og overtydes. Barth
Replicerede at da hand formeener at det omspurte skal tiene til Sagen og den brugte
Omgangs Oplysning samt derved vil lægges for dagen det de samtlig indstevnte Vidner
Ventelig i Processen at udføre er interressered for at udarme Comparentens Principaler saa
vil hand haabe Retten paalægger Vidnet at give sit Giensvar til den fremsatte qvestion.
Eragtet!
Som den fremsatte qvestion af Procurator Barth hensigter til en Sigtelse og beskyldning
kand Rætten ey paalægge Vidnet Eed til besvarelse i betragtning af Lovens 1 bogs 14 Cap: 5
Art: at den der Sag giver bør det lovlig at beviise.
Cramer forlangte at Vidnet maatte eedfæste sin aflagde forklaring, Vidnet under Eed
stadfæstede sin aflagde forklarings Rigtighed.
Det 3die Vidne Ole Rasmusen Berge fremstoed og blev formanet at udsige sin
sandhed som hand med Eed agted at bekræfte, siigende sig at Være 80 eller lidt derover;
forklarede til 1ste qvestion at baade hand og andre har fisked en mængde fisk i Øste fiorden
og undertiiden og paa nogle Aar mindre og mange tiider naar hand og fiskere ey har kunde
kom/m/e ud paa Korsfiorden, til Bartes fremsatte qvestion svarede Vidnet det i Vaarfiskens
tiid naar Gud sente sin Velsignelse ind i fiordene fick hand en Mængde fisk med haandsnøre
som hand brugte End Videre tilspurte Barth Vidnet om ikke Herrens Velsignelse af fisk Ved
de tiider ligesaavel med snøre blev fisked i de andre omkring liggende fiorder som Kors
fiorden og de omkring liggende fiorder Ved Glesnes. som i Østefiorden, Vidnet svarede at
hand i Korsfiorden allene og Østefiorden har fisked som og paa haved, dog har Vidnet \hørt/
at andre i de omkring liggende fiorder og har faaed fisk - Videre forklarede Vidnet det ey
Var ham formeent at bruge fiske brug med haand snøre til Cramers qvestion svarede Vidnet
at hand i sin tiid har fisked med haandsnøre i Østefiorden meere fisk om Vaarens tiid førend
Torskegarn blev brugt, end siden {de blev be} der med Torskegarn blev begynt, og at
fiskeriet er minked eller aftaet siden Torskegaren blev brugt, men Gud Veed aarsagen der til,
og har Vidnet ey bekom/m/et i 2 á 3 aar naar hand i Østefiorden har fisked meer end 2 á 3
fisk om dagen, formedelst fiskeriet Var slet siden Torskegarn der blev brugt, og kand Vidnet
ey viide Aarsagen at fisken ey har bidt paa Angelen den 2den qvestion er under den 1ste
besvaret 3. til 3die qvestion Resp: hand Vel har hørt at der er taget Garn op fra Førlands
Mændene, men
1749: 33

Vidste ey videre derom at forklare, til Barthes qvestion under denne sam/m/e svarede Vidnet
hand ey erindrer eller Veed at navngive hvem der har talt eller sagt det. 4. svarede Vidnet
hand ey har hørt andre brugt Torskegarn tvers over \Øst/fiorden end Førlands og Hochelsunds
beboere, ligesom Vidnet til Barthes fremsatte qvestion sagde ey at have seed at Førlands
Mænd havde med garn spendt fiorden over, men vel hørt det af andre Barth paa Førlands og
Hochelsunds Opsidderes Veigne declarerede at det er en puur usandfærdighed at de nogen
sinde har over sperret Østrefiorden fra det eene Land til det andet som er af nogle hundrede
favners distance med deres Torskegarn for der ved at hindre fiskens frie løb, altsaa tilspurte
Bart Vidnet af hvem hand har hørt saadan opdigted usandfærdig tale thi om hand sam/m/e
ikke kunde navngive maatte de holde Vidnet og de øvrige Vidner som saadant kunde udsiige
for selv at Være opdigtere, Resp: hand erindrer sig ikke hvem der har sagt det 5to Vidnet
svarede at Torskegarn har været et forderveligt brug og har giort nogen Skade paa fiskende
med haandsnøre, thi naar Torskegarn staar uden for og tilsperrer fiske Rentzelen kand de
som er inden for og bruger haand snøre ey faae noget, til den 6te qvestion svarede Vidnet at
hand holder det for et skadeligt brug med Torske garn, og at den største deel af Almuen er saa
fattig at de ey kand bekoste sig Torske garn ja mange end ikke et fiske snøre, til Barthes
qvestion at Førlands Opsiddere ey har anden stæds brugt deres fiske garn end for deres eget
Land svarede Vidnet det hand hvercken har seed eller hørt dem andenstæds at have brugt
dem, Vidste ey heller om andre bruger anden stæds fiskegarn her i Grendserne, er ey slegt
med nogen af Citanterne der optoeg Garnene. Dette Vidne som ey Var med da garnene blev
optagne Vidste ey at svare til 7 og 8 qvestion. Cramer forlanged dette Vidnes udsagde
forklaring eedfæsted hvilcked og skeede da hand med Eed sam/m/e bekræftede.
Det 4de Vidne Ole Salmonsen Søre Toft siigende at Være 66 aar gam/m/el
fremstoed og efter behørig formaning at udsiige Sandhed ham Var gived, forklarede til 1ste
qvestion svarede Vidnet det hand baade selv har Været med {og hørt det} at fiske Guds
Velsignelse i Øste fiorden som og at have seed utallige mange baade under og over 100
baade der og har fisked og faaed med haand snøre en stor Guds Velsignelse Torsk i Vaar
fiske tiider, end og naar de ey udreyste uden for, hvor de for \Vehre/ ey kunde kom/m/e, dog
ikke hvert Aar i lige stor Overflødighed, Vidnet forklarede paa Barthes qvestion, at ingen
forbyder dem meer end tilforn at bruge deres fiske snøre i Østefiorden, men saasnart Garnene
kom Var der ingen fisk at faae med Snøre dog kunde de om dagen faae 2, 3 ja 7 om dagen
først i Vaarfiske tiiden Barth tilspurte Vidnet om hand under den Eed hand skal aflægge
trøster sig til at udsiige at de af Forlands Opsiddere
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udsatte Torskegarn der har staaed for deres egen Gaards Land har Væred hinder og Aarsag
udi at den fisk som har opholt sig i Østefiorden ikke har Vildet biide eller lade sig fange med
snøre, eller om det ikke haver Været fiskens Natuur og Egenskab der til saadant har Været
Aarsag. Vidnet svarede hand skylder paa Garnene, thi naar der ey var hinder med Garnen at
fisken ey faar Lov at ligge med bunden i Roelighed og haftes(?), kand fisken ey bide paa
angelen, og er saaleedes Garnene efter hands formeening Aarsag at fisken flyer Grunden, og
saaleedis ey bider paa angelen naar den kom/m/er fra Grunden, dog Veed Gud det retteste,
Vidnet til Cramers qvestion svarede det hand i fordum tiid og torskegarn kom i brug har paa
Østre fiorden Søer og Nord igien/n/em har undertiiden faaed saa stor Guds Velsignelse og et
aar i sær faaed 2de gange \baaden/ fuld med Vaar torsk, som og siden for 9 á 10 aar siden da
de ey kom at fiske førend Eftermiddagen dog faaed selv 3de Skuten fuld med fisk til
Aftenen; lige som og seed andre baade at [faae]? ligesaadan Velsignelse, men siden
Torskegarnene kom i brug har fiskeriet Været slet og ringe, dog har de andre stæder faaed
noget, og stundum guds Velsignelse men ey i saa stor Overflødighed som de 2de omvundne

tiider. Den 2den qvestion er tilforn besvaret. 3tio Vidnet svarede hand har hørt at der blev
taget saavel Førlands som Kleppe Opsidderes Garn i Øste fiorden de første nemlig Førlands
i Øste fiorden og de sidste nemlig Kleppes i Korsfiorden; hvilcke Garn de nemlig Ørje
Kaursland og Vinciens Hamre med fleere førte til Tinget i Buchen da fogden Jens Lem var
foged og Arnoldus de Fine var Sorenskriver, men ey hvad der blev Videre af Sagen Barth
tilspurte Vidnet om hand har seed at de om vundne 2de garn blev anholt og optaget og af
hvem og hvad tiid det skeede 2do Om hand saae og Var med paa Tinget at de blev
overlevered i Øfrighedens hænder og 3tio om hand ikke Veed at Garnene maatte leveres
tilbage ja at de som optog dem ventelig efter fortieniste afstraffed. Vidnet svarede hand ey
saae ey heller Veed naar Garnene blev optagne, men Vel hørt at Vinciens Hamre og Ørje
Kaursland og afdøde Michel Bache optog dem som og fortalte ham derom at de havde ført
det til tinge, dog Var hand ey sam/m/e tiid paa tinget, Og Veed Vidnet ikke at de blev til bage
leveret, og kom ey heller til bage efter de Mænds siigelse som optog dem, ligesom hand ey
har hørt at de Mænd leed nogen Straf som optog dem Til 4de qvestion svarede Vidnet det
hand har seed og hørt at Førlands og Hochelsunds beboere har sat sine Garn nemlig
Torskegarn tvert over Østre
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fiorden, den ene Setning fra Østre Landet Vest efter og den anden Setning fra Vestre Landet
og øst imod, dog kand ey Viide om der Var 2 á 3 børse skuds Længde imellem at Garn
Setningerne ey naade sam/m/en dog naadde de om hinanden en stor deel, og har der baade
fra Præsten og Klosteret Været andre som Vilde bruge Torskegarn, men da de hørte af de
omkring boende paa Hamre Bache og fleere at de forbød dem, reyste de hiem igien uden at
udsætte garnene. Barth benægtede dette interresserede Vidnes Udsiigende til den foranførte
qvestion til den 5te qvestion svarede Vidnet at Torskegarn for der var snørefiskende,
saaleedis meener og troer hand og er alt for sant Barth tilspurte Vidnet om Førlands
Opsiddere fisker med Torske garn anden stæds end med deres eget Land, Res: de har biilagt
paa Tofte Øen deres Torske garn ofte, og bruger saaleedis at udsætte baade paa deres eget
Land paa Østre Side {deres} som og paa Vestre Landet Tofte Øen deres Torskegarn. Barth
tilspurte om Vidnet ikke Veed at andre herudi Skibbreedet saavel uden som inden for bruger
Torskegarn Resp: hand Veed ey andre her i Nerværelsen end paa Tønnevigen, men Vel paa
Børnes Høyland og Kleppe. Til den 6te Qvestion Resp: at det er alt for meeget skadeligt at
Torske garn bruges for dem som bruger snøre fiskende og at der allfor mange fattige som ey
kand bekoste sig garn, ja nogle som ey engang kand holde et fiske snøre til den 7de og 8
Qvestion Viste Vidnet ey at forklare da hand ey ved Garnenes Optagelse Var nerværende.
Barth spurte Vidnet om hand ikke er fader til Salemon Olsen som har Været i selskab med
Citanterne og bortaget de om trettende Torskegarn. Resp: Salemon Olsen Var Vel en Sønn
af ham, dog Var bem/el/te hands Sønn ey med da de sist omtvistede Torskegarn blev optagne.
Efter Cramers begier blev Vidnetz forklaring ædfæsted efter at hand med Opragte fingre
aflagde sin Eed at hands forklaring og Vidnesbyrd forholdt sig rigtig.
Det 5te Vidne Ole Olsen Nore Toft blev der efter indkaldet og fremstoed for Rætten
og efter formaning Var ham givet at udsiige sin Sandhed saaleedis som hand med Eed trøsted
sig at bekræfte! Vidned forklared det hand Var hen ved 50 Aar og blev da første Qvestion til
ham fremsatt som hand besvarede saaleedis at hand har undertiiden naar det har [været]?
uvehr paa haVet da har baade \hand/ og Naboer reyst ind paa Østefiorden, og der faaed Guds
Velsignelse ja fisked der saameeget som en med den bæste dag hand har Væred paa haved,
som alt med fiskesnøre er skeed, ligesom hand af sin Fader har hørt at i Østre fiorden har
Væred med snøre ofte fisked naar hand ey paa havet for Uvehr har kundet kom/m/e ud,

Vidnet forklarede end Videre det der for 5 á 6 aar siden af ham og 2de andre som brugte
hver sit Snøre blev fisked en dag i Øste fiorden
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imod 450 Vaartorske, da sam/m/e dag en stor Mængde baade (båter) fick lige leedis og paa
sam/m/e stæd en stor Guds velsignelse, saa meget de kunde drage ind i deres baade, og
indfaldt det at sam/m/e Aar Var et stort fiske, men til Barthes qvestion svarede Vidnet det de
ey daglig kunde fiske saa meeget de Vilde og attraaede da der saavel som andre stæder
fiskeriet kunde aftage, lige som Vidnet svarede det ey er formeent at fiske i Øste fiorden med
haandsnøre nu som før, men siden de ey for det ulovlige brug med Torskegarn er der i
fiorden, har Vidnet ey siden faaed nogen fisk med haandsnøre, har ey heller vilde forsøgt
derefter, siden hand og af andre har hørt der ey med haandsnøre blev fisked og altsaa har
Vidnet derfra holt sig. Vidnet paa Qvestion sagde at Torskegarn er stor Aarsag til at fisken
skyer paa bunden, saa de med fiske snøre ey kand faae noget og ey bider paa angel, hvad
fiskens Natuur angaaer Veed hand ey at tale om, men [naar]? Torskegaren kommer biider
ingen fisk paa snøre, hvilcket hand af egen erfaring kand Vidne om Til 2den qvestion
svarede Vidnet, at der med snøre ey faaes Untagen 1 eller 2 fisk hvor Torskegarn er udsatt og
bruges 3tio svarede Vidnet det hand Vel erindrer at der i sin tiid er optaget i Øste fioren
Torskegarn som tilhørte efter hands Meening Niels Førland af andre Mænd som hand ey
Veed at navngiVe, men Tiiden eller hvad enten de blev til bage givet eller ey Vidste Vidnet
ey at forklare Barth tilspurte Vidnet om hand selv saae paa da de om Vundne garn blev
optagne eller rettere sagt bort snapped eller om hand kand siige og navngive hvem der har
udspred saadan usandfærdig tale og beskyldning Resp: Vidnet svarede hand ey saae
garnene optages, kand ey heller navngive hvem der sagt ham saadant. 4to svarede Vidnet
det hand har seed Førlands Mændene satt sine Torskegarn tvert over Østrefiorden, nemlig
saaleedis at de har belagt *Kaltøyet (Kale = grovt tau eller snøre brukt til iltau) undertiiden i
det østre og undertiiden i det Vestre Land, og saaleedis har de roed først Kaltøyet og
Torskegarnet saa langt det har recked ud paa fiorden saa garnet har fra Østen til Vesten og fra
Vest til Øst [staaet]? dog Veed Vidnet ikke om deres Torskegarn kand naae over fiorden
eller ikke, og meener at Torskegarn som er 1 ½ Alen dyb, fleer eller staar op og need 1 favns
høyde 5. Resp: Torskegarn er fordervelse paa snøre fiskende hvor de sættes og bruges, og
kand de som bruger haand snøre indenfor ey fange fisk, naar Torskegarn staar uden for,
Barth Replicerede at den i Rette lagde Afritzning Viiser at fisken har sit indløb fra havet
saavel igiennem det søndre sund fra Korsfiorden, som igien/n/em den store fiord eller Tofte
Osen kaldet, forbie Glesnes og den Nordre Kant ind ad Øste fiorden og alt saa kand
øyensiunlig deraf sees at de indstevntes brugte fiskerie med Torskegarn aldeelis ikke kand
Være Citanterne til ringeste hinder eller præjudice 6to Re: Torskegarn er som forklaret er
skadelig for Snørefiskende, siiger og at det er ham og fleere
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bekiendt at der er mange saa fattige de ey kand bekoste Torske garn, men maae bruge
haandsnøre Barth tilspurte Vidnet om det ikke er ham Vel bekiendt at her nu over alt i
fiorderne og districtet samt paa havet har Været for meenige Mand et slet og ringe fiskerie
og 2do om her ikke paa andre stæder i Skibbredet bruges Torskegaren ja end og for Gaarden
Nore Tofte, Vidnet svarede at det har Væred 3 á 4 aar alt for slet fiskerie siden de har brugt
Torskegarn mindre og mindre hvert Aar, til den anden qvestion sagde dette Vidnet hand
Veed at der saavel i Tønnevig Humelsund og Kaare paa Vixøen har tilforn brugt Torskegarn
men ey i Aar har og et par Netter brugt for Nore Toft et lidet støcke Torskegarn paa 30

favner, som hands Værfader havde bundet til ham og sagde siden alle Mand bruger det
kand du og bruge det; Cramer tilspurte Vidnet om disse forbem/el/te Gaards Mænd har aflagt
saadant brug og hvorfor det er aflagt, Vidnet svarede at alle benevnte har aflagt sam/m/e
Torskegaren untagen Ole Tønnevig som beholte det til i fior, og har de alle aflagt sam/m/e
fordi det er et fordervelig brug. Barth tilspurte Vidnet om hand ikke er i Svoger skab med
Citanterne Knud og Asser Kaursland, Vidnet svarede har Knud sin datter og afg/angne Asser
Kaurslands Søster til Egte. Til 7de og 8de qvestion havde Vidnet ey noget at forklare da
hand ey var med at optage Garnene eller saae derpaa. Cramer forlanged Vidnetz forklaring
maatte Vorde eedfæsted, Vidnet efter aflagd Eed med opragte fingre bevidnede sin aflagde
forklaring og Vidnesbyrds Rigtighed
6te Vidne Jacob Nielsen Hamre forlanged sit Vidnesbyrd maatte modtages da hand
har forfald og faar afreyse, og efter at behørig formaning Var ham gived at forklare og Vidne
Sandhed udsagde følgende. Barth erindrede Rætten at dette nu fremstillede Vidne Jacob
Nielsen Hamre er een af Comparentens Principalers Virkelige Contrapart og en der i den
foran allegerede og her i Retten anviiste Act skyldig dømt sags Mand, ja for sin forseelse med
Torskegarns optagelse dømt pligtig at erstatte Skaden bøde for sin forseelse og erstatte
Processens bekostning, ja er og en Virkelig hoved Appellant for Laugtings Rætten, Ved det at
hand med de fleere der har indstevnt den forbem/el/te dom og alt saa fandt Comparenten sig
beføyed nu som før at protestere imod hands Vidnesbyrd, ligesom og Comparenten
declarerede i fald hand skulle admitteres til Vidnesbyrd og Eeds aflæggelse i sin egen Sag
Comparenten da hverken anhører hands Vidne eller {anhører hand} til ham fremsætter nogen
qvestion men forbeholder sig over saadan formeentlig Lovstridet Rettergang. Cramer
erindrede tvert imod at Contraparternes frecke beskyldninger uden beviis, er ligesom
Vandbobler, ja lad Være at Contraparterne har beskylt dette og Vilde beskylde alle de øvrige
Vidner for at betage Citanternes førende Sags størcke, saa dog kand sligt ikke hindre noget
Vidnes førelse, men som Citanterne der staar for Sagen er nevnt i Protocollen, og de til
stevnte Vidner engang Ved Rættens Kiendelse admitterede, da Vilde Comparenten ær1749: 35b
bødigst have paastaaet at dette Vidne og alle de øvrige bør blive antagne til eedelig
forklaring. Barth Replicerede at hand baade forhen har gotgiort og endnu med den
paaberaabte Act som til Rættens eftersiun er til stæde gotgiør at dette nu for Rætten staaende
Vidne tillige med fleere som udi hands indlæg er Mentioneret Virkelig ere Comparentens
Principalers Contraparter af dem for deres øvede Voldsom/m/e behandling Ved udstæd
Stevne maal givet Sag og sigtelse ja og saavel Ved deres egen tilstaaelse tilført i Acten som
Ved Vidnetz udsiigende overtydet dem at de ere Virkelige Giernings Mænd, ligesom de og i
sielve Sagen er for deres Omgang dømt straffældig, altsaa igien tog Comparenten sin forrige
Paastand om Vidnetz afviisning sær da bem/el/te Act kand sees at hverken dette Vidne eller
de fleere af lige beskaffenhed, har excipered sig fra Sagen eller Gierningen, men sam/m/e paa
det hæftigste forfægtet.
Eragted
Rætten Vedbliver sin i gaard dags afsagde Kiendelse om Vidnernes førelse in genere,
allerhelst det for Rætten er tilstaaet hvem hoved Citantere ere, og ey beviist at dette for
Rætten staaende Vidne Jacob Nielsen Hamre er udi deres Tale, i øvrigt Vil det paa
Vedkom/m/ende Dom/m/er ankom/m/e hvorvidt hands og de øvriges Vidnes byrd kand
gielde
Derpaa forklarede Vidnet Jacob Nielsen Hamre til den 1ste qvestion det hand Var 34 aar
gam/m/el eller derover forklarede det hand baade har seed og erfared det hand har faaed

mængde fisk i Øste fiorden og 5 aar siden har hand giort saadant fiskerie med haandsnøre at
hand selv anden har fisked 2 gange paa en dag sin baad fuld med Torsk, og naar hand og
andre har faaed lidt eller intet paa Kors fiorden har hand og de faaed fisk inde i Østefiorden
bent for Huusholmen og andre stæder i fiorden 2do Resp: det Vidnet har merket at fiskeriet
med haandsnøre har Været fordervet paa de stæder hvor Torskegarn har Været udsatt 3tio
har og hørt af gamle Mænd siige nemlig Peder Hamre Michel Knudsen Bache at der har
Været optaget i forrige tiider Torskegaren for Førlands Mændene som skulle Været henført
til Tinget som holtes paa Buchen men hvad tiid det har Været Viste Vidnet ey Veed ey
heller hvad siden der med Videre blev foretaget 4to har ey seed eller hørt andre har brugt
Torskegarn over Østre fiorden untagen Førlands og Hochelsunds beboere 5to svarede
Vidnet hand baade holder for og selv har erfaret Torskegarn er skadelig for de der bruger
fiskerie med haandsnøre, som hand end og i dette Vaarfiske har havt beviis paa, thi da hand i
2de dage havde faaed fisk med haandsnøre, fick hand intet der efter saasnart Torskegarne
tvers over Østrefiorden Var udsatt, skiøndt Vidnet en dag der efter forsøgte at fiske, 6to
svarede Vidnet at Torskegarn er som ovenmelt skadelig, og at hand med
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fleere ey formaaer at holde eller forskaffe sig fiskegarn til det 7de SpørsMaal svarede
Vidnet det hand baade har seed de om tvistende Garn at blive optaget, Veed og Stæderne og
distancen hvor de stoed og derpaa kand giøre anviisning, til 8de qvestion svarede Vidnet at
de omtvistede blev optagne imellem dag breckning og soel Renning, men ey om Natten. Men
som dette Vidne ey kand Eedtages før end Anviisning paa Aastæden er \af/ ham giort blev
hand for denne demitteret fra Rætten
7de Vidne Iver Larsen Bache blev dernæst for Rætten fremkaldet og af Rætten
formanet at udsiige sin Sandhed og at Vogte sig for Meen Eed, for hvem 1ste qvestion blev
frem satt svarede hand det sc: Var gam/m/el 42 aar og har selv erfared og seed baade da
hand Var hiem/m/e hos sin Fader Lars Iversen boende paa Førland som og siden hand kom
til Bache har hand stundum i Øste fiorden med haand snøre fisked undertiiden meeget og
undertiiden mindre fisk i Vaar fiske tiiden end og naar hand og andre ey har kunde kom/m/e
ud paa Kors fiorden for dette Vidne begierede Barth sine fremsatte qvestioner maatte
besvares, hvortil hand Resp: stundum at fiske der men ey alletiider og at faae undertiiden
meget og undertiiden lidt fisk, og at det ey har forbudet nogen sam/m/estæds at fiske i
Østrefiorden med haandsnøre, paa Cramers tilspørsel svarede Vidnet at naar hand i god
fisketiider laae i Østre fiorden trecket hand stundum en stor Guds Velsignelse og saae andre
og faae det sam/m/e da der kunde Være 50 baade under og over, men siden de gemeenlig
har brugt sam/m/estæds Torskegaren, tæncker Vidnet fiskeriet med haand snøre skulle Være
bedervet derved, lige som paa Barthes fremsatte qvestion, sagde det hand tæncker
Torskegarnene er Aarsag til at fisken ey bider paa Angelen, men om fiskens Natuur Veed
hand ey beskaffenhed, den 2den Qvestion er under den 1ste besvaret 3tio svarede Vidnet
det hand har seed Strande Mændene Knud Bache, Peder Hamre, Vinciens Hamre Michel
Knudsen, men fleere erindret hand ikke, at sam/m/e Mænd tog af {.r} Førlands Opsidderes
baad bem/el/te Førlands Mændenes Torske garn i Østre fiorden, da de Vilde sætte dem ud, og
efter siigelse hørte hand at bem/el/te Torskegarn blev henført til Tinget holdet i Buchen, og
blev overleveret til Fogden Jens Lem, men Veed ey Videre hvad der med blev foretaget, og
er det vel over 20 aar siden passeret Barth for sine Principaler benægtede det nu omvundne
og sagde saadant aldeelis ikke Var hændt dem og Vel ikke deres formænd 4to har Vidnet ey
{andre} seed andre end Førlands og Hochelsunds beboere har brugt {i Østrefiorden} paa
tvers i Østre fiorden Torskegaren, og har bem/el/te staaed stundum fra Østre og stundum fra
Vestre Landet nemlig Tofte Øen, Paa Barthes qvestion svarede Vidnet at Sundet eller Østre

fiorden ey blev over sperret med en sætning som ey er saa langt, men har seed at der
undertiiden og paa engang har staaed en Sætning fra Østre og en fra
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Vestre Landet tvers over eller imod hinanden, og har hand selv da hand tienede paa Førland
baade seed og væred med selv at opdrage Torskegarnene, og udsætte dem, bem/el/te Garen
tilhørte 2de Opsiddere paa Gaarden Førland, og slutter siden Torskegarn er over en favn dyb
de da fleer og staar op i høyde en halv treede Alen 5. tæncker Vidned at Torskegarens brug
forderver det fiskerie med haandsnøre paa de Stæder og indviger hvor sam/m/e bruges 6.
svarede Vidnet at Torskegarn er et skadeligt brug, og at de fleeste bruge haandsnøre deels at
de er fattige og ey kand skaffe sig torskegarn, deels at de raae og Leylighed der til ey vil
bruge dem for ey at fortrycke den fattige gemene Mand, til den 7de og 8de qvestion Veed
Vidnet intet om, men faae dage førend de omtvistede Garn blev optagne talte hand med
Mad/a/me Ravels dreng der sagde til hands dreng det Garn jeg kiøbte af dig Niels
Humelsund troer jeg de toeg som stoed under Vestre Landet, og roede M: Ravels dreng
derpaa bort og drog det op og medtog det, Barth tilspurte Vidnet om hand ikke Veed at andre
her i Skibbreedet og districtet ligesaa vel som Førlands Opsiddere bruger frie og ubehindret
fiskerie paa dertil beqvem/m/e Stæder med Torskegarn 2do Om ikke Vidnetz tiener Niels
Olsen {har} Var udsændt med de øvrige Citantere for at bortage de om trettende Garn.
Vidnet svarede at der har Været brugt paa Kleppe og Selle og Tønnevigen som er fratagne
Torskegarnene, da de brugte dem i Korsfiorden, ligesaa har de paa Hum/m/elsund og brugt
Garen som og er fra dem tagne, men paa Børnes og Præstegaarden og Leerøen og inde i
Schogs Vogen bruger de endnu sam/m/e og ey veed at dem er noget fra tagen og har de
ovenmelte {Mænd} 4re Mænd som tog sam/m/e tiid fra Førland som før er omvundet
Torskegarne taget og fra Kleppes opsiddere sam/m/e tiid for 20 aar siden, men fra Selle er
taget for 2 á 3 aar og sam/m/e ført til tinge og hentet Dom over, men fra Tønnevigen i fior
som endnu ligger i Proces om, til det 2det svarede hand det hands tiener Niels Olsen ey har
været udsændt til at tage de omtrettende Torskegarn op. Til Sluttning *svarede (tilspurte)?
Bart Vidnet om hand ikke Veed at Førlands og Hochelsunds beboere fra Vidnetz *barendom
(barndom) af og intil nerværende tiid har brugt fiskerie for deres Gaards land med torskegarn.
Resp: Vidnet svarede der var de Aar at de hvercken havde eller brugte Torskegarn som hand
Viste af, men de fleeste brugte de dem mest i Østefiorden under tiiden for deres eget land og
undertiiden under Sells Landet som er Lehnetz godtz Cramer tilspurte og dette Vidne om
ikke med Torske garens fiskerie Forlands Mændene har omgaaes saa forborgen at garnet blev
udsatt naar det Var bleven mørckt om Aftenen og igien blev optaget for dag breckning, samt
om ikke kalven eller Tovet ved Torskegarnet blev skiult i fieren. Vidnet svarede at
undertiiden blev udsat naar det var mørckt og undertiiden om Aftenen naar det var
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noget Lyst og undertiiden blev det igien optaget før dag og undertiiden naar det var noget
lys af dagen, og {skiu} blev Kalen eller Tovet belagt undertiiden om en steen som laae i
fieren, og undertiiden havde de en steen som Var bunden om Tovet den de kasted op i fieren,
og laae tovet tørt Ved lavt eller fiere Vand og over flød naar det Var høyt Vand. Cramer
spurte Videre for hvad Aarsag saadan Omgang brugtes med Torskegarnene. Resp: fordi de
Var bange at Strande mendene skulle kom/m/e at bortage dem. Barth sagde at Førlands
Opsiddere aldrig i Skiul har udsatt eller opdraget deres Torskegarn, men de har som der til
efter Lov berettiget for alles Øyne fra gam/m/el tiid af ubehindret brugt saadant fiskerie og
ikke Vist af nogen forfang eller fornermelse uden at saadant af Skarnagtige Men/n/isker kand

Være øvet der undertiiden kand have fra snapped dem en Kaagefisk eller meer, hvilcket har
Været Aarsag til, at de ofte har belagt tovet fra Garnet, saaleedis i fieren at ingen hastig skulle
over kom/m/e det. Vidnet efter Cramers forlangende blev tilladt at eedfæste sit aflagde
Vidnes byrd, siden hand ey paa Aastæden Veed at giøre Videre Anviisning, hvilcket Vidnet
og med Eed bekræftede sin forklaring og aflagde Vidnesbyrds aflæggelse
8 Vidne blev dernæst fremkaldet, som efter given formaning at Vogte sig for
meeneed, forklarede det hands Navn er Ole Kaaresen Glesnes og noget over 30 aar svarede
til 1ste qvestion Resp: det \ h/an/d / har hørt og selv erfaret det omspurte, til Barthes under
sam/m/e qvestion anførte Qvestion Res: at undertiiden kunde de faae baaderne fulde i Vaar
fiske tiider men undertiiden igien lidet; og er det ey formeent i Øste fiorden at fiske men
siden Torske garnene der blev brugt har de ey faaed der nogen fisk af betydning uden 2 á 3
nogle og undertiiden slet intet, og meener hand at torskegarnene er Aarsag til at fisken ey
bider, thi hand har erfaret at en dag har de draget meeget godt med fisk, men om Aftenen
blev Torskegarnene udsatt paa Østrefiorden efter at Vidnet var hiemroed, fick det da hand
dagen derefter kom igien paa sam/m/e stæd slet intet da hand Vilde fiske med snøre den
2den Qvestion sagde Vidnet rigtig og i Sandhed forholt sig 3tio har Vidnet hørt af sine
Grander Michel Michelsen Glesnes og Otthe Andersen {at der i forri} og sin afdøde fader
Kaare Pedersen at der i forrige tiider er taget fra Førlands Mænd Torskegaren som er bleven
efter siigelse optagne af Knud Bache Anders Bache og Peder Hamre, hvilcke Garn skal
Være ført til Tinge, men Videre om hvorleedis dermed er handled Veed Vidnet ey at
forklare. Barth igientoeg sin forhen fremsatte benægtelse betræffende den/n/e qvestion
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4to svarede Vidnet det hand har seet at Førlands Opsiddere har brugt deres Torske Garn
tvers over Østre fiorden men veed ey andre uden Encken i Hochelsund at have brugt Torske
garen i Østre fiorden tillige med Forlands Mændene. Barth bad at Rætten Vilde tilholde dette
Vidne omstændelig og tydelig at explicere sig hvorleedes det Ord tvers over skal forstaaes,
om det skal Være at Garnetz eene Ende reckede fra det Østre Land og tvers over fiorden til
det Vestre Land, eller om det skal forstaaes saaleedis at de har staaed ud paa fiorden enten fra
Østre eller Vestre Land hvor fra de har Været udsatt saa langt som Garnet reckede, Vidnet
svarede at en Garn sættning enten den er fra Østre eller Vestre side udsat, recker den over
mit i fiorden men naar der Et fra Østre og fra Vestre Land er ud satt Torskegarn paa en tiid
recker de noget om heller forbie hinanden, og siger Vidnet sig at have \seed/ at Førlands
Mændenes garn saaleedis har staaet paa en tiid fra begge Land i Østrefiorden Barth undredes
høylig over at dette med de fleere Vidner trøster sig til at Vidne om det de aldrig har seed, thi
naar haver de Vel Været paa Afgrunden og seed der hvor langt de omtalte Garn reckede ud
eller ind i fiorden eller langs efter fiorden men som saadanne deres forklaringer gaar ud paa
lutter gisninger og præsumptioner, saa bliver vel saadan deres forklaring af liden Værd. 5to
Resp: i alt ja til sam/m/e qvestion og siger hand desuden at det er af ham erfaret at da hand
Var ude paa havet den eene dag og fick Velsignelse med fisk, fick hand da Garnet Natten
derpaa blev udsatt ey da hand om dagen derefter kom paa sam/m/e stæd neppe Koge fisk,
dog saae Vidnet ey at Torske garnet blev der opdragen, men Vel havde hørt det at Torskegarn
der havde staaet, hvilcket exempel Vidnet bestørcker hands forklaring til 5te qvestion. Til
6te Qvestion svarede Vidnet at Torskegarn er et skadeligt brug for de der bruger fiskerie med
snøre, og at der [er]? alt for mange fattige som ey kand bekoste sig fiske heller Torskegarn
men bruger allene fiske Snøre, da der og er de som neppe kand bekoste sig haand snøre, men
faar dog have et paa 20 á 30 favner langt, Barth tilspurte Vidnet om de ikke nu saavel som
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tilforn uformeent kand fiske i Østefiorden naar og hvor dem løster eller om de indstevnte
derudi er dem til ringeste hinder 2do om Vidnet ikke Veed at for mange andre Gaarders
Land herudi Skibb/reedet ligesom Ved Førlands Land fiskes med torskegarn. Vidnet svarede
ingen at fiske med siden Torskegarnene kom der har de ey faaed nogen fisk uden 1 á 2 om
dagen og undertiiden intet, til det 2det svarede det de Mænd paa Kleppe Høyland Børnes
har i Aar brugt Torskegarn. Paa Cramers tilspørsel fremsat for 7de Vidne svarede Vidnet at
\hand/ Vel har seed at Førlands Mændene har op draget deres Torske garen om dagen nyelig
for Paaske dette Aar, som og mange ganger fornum/m/et og seed at Førlands Mændene i
afdags *bill (bél) eller om Aftenen har udsatt deres Garn, og i blandt seed dem tage dem op
igien undertiiden naar {ey} det {ey} har Været \noget/ lyst om Morgenen og undertiiden
naar det har væred lys dag, og har Vidnet seed at Kalen eller Tøyet af Torskegarnet har Været
belagt i fløe maalet, saa floen har skiult det Bart Refererede sig til hands fremsatte
declaration Ved forrige Vidne betræffende disse siste 3de qvestioner til den 7de Qvestion
svarede Vidnet det hand saa 3de garn sættninger blev optagne og Veed Stæderne hvor de
stoed og derpaa kand giøre Anviisning, til 8de qvestion svarede Vidnet at de 3de garn
sættninger hand har seed og kand anviise stæderne hvor sam/m/e stoed blev noged efter
Midnat optagne. Barth tilspurte Vidnet om hand og Var med de øvrige Citanter at optage
Garnene, Vidnet svarede hand Var paa baad med Gregus Glesnes, Ole Olsen Mons Tue
Erich Midgaard Erich Larsen Hamre, da garnene blev optagne. End Videre tilspurte Barth
Vidnet, hvem det Var af de oven navngivne der optog og bortog garnene. Cramer exciperede
mod den/n/e qvestion som tilforn er forkasted paa fundament at Giernings Mændene selv har
nevnt sig til Protocollen i dag hvorfor det Vedkommer Contra parten om hand Vil have
fleere udpeget, da dennem at sigte og navngive og siden at beviise sigtelsen i sær da den
forhen passerede Underrettes Act benevner under Vidnernes afhørte forklaringer hvilcke det
er som Contra parterne Vil have anseed og selv sigtede som Giernings Mænd. Barth
Replicerede at hand ikke Vil haabe det Rætten nægter han/n/em den assistence Loven befaler
og tillader som kand tiene til Sagens Oplysning og hvorved kand lægges for dagen hvem det
er der haver bemægtiged sig Garnene og sam/m/e af Søen op tagne, paa det de persohner som
stiker sig i skiul {paa det de kand b} og Vil lade sig bruge til Vidner kand blive oppedaget at
have været selv Giernings eller medgiernings Mænd, i slig leylighed paastoed Comparenten
kraftigst at Vidnet maatte Vorde paalagt directe at svare til den fremsatte
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qvestion,
Eragtet
Rætten Vedbliver sin forrige afsagde kiendelse i lige tilfelde siden denne fremsatte qvestion
for dette Vidne er en sigtelse paa ham selv som bør beviises og altsaa ey kand paalægge
Vidnet mod giorde exception der til at svare.
Og som Rætten silde paa Aftenen til Klocken 9 {om aftenen} havde Væred satt, og hellig
dag i Morgen anstunder som og de beram/m/ede Som/m/ertinge nestkom/m/ende 16 Maij
tager sin begyndelse og Continuerer her udi Nordhor Lehn til d/en 20 junij, kunde der ey til
dette Tingsvidnes Videre fremgang og de øvrige Vidners examination og Anviisning kortere
tiid beram/m/es end til d/en 26de junij og paafølgende dage saa længe der til behøves Tiiden,
da saavel det samtlige og tilstædeværende Laug Rætt her paa Glesvehr Holmen møder til
Rettens betiening, som og de indstevnte og uafhørte Vidner og Vedkom/m/ende Parter paa
begge siider, samt de til Vedermæhle indstevnte Persohner efter den for denne Tings Vidne
Sag udtagne Stevnings formeld.

Sommertingene for Aar 1749
[Sartor Skibbreede]
1749 d/en 16 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Sartors
Skibbreedes Almue paa det sædvanlige Tingstæd Tøsøen i overværelse af Deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd, hvis Navne fol:
13 findes tilført, som alle med Attester fra Cancellie Raad og Laug Mand Bagger beviiste at
have aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed.
Og blev for dette Skibbreedes Almue oplæst og publiceret følgende Kongl/ig Allernaadigste
Forordninger Rescripter og Videre Stiftampt Mands ordre.
1mo Placat angaaende Skibenes forseigling Ved Laurkullen og Bastøen for indløbet
til Christiania og Dram/m/ens fiorder dat: 24 april 1748
2do Patent om høyeste Ræt i Danmark for aar 1749 dat: 11 8ber 1748.
3tio Forordning at de Delinqventer, som efterat de for deres begangne Misgierning
ere dømte, bortrøm/m/er fra et Stift i Norge til et andet, skal uden at henføres til det Stæd,
hvorfra de ere undvigte, udstaae deres Straf i det Stift, hvor de antreffes og paagribes. dat: 15
Nov: 1748.
4to General-Pardon for, de, fra Land Leggene i Norge, siden 1745de Aars Udgang,
saa og fra Land Leggene udi Danmark og de tydske Provintzier, for og siden det i 1742
udstædte General-Pardons Patent undvigte Mandskab dat: 5 Dec/em/br/is/ 1748.
5to General Pardons Patent for alle, som fra Holmens faste Stok, og Divisionerne,
samt enrollerings districterne i hans Maj/este/ts Riger og Lande er undvigte dat: 5 Dec: 1748.
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6to Kongl/ig Rescript af 10 Jan: 1749 til borge Mæster og Poletie Mæster Henrich
Mathiesen udi Bergen, anlangende at hand efter Embeds pligt stricte haver at holde over, de
om Vægt og Maal, samt Tiere Tønder udgangne forordninger, og lade forbryderne derimod
til Undgieldelse tiltale saaleedis som hand selv agter at ansvare og bekient være.
7. Kongl/ig Rescript af 31 jan: 1749 angaaende Sværen og bandens afskaffelse
8. Ditto Til biskopperne af sam/m/e dato
9. Kongl/ig Rescript af 7 febr: 1749 angaaende de Delinqventer som bliVer dømt at
Kagstryges og brændemerkes, skal Vedkom/m/ende saadan Delinqventer naar det er
Mandfolck udi nermeste fæstning til Arbeyde i Jern deres Livstiid og Qvindfolkene udi
Tugthuuset ligeleedis deres Livs tiid til arbeyde forskickes.
*9. Forordning hvorved den om grove Morderes straf, under dato 16de 8ber 1697,
udgangne forordning yderligere forklares dat: 7 febr: 1749
10. Forordning hvorleedis de paa frem/m/ede Stæder Værende Consules sig i
henseende til de Com/m/ercerende have at forholde, samt hvad Consulat Penge dennem er
tilladt at tage dat: 3 Martij 1749
11. Forordning om justitiens administration Ved Land Militien i Norge, udi hvilcke
Sager de Militaire bør søges og svare under Krigs Ret, og udi hvilcke Sager, de, ligesom
andre, bør være Lands Loven undergiven, og svare under den Civile jurisdiction. dat: 7 Martij
1749
12. Hans Excellence Stiftampt Mand Møinichens ordre til Fogden at lade Publicere
Deres Excellence H/er/r Geheime Conferentz Raad og Ober Secretaire Von Holsteins under 8

Martij h: a: tillige med Copie af den Kongl/ig befaling under 28de Maij 1745 er tilskreven,
alt angaaende bevilgelse paa fri Rættens Gebyhr udi alle enroullerings Sager som fra det
danske Cancellie er bleven tilstillet Admiralitetet og derfra enroullerings chefferne in Copia
vidimata Com/m/uniceret, bem/el/te Stiftampt Mands ordre af 1 Maij 1749 som og det
paaberaabte Kongl/ig Rescript af 28 Maij 1745 og Geheime Raad Holsteens brev *brev
under 8 Martij 1749 blev alt for Rætten oplæst
13. Stiftampt Mandens Ordre at lade efterlyse 3de fra Sverrig deserterende Soldater
1. Ved Navn Svend Lillieqvist, 2. Johan Friderich Aderman, og 3die Anders Stolpe, dat: 27
junij 1748.
14. Ditto hands ordre at efterlyse en fra Aggershuus festning undrømt Slave Ved
Navn Peder Olsen dat: 20 jan: 1749.
15. Ditto hands ordre at efterlyse 3de af Christiania arrest huus bortrømte Tyvs
Delinqvente 1. Lars Slangerup, Thore Hansen og Ulrich Tostrup, dat: 1 Maij 1749
16. General Lieutnant Weinmans Skrivelse til Fogden Smith at lade eftersøge og lyse
efter 2de fra Bergens fæstning d/en 14 Maij sistleeden bortrømte Slaver Boldevin Hansen og
Jens Jensen dat: 14 Maij 1749
Dernæst blev til Publication fremlagt følgende documenter
1mo Seebiørn Larsen Langøens udgivne Skiøde til Gregorius Ingebrictsen paa 1
p/un/d 18 Mark fisk i Gaarden Langøen dat: 29 Jan: 1749 vid: fol:
2do Lehns Mand Knud Tøsøens udgivne bøxelsæddel til Sing/neu/r Hans Ravel paa
½ Løb Smør i Gaarden Nordvigen dat: 10 Maij 1749 med Rev:
3tio Margrethe S/a/l/ig/ Abraham Vessels udgivne bøxelsæddel til Niels Monsen
Glesnes paa 13 Mark Smør i Gaarden Glesnes dat: 9 Maij 1749 med Rev:
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4. Ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Hans Thomesen paa 24 Mark fisk i Gaarden
Eje dat: 31 Martij 1749 med Rev: ej dat
5. Peder Hamres udgivne bøxelsæddel til Mons Endresen paa 1 Vog 18 Mark fisk i
Gaarden Ulvesth dat: 16 Maij 1749 med Rev: ej dat
6. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Anders Jacobsen paa 2 pund 6 Mark fisk i
Gaarden Ham/m/ersland dat: 16 Maij 1749 med Rev: ej dat
7. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Mons Olsen paa 1 pund 12 Mark fisk i
Gaarden Søre Toft, dat: 16 Maij 1749 med Rev: ej dat.
8. Jens Olsen Vindeneses udgivne Skiøde til Lars Iversen Trellevig paa 4 Mark fiskes
Landskyld i Gaarden Hammersland dat: 16 Maij 1749 vid: 378
9. Povel Hansen Schoges udgivne bøxelsæddel til Hans Michelsen paa 12 Mark
Smør i Gaarden Nordre Tvedt dat: 16 Maij 1749 med Rev: ej dat
10. Peder Andersens udgivne bøxelsæddel til Jens Michelsen Bache paa 14 2/5 Mark
fisk 9/200 tønde Korn i Gaarden Vorland dat: 16 Maij 1749 med Rev:
11. Gregorius Ingebrictsen Kaabbeltvedts udgivne bøxelsæddel til Iver Ingebrictsen
paa 1 p/un/d 18 Mark fisk i Gaarden Langøen dat: 16 Maij 1749 med Rev:
12. Jens Michelsen Baches udgivne bøxelsæddel til Peder Andersen paa 21 3/5 Mark
fisk i Gaarden Worland dat: 16 Maij 1749 med Rev: ej dat
Dernæst blev de indstevnte Sager paaraabte.
Jens Michelsen Bache og Knud Hamre haver Ved muntlig Stevnemaal til dette Ting Tiid og
Stæd indkaldet Ole Tønnevig fordi hand haver beskylt de Mænd, som optoge hands Garn der

var et skadeligt fiskebrug der af ham blev brugt paa et almindeligt fiske stæd, at Være Tyve,
hvilcke Ord sistleeden Høst her paa Tingstædet blev talte af ham, til Vidner om disse talte
Ord er Jacob Nielsen og Niels Aamundsen Tøsøen indstevnte under Lovens fals Maal,
ligesom Ole Tønnevig er indstevnt bem/el/te Vidner at anhøre, og efter Sagens
Omstændighed Dom at liide, til erstatning for ibragte Processes Omkostninger.
Den indstevnte Ole Tønnevig mødte ikke, og som Stevne Vidnerne ey heller er tilstæde,
bliver Sagen til nyt stevne Maal afviist
Og som ey fleere Sager fremkom for Rætten, fremlagde Fogden til Attestation den forfattede
Restance over Skatternes 1ste og 2den terminer der beløb 259 rdr: 3 mrk 8 sk

Schiolds Skibbreede
1749 d/en 19 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse sat med Schiolds
Skibbreede paa Tingstædet Møllendahl i Over Værelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged
og de Rætten til nevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 18 er indført,
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger Rescripter og Stiftampt
Mands ordres oplæste som Ved næstforrige Ting for Sartors Skibbreede publicerede som
under fol: 38 og 39 findes anteigned og tilført
Derefter blev til publication fremlagt følgende documenter
1. Skiftebrev forretted paa Gaarden Snechevig i Sartors Skibbreede d/en 8 Martij
1749 efter afg/angne Thomas Michelsen vid: fol:
2. Aflyst Niels Hansen Storetvedts udgivne Pante Obliga1749: 40
tion dat: {28 april 1749} 5te junij 1737, efter Creditors Niels Harrebaches paateignede
qvittence af 28 April 1749 som bem/el/te Obligation efter 2de anviiste transporter har Været
tilhørende, siden Christian Friil som Obligationen var udgivet til for Capital 105 rdr: haver
sam/m/e transportered til Consistorial Raad Geelmeyden, bem/el/te Geelmeyden Ved
transport af 5 Nov: 1748 har overdraget den til Niels Harrebache som derfor har efter
ovenm/el/te hands qvittering af Peter Berrig som Kiøber af Pantet nødt sin betalning, altsaa
bliver bem/el/te Obligation af Pantebogen udslettet vid: fol:
*2. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Hans Peter Berrig paa ½ Løb
Smørs Leye i Gaarden Storetvedt, som Niels Hansen forhen har eyed dat: 28 april 1749 vide
fol:
Comerce Raad Gartner fremstoed for Rætten og fremlagde sin udstædde Stævning over Niels
Harrebache Ole Mathiesen og Johannes Tarlebøe for ulovlig Skauv hugst i Citantens Skauv
Gaarden Haugland underliggende, til Vidne Var indstevnt Anders Kaabelt[v]et, Hans
Andersen Kaabbeltvedt Mons Nielsen Kaabbeltvedt Albrict, Ole og Iver Qvam/m/e samt
Niels Sieursen til et Tings Vidnes Erholdelse, bem/el/te Stevne Maal Var dat: 21 Martij 1749
og d/en 21 Martij efter Stevne Vidnernes paateigning forkyndt, saa var og udi sam/m/e
Stevning indbegreben Clemet og Niels Hauland og Mons Blindem til Vidner indkalte.
Af de indstevnte mødte Johannes Tarlebøe Vedtagende lovlig Stevne Maal, de 2de øvrige
nemlig Niels Harrebache og Ole Mathiesen blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.

Stevnevidnerne som var 2de borgere og boesiddende Mænd i Bergen navnlig Ole Olsen
Bringmand og Ole Torbiørnsen fremstoede for Rætten og eedelig afhiemlede deres skriftlige
paateignings Rigtighed at dette fremlagde Stevnemaal for Vedkom/m/ende Var forkyndt
Johannes Tarlebøe fremstoed for Rætten og tilstoed at have synden paa bye Veyen der gaar
til Hauland paa hin siide fieldet som Grendser til Hauland, har udi dette Aar og strax efter
nye Aar i 4 dager tiid og efter hinanden hugget 4 Kløver biørke veed. Gartner tilspurte ham
om hand ikke for omtrent 1 aars [tiid]? siden tiente forrige forpagter paa Tarlebøe Ole
Mathiesen og om hand ikke for hannem efter hands ordre har og hugget i sam/m/e Skov, og
det hugne afført til Tarlebøe Comparenten Johannes tilstoed alt og svarede jo
Gartner frem lagde sine skriftlige Qvestioner til Vidnerne som alle mødte, og fremstode
først
Vidne Anders Kaabbeltvedt som efter at behørig formaning for ham og de øvrige
Vidner af Rætten Var givet,
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og Eeden af Lov bogen for samtlige Var oplæst; aflagde sin Eed og Vidnede følgende til den
1ste qvestion at det forholder sig i alle Maader rigtig efter qvestionens Indhold til den 2den
qvestion svarede Vidnet ligeleedis ja, til den 3die qvestion sagde Vidnet det i alt forholt sig
rigtig, den 4de qvestion blev ligeleedis med ja besvaret den 5te qvestion besvarede Vidnet
lige leedis at være Sandhed den 6te Post Vedkom ey dette Vidne og alt saa ey blev besvaret,
til den 7 Post Resp: ja det hand har advaret Skov huggerne og det øvrige forholdt dem som
qvestionen inde holder.
Det 2det Vidne Hans Andersen Kaabbeltvedt frem stoed og efter aflagde Eed svarede
{det} til 1ste qvestion det hand har seed Niels Harrebache forleeden Vinter huggede i Flaxxe
botnen i Haulands Skov, og det ned hugne bortført til sin paaboende Gaard Harrebache. til
den 2den qvestion svarede Vidnet ja, til 3de qvestion Resp: det hand nogen gange har seet
Ole Mathiesens dreng med 1 hæst og engang seed Niels Harrebache med 3 hæste at have
hiem bragt til deres Gaarder det de har i Hauglands Skov hugget, til 4de qvestions besvarelse
Refererte hand sig til aflagde forklaring under 3de qvestion, den 5te qvestion forbigaaes
dette Vidne uvedkom/m/ende. til 6te qvestion forklared hand det hand afvigte Aar 1748 har
seed Niels Harrebache selv huggede 3 Kløver birche Veed i Flaxebotnen i Haulands Skoven
som bem/el/te Niels bortførte, ligesom Vidned og har seed Niels Harrebache i sam/m/e
Haulands Skov har hugged slæde Meyer, men egentlig tiiden eller hvor mange det har Været
Veed hand ikke, ligesaa at Johannes Tarlebøe for Ole Mathiesen forleeden Aar 1748 i
Haulands Skov og sam/m/estæd huggede 1 Kløv veed, men i forrige Aar og tilforn at have
hugget, men hvor meget det Var kunde hand ey erindre, til 7de Post kunde Vidnet ey svare
noget
Det 3die Vidne Mogns Nielsen Kaabbeltvedt frem stoed og efter aflagd *Eeed svared
det hand har seed Niels Harrebache og Johannes Tarlebøe hugget og bortført af Skoven som
1 qvestion inde holder men ey at Ole Mathiesen enten har hugget eller bortført noget, men
Vel hands da havte tiener Johannes Tarlebøe haver hugget for ham. hvorved og den 2den
Post er besvaret, Vidnet tilstoed 3de qvestions Indhold med denne forandring, at Niels
Harrebache undertiiden med 2 hæste men ikkun engang med 3 hæste haver bortført den
hugne Skov fra Haulands Skoven, i øvrigt Vedblev hand qvestionens Indhold
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til 4de Post svarede hand det hand ofte har seed det men Veed ey hvormange gange det er
skeed, den 5te Post blev ubesvaret som var ham uvedkom/m/ende, Vidnet tilstoed 6te

qvestion og at Niels Harrebache men ey fra Tarlebøe ogsaa har hugget Slede Meyer, til 7de
svarede Vidnet det hand til Niels Harrebache og Johannes Tarlebøe har sagt det gaar ey got i
hugger saaleedis
Med de øfrige indstevnte Vidners førelse beroer det til i Eftermiddag
Derefter blev den bestemte Tiid Rætten satt og fremstoed
4de Vidne Albert Qvamme som efter aflagde Eed til andre qvestioner forklarede til
1ste qvestion det hand ey andre tiider tilforn har seed enten Niels Harrebache, Ole Mathiesen
eller Johannes Tarlebøe fare med Veed uden allene at have seed Niels Harrebache med 2de
hæste og Johannes Tarlebøe kom/m/e sig i møde med 1 hæst og tom/m/e Meise i bye Veyen
som gaar til Hauland, men hvad enten de havde Øxer med sig eller ey Viste Vidnet ey at
forklare til 2den Qvestion Vidste hand ey noget at forklare den 3die og 4de Post forbigaaes
Vidnet uvedkom/m/ende til 5te Post Vidste Vidnet ey heller noget at svare.
5te Vidne Ole Qvam/m/e frem stoed og efter aflagd Eed, svarede til 1ste qvestion i alt
lige som nest forrige Vidne Albert svaret haver, i det øvrige Viste dette Vidne lige som det
forrige Vidne ey Videre at forklare.
6te Vidne Iver Qvamme fremstoed og efter aflagd Eed svarede til 1ste qvestion
ligesom de 2de nestsiste forrige Vidner, med dette Tillæg at hand i afvigte høst mødte Niels
Harrebache i bye Veyen fra Hauland med 2de hæste hvorpaa hand havde Veed Kløver, og
var stæden hand saae bem/el/te Niels i Jordahls Skared som er Norden for Harrebache, om
2den Post Viste Vidnet ey noget om, men 3de og 4de Post blev forbigaaet at spørge Vidnet
uvedkom/m/ende, til 5te Post Veed hand ey at svare.
7de Vidne Clemet Hauland fremstoed og efter Eeds aflæggelse Vidnede til 1ste
qvestion lige som Vidnet Albert Qvam/m/e forklared haver til 2den Post svared hand Ney
3die Post forbigaaes, til 4de Post svarede Vidnet i alt ja, til 5te Post Viste Vidnet ey noget
af.
8de Vidne Niels Hauland under aflagd Eed forklarede lige som til første qvestion de
øvrige Vidner forklared haver, med Tillæg at hand sistleeden Aars høst mødte under Veys til
Harrebache, saavel Niels Harrebache med 2de hæste og Veed Kløver paa, som og Johannes
Tarlebøe med 1 hæst hvorpaa Var en Veed Kløv, om 2den Post Viste Vidnet ey noget, 3die
Post forbigaaes, til 4de Post svarede Vidnet i alt ja ligesom nest forrige Vidne Clemet
Hauland, til 5te qvestion svarede Vidnet Ney.
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9de Vidne Mons Blindem fremstoed og efter aflagd Eed Vidnede og svarede til 1ste
qvestion ligesom Vidnet Albert forklared haver, med tillæg at have seed Johannes Tarlebøe
afvigte Aars høst kom/m/e med hæst, men dog ey at have nogen Veed Kløv paa, hvilcket var
i Haulands Veyen til Skoven, dog var hand ey Johannes saa nær at hand saae om hand havde
Øx med sig eller ey. til 2den Post Viste Vidnet ey noget at svare til, til 3die qvestion svarede
Vidnet i alt ja, og forklarer ellers at have seet meget og sterckt at Være hugget i Haulands
Skov de øvrige Poster Viste Vidnet ey noget at forklare
10de Vidne Niels Sieursen tienende hos Citanten frem stoed og efter aflagd Eed
Vidnede at det forholdt sig rigtig at Johannes Tarlebøe for 7 á 8 Uger var hos Citanten og i
hans Huus i byen og i Kiøckenet til stoed at have hugget i Citantens Skov og Vilde afsone
det med pænge.
Gartner begierede Tings Vidnet beskreven for samme til Kongens Foged til Paatale at
overlevere som bevilged blev.
Derefter, forbemeldte 19de Maji A/nn/o 1749, udj nerværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged
Ædle Rasmus Smits bjværelse, som og det her ad Protocollum Nafn-givne Lav-Ret, blev

Retten *Administrereret af mig Procurator Jacob Preus, i følge af hans Excellence, H/er/r
Stiftsbefalingsmand, Høiwelbaarne Christian á Møinichens Constitution af 25de Aprilis
A/nn/o 1749 teignet paa Hr: Commerce Assessor welbyrdige Jean von der Lippes
Reqvisition udj imellem kommen Tvistigheder imellem welbemelte Hr: Commerce Assessor
von der Lippe og Tvende hans Lejlendinger Nafnlig: Ole Larsen Samdahl og Baar Lund:
Angaaende for dend forseelse, ved fremmed Qvægs indsætning og Græsning, udj meer
welbemelte Hr: Assessor von der Lippes tilhørende Gaards Mark og Fæ-have med meere, etc.
Forbemelte Hans Excellences Constitution blev lydelig for Retten af Kongl/ig Maj/este/ts
Foget oplæst, derefter af hannem paateignet og til følgende Acta henlagt.
Hvorefter Procurator S/ingneur Claus Emanuel Barth paa Citanten Hr: Commerce Assessor
Jean von der Lippes vegne, udj Første Sag imod indstevnte Ole Larsen *Sandahl, \mødte/ og
producerede den af Comparenten paa Citantens Vegne under dato 26de Aprilis sidst leden, til
denne Sags afhandling og endelige paa-dømmende
1749: 42
imod forhen og nu indstevnte Ole Larsen *Sandahl udstæde Continua\tion/ Stefning: hvorved
til Vidner ere indkaldet følgende Personer: Ole Lund, Joen Sandahl, Lars Riple, Johannes
Nielsen og Ole Olsen Samdahl, alt efter Stevnemaaletz Viidere formæld, som Citantens
Fuldmægtig producerede, Oplæst og til Acten henføyet.
Stefne-vidnerne Lars Michelsen Myhrdall og Lars Jacobsen Totland møtte for Retten, og
Eedlig afhiemblede, at dette Stefnemaal, saavel for den indstefnte Ole Larsen Samdahl, som
og for de indkaldte widner, efter deris paa teigning Lovlig, at være forkyndet
Ole Larsen Holmefiord eller Sandahl, møtte Personlig for Retten, og, efter Stefnewidnernes
aflagde Eedlige deposition, vedtog lovlig warsel til denne Ret og nerværende Ting-Tiid at
være given.
Proc: Barth derpaa tilspurgt den indstefnte, om hand icke vedbliver, hvad, af hand Selv paa
sidst leden Høste-Ting haver ladet til Protocollen anføre: Og, om Hand end ikke ydermeere
vil tilstaae, at foruden de omtalte 16ten Slaghte Chreature, havde, henved 30ve i Tallet paa
Græsning udj Citantens Gaarders Ud-marker, tillige med een deel Bucke og *uden (foruden?)
Gaardens behøvende besætning; Og, naar hans declaration her til er indhændtet, var
Comparenten begierende, at de indstefnte Widner til Eedlig forklaring maatte Admitteres og
Antages.
Ole Larsen Samdahl der paa sagde, at hand, i alle maader igientager, hvad hand, inden dette
Ting, nest afVigte 3de Decembris afvigte Aar 1748, for Retten, som den Tiid var beklæd med
den wirckelige Sorenskriver Johan Garman, havde til staaet og udsagd Og viidere vidste
hand icke, enten om Stort eller lidet Qvæg, at udsige.
Citantens Fuldmægtig Proc: Barth urgerede paa widnernes førelse.
Widnet Ole Lund møtte for Retten, og under hans for denne Rett, d: 3de Decembris
1748, da hr: Sorenskriver Garmann administrerede Selve Sagen, efter Hoved-Citationen
aflagde Eed, tilstoed i alle tilfælde, hvis af som den Tiid blev forklaret: {og} og hvilken hans
Forklaring, for ham lydelig blev oplæst - Da ellers Sr: Barth derpaa tilspurgte Vidnet: Om
hand, som een Grande til den indstevnte icke er bekiendt, at, naar saadan mængde Slagte
Qvæg, foruden Gaardens wedhørende Aufling, af Een Mand ind sættes udj Ud-Marckene og
Fæe-Haugerne; det da icke er de om-boende Naboer til fortrængsel og Skade. Men, end og,
for-U-roeliger Naboernes, til deris Gaard
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havende Kiør. Widnet derpaa svarede; At det er widst nock, at sige driftende Qvæg, ere til
fortrængsel for meenige Almue, besynderlig dem, som ingen kræfter have, saadant at
forebygge.
Jon Sandahl og Lars Riple blev paa-raabt: men saa vel af Lav-rettet som ting-søgende
Almue forklaret, at de begge ved døden var afgangne.
Johannes Nielsen Sandahl, efter paa-raabelse møtte, og, efter aflagde Eedlige
forklaring, paa Citantens Fuldmægtiges Spørsmaal, svarede: At hand vel haver seet nogle
Slagte-fæe og Bæster udi Citantens udmarck og fæe bæite, som tilhørte den indstevnte; men
Tallet derpaa widste widnet icke at kunde udsige: forklarede derhos, at under dette Fæe-drift
paa Citantens Eje-maal, Var tillige Bukke, Smale og Souve, hvilcke den indstefnte hafde
opkiøbt om For-aaret, og igien, om Høste Tiide, bort-soldt. Wiidere sagde Widnet, uden at
tale om sin Person, at følgelig Citantens qvæ[s]tion til første widne Ole Lund, haver det været
og Vil blive een Almindelig Trængsel for Widnet og de andre om boende, saafremt slig Uskik yderligere skulle have fremgang: ligesom og saadanne fremmede Chreature, forfører
gierne de waante Chreature fra eet til andet Stæd.
Widnet Ole Olsen Samdahl, efter paa-raabelse møtte, og, efter aflagde Corporlig Eed,
Sandhed at widne wandt i alle maader, som nest forrige Widne wundet haver.
Citantens fuldmægtig derpaa loed tilføre, at hand beklager sin Principal, det de 2de
indstefnte Widner Joen Samdahl og Lars Riple, af hvilke hand kunde wendte den beste
forklaring til Sagens oplysning, nu ved døden er afgangen: Saa er dog at erfare, deels af de
førte Vidners forklaringer: og deels af den indstefntes tilstaaelse her inden Retten, at hand
formoedentlig har haft, udj Citantens tilhørende Ud-Marck og Fæe-hauge hen ved 30ve
Stycker Slagte-Qvæg, om ikke meere, foruden Bucke og Smaler. Hans omkring-boende
Naboer, som ere Citantens Lejlendinger, til stor og U-boedelig Skade: Og da saadan dristig
foretagende, ej, af Een Lejlending, imod Loven, bør tollereres, sær, ikke \allene/ saadan
striider imod
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Lands-Loven: men end og i særdeeleshed, imod den Bøxel Seddel, som den indstefnte af
Citanten er givet, af hvilken Comparenten producerede een ligelydende Gienpart, paa
wedbørlig Stemplet papir, med den indstefntes derpaa teignede forpligt, bekræftet af hans
Haand, og Signeete, hvorved hand forbinder sig U-brøedelig at holde og efter komme, alt
hvis oven staaende Bøxel-Seddel hannem foreskriver, under sin Fæstes fortabelse og Jords
forbrydelse: Og da nu bemelte Bøxel-brev Ud-trøkkelig forbyder den indstefnte, at hand ikke,
om Sommeren, udj Udmarcken, hvercken Selv, eller Ved andre, maa indføere eller paa-sætte
meere Qvæg, endten Stort eller lidet, ej heller Hæste, Uden det, som kand være og er hans
Jorde brug og detz dyrckning vedhøerende. Af hvilcket alt denne Ret, omstændelig erfarer, at
den indstefnte haver faret meget egen-raadig, ja! høyst Lovstridig; Thj, fandt Comparenten
Procurator Barth sig anleediget, følgelig Bøxel-Seddelens formæld, at paastaae, det den
indstefnte, ved dom, bør fra-kiendes sin Bøxel-Rett, og til-bøxlede Jorde brug: Og samme til
Anstundende Far-dag røddig-giøre; Og des uden for sin dristige Omgang, mod til strekkelig
Mulct at vorde anseet, følgelig Lovens Forsckrift og andre lige sindede til afskræck. Item og
at erstatte den øvede Skade, og brugte indtrængsel med *med Sexten Rigsdaler: Og endelig
at betale denne Processis bekostning, saaledes: Nemlig Hoved- og Continuations Stefning 4
mrk 12 sk dessen forkyndelse 1 Rdr 2de gange Dommes Forseiglings penge 1 rdr 4 mrk 8
sk Stempelpapir til sætte Dommers bevilgning med samme at forfatte 3 mrk 8 sk
Stempelpapir til forwendtende Doms act med forkyndelse 1 Rdr, og endelig Procurator *Sa
(Salarium) for hans Rejse her til Ting-stædet, for Sagen til doms at proseqvere 5 Rdr

Tilsammen 9 Rdr 12 Skilling hvor efter Sagen til Lovmæssig Dom og dens skyndigste
afsiigelse indstilles.
Den indstefnte Ole Larsen Holmefiord eller Sandahl der paa svarede: At hand aldeeles ikke
er kier for Retter-gang og derved medgaaende Penge spilde saavel for ham Selv, som
Citanten: men
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Nu hand syfnes at denne Sag ikke skulle ville udfalde ham anderleedes, end, til nachdeel efter
Citantens Fuldmægtiges paastand; Saa attraaede hand nu gierne at Sagen maatte komme til
forliig og forønscket forstaaelse imellem Citanten og Comparenten, hvilcket Comparenten
Ole Larsen Sandahl nu vil have indstillet til Citantens Fuldmægtig.
S/ingneu/r Barth Replicerede, at, som det vil falde wansckelig, at træffe et saadant Forlig,
som Citanten og hans øvrige Lejlendinger kunde finde sig holden ved, alt \saa/ har Citanten,
holdet for raadeligst, at lade dennem Ved Retten Ord-deele og Adskille: udj slig lejlighed
vedblev Comparenten, efter den ham given Ordre, kraftigst at protestere paa Dom, og det
uden *wiigere (wiidere) udhael, siden den indstefnte indtet wiidere sig til forsvar haver
formaaet at frembringe.
Afsagt
Sagen optages til Doms; og advares Parterne i Morgen kommende, ved Klokken 3 Slet Efter
\middag/ at møde, Rettens Eragtning eller og endelig Dom, anhøre.
Procurator Claus Emanuel Barth, som fuldmægtig af Commerce Assessor Jan von der Lippe,
til følge for ommelte mig Procurator Jacob Preus til lagde Hr: Stiftsbefalingsmand á
Møinichens Constitution, frem stoed, og, paa ermelte Hr: von der Lippes wegne i-rette lagde
een \af/ ham, paa Citantens vegne, under Dato 26de Aprilis sidst leeden, ud færdiget
Stevning, hvorved Baar Lund til dette Ting er indstefnt, til Doms lidelse, for dj hand nest
afvigte Sommer, haver haft, til Leje, for Andre, udj Citantens Ud-Marck og Hauge-bejte,
nogle Støcker Slagte Fæe, som de have drevet Handel med, efter Stevne maalets wiidere
formæld: Og derom var indstefnt til Widne Ole Lund, Lars Riple og Jon Samdahl, hvilcke
2de sidste, for nogen Tiid siden, ved døden ere afgangne. jndbemelte Citation blev for Retten
lydelig oplæst: og hvor efter Stevne widnerne Lars Michelsen *Myhraas (Myhrdahl) og Lars
Jacobsen Totland, efter paakaldelse, frem kom, og Eedelig afhiemlede at de efter deres paa
teigning Stevnemaalet lovligen
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for samtlige Vedkommende, at have forkyndet. undtagen Lars Riple, som, førend
Stefnemaalet kunde kom/m/e til forkyndelse for ham, ved Døden, var afgaaen.
Baar Lunds Huustrue møtte for Retten, og wæ-moedelig beklagede sig, at hendes Mand fra
hende ved døden var afgangen: og i den fald, var og ej mindre hendes Sorg og bekymring, at
hun maa befinde sig uden Værge og forsvar; ikke desmindre vedtog Comparentjnden, at dette
nu for Retten oplæste Stefnemaal var hendes Mand, førend hans døds frafald, lovlig
forkyndet; Og der efter sagde, at hendes Salig Mand nest leden Sommer, til Græsning, og i
forhaabning at til kiøbe sig samme, indtaget udj hendes Mands til bøxlede Gaards udmarck
8te Kiør og 2de Qvige siden hendes Sal: Mand nest-leeden Waar ud leverede til handes
forhen afdøde Hustrues Arvinger, af Gaardens besætning, som dem i Arv var tilfalden,
nemlig: 4 Kiør og 18 Souve eller Smaler: Derforuden haver hun og samme Tiid midstet 1
Koe af Suldt og Frost: Og Een Koe havde hendes Hosbonde til forster fra Ole Lund, som, ved
For-Aars-Tiid blev til bage leveeret. Og alt saa blev deris besætning formindsket af 6 Kiør og

de formelte Smale-bæster; jmod hvilket Tab, Comparentjnden formeente at være berettiget,
udj Ud-Markene at indtage de 10 Støkker Qvæg.
S/ingneu/r Barth paastoed widnet Ole Lunds Eedlige forklaring afhørt og Annammet;
Hvor paa Ole Lund histerede sig for Retten, og wed aflagde Corporlig Eed, Sandhed
at widne, forklarede: at hannem er bekiendt, det den indstefnte Baar Lund, sidst leden
Sommer, fra andre, udj hans Gaards udmarck, hafde indsat til Græsning 10 Støkker SlagteQvæg, hvilcke og siden om Høsten blev dreven til Byen, for at bort sælges Ellers sagde
widnet, at saadan Græsning, af deslige Creature, i det at de gick ved Gaardens Naboelige
Qvæg, ofteste giorde Granderne udj deris Marck og fæe bejte, merkelig Skade. Wiidere, saa
vidt deponenten var bekiendt, sagde hand, at være viidende om det sidste af Baar Lunds
Encke Karen Nielsdatter Lunds forklaring
Indstefnte Baar Lunds Encke begierede Sagens udfløttelse til kommende
1749: 44b
Morgen Efter middag Klokken 3 Slet; og hvor imod Citantens Fuldmægtig S/igneu/r Barth
indtet havde at erindre
Afsagt.
Sagen, efter den indstefntes forlangende gives Rom til anstundende Morgens Eftermiddag
Klocken Trej Slet.
D/en 20de Maij blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt
Publiceret
1. Niels Larsen Slettens udgivne Skiøde til sin Svoger Jaen Andersen Sletten paa 1
Spand Smør og En fierde deel Huds Landskyld i Gaarden Sletten dat: d/en 19 Maij 1749 og
udi Skiøde bogen fol: 379 ordlydende indført.
2. Kirsten Iversdatter og Helje Torgiers datters Arv og Gield fra gaaelse efter afdøde
Iver Olsen Aarestad, dat: 2 april 1749 og af bem/el/te 2de deres antagne Laværger Johannes
Olsen og Ole Monsen til Vitterlighed underteigned samt i Skiøde protocollen fol: 379
ordlydende indført
3. Ole Christophersens udgivne Revers til Tollef Hendrichsen i Bergen paa summa
10 rdr 4 mrk, dat: 17 Maij 1749 vide fol: 379
Fogden Rasmus Smith gav tilkiende, det hand i følge Hans Excellence H/er/r Stiftsbefalings
Mand á Møinichens samt hans Høyærværdighed H/er/r biskop Pontoppidans under 17de
passato hannem til stillede Ordre, skulle examinere og undersøge om nu afdøde Klocker til
Phanøe Præstegield Thomas Fabers efterladte Boelig fra fordum tiid er bleven bygt til frie
Klocker boelig, eller og det enten af den afdøde eller formænd for egne Pænge har Været
opbygt og saaleedis at Være kiøbt af Efter Mændene udi Embedet og nu den sist afdøde
Klockers Arvinger at Være tilhørende item paa hvis Grund bem/el/te Klocker boelig er
bestaaende hand Vilde altsaa fornem/m/e og tilspurdte Laug Rættet og de af Almuen til
stæde værende om nogen af dem kunde Viide her om at give nogen tilforladelig Oplysning.
Foruden Laug Rettes enstem/m/ige forklaring, fremstode S/ingneu/r Jacob Giise, boende
paa Møllendahl og Hans Monsen Møller her sam/m/estæds, samt bønderne Lars Myhrdahl
og Jens Aadland som alle ligelydende forklarede at de ey selv saa til fulde Viste men Vel at
have hørt af adskillige gamle Mænd i Sognet, at Phanøe Klockers Vaanings Huus som nu
paa Tompten er bestaaende skal af afg/angne Thomas Fabers Formand udi Embeedet Være
kiøbt af hands egen broder boende i Hardanger, ladet det derfra opføre og paa Tompten
opsætte, ligesaa at afgangne Thomas Faber fick sin formands Encke til Egte og følgelig
Huuset med hænde, som stædse af Klockeren den afdøde Faber har Været Vedlige holdt,

uden at den/n/em er bekiendt det enten Kierckerne og siden dens Ejere \eller andre/ mindste
der til har Contribuered, til Sluttningen forklarede de at den Pladtz hvorpaa Klockerens
Vaaningshuus staar hører under Phanøe Præstegaard og dens Ejendeel. Videre eller anden
Underrettning Vand de ey herom
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at giøre.
Denne Almuens forklaring forlangede Fogden Ved et bekræftet Tings Vidne at Vorde
meddeelt, som bevilged blev.
Derefter blev af Rætten tilspurdt om der nogen Sager til dette Ting Videre Var indstevnt,
eller om nogen for Rætten Videre havde at forrette, hvortil ingen anmelte sig.
Udi Sagen indstevnt af Hans Høyærverdighed H/er/r Biskop Londeman de Rosenkrone
mødte for Rætten Procurator Johan Reutz nemlig i Sagen mod Hans Monsen, og gav
tilkiende at høybem/el/te H/er/r biskoppen har i nogen Tiid med en heel Svaghed Væred
behæfted, saa at Comparenten disformedelst har mangled hands Conference til denne Sags
prosecution, dertil med havde H/er/r biskoppen Væntet at indstevnte S/igneu/r Monsen selv
siden seeniste Rættes dag skulle have indfunden sig hos Høybem/el/te Citant til Sagens
mindelige afgiørelse, hvilcket dog hidindtil ikke er skeed, men Væntelig dog til sist skeer,
dette med meere Var Aarsag hvorfore Comparenten paa atter Høybemelte sin Principals
Veigne maatte forlange Sagen udfløttet til først holdende Høste ting.
Hans Monsen mødte og frem lagde sit Ved Procurator Johan Simon Cramer skriftlige under
dags dato forfattede skriftlige indlæg som for Rætten blev oplæst og lyder saaleedis
Procurator Reutz for Citanten Replicerede, at om det end Var beviisligt som det dog ikke
paa lovlig Maade er, at indstevnte Sing/neu/r Hans Monsen haver giort Citanten saadant
mindelig tilbud som fore stilled er, saa er det dog ikke dermed afgiort, at bem/el/te Sing/neu/r
Monsen aldeelis ikke bør betale meere end tilbudet indbefatter, om hvilcket med meere hand
toeg sig forbeholden sin nermere afbeviislighed og paastand at fremføre til den begierte Tiid,
i øvrigt Vedblev hand sit forrige.
Eragtet
Den forlangte Udsættelse til næstholdende Høsteting bliver efter Parternes forlangende
bevilget.
Fogden frem lagde til Attestation den over de Kongl/ige Skatters 1ste og 2den termin
forfattede Restance der beløb sig 1052 rdr: 5 mrk 3 sk
Publiceret Christopher Von Kroghs Odels og Pænge Mangel Lysning til endeel soldt
Jordegotz i Nordhorlehn dat: 1 8ber 1748 vide Protocollen fol.
Formelte 20de Maji blev Retten sat og administreret af mig Jacob Preus, som Constitueret
Dommer udj oven indførte 2de Sager, med det formældte Lav-Ret, nerværende Kongel/ig
Maj/este/ts Foget Rasmus Smith
Og da først foretagen Sagen mod Baar Lund, af hr: Commerce Assessor von der Lippe
optogen; da og Citantens Fuldmægtig Proc: Bart opkrævede denne Sag til Videre
prosecution. dernest sigende: at da de i Stefningen benefnte 2de Vidner, hvis forklaring, til
Sagens oplysning fornødiges, nu ved døden er af gangen, Saa fandt Comparentens
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Fuldmægtig beføyet, saavel til Sagens oplysning, som den kundskab Dommeren kunde
erholde, om Søgemaalet, ved Vidner fremdeelis at kunde faae oplyst omstændighederne; i
slig anleedning, begierede Citantens Fuldmægtig Sagens anstand til neste Høste ting.
Den indstefntes Huustrue møtte icke, ej heller nogen paa hendes Side.
Afsagt.
Sagen, efter Citantens paastand udsættes til nest anstundende Høste-Ting, til hvilken tiid
Citanten bør besørge Sagens yderligere drift til opkrævende og herefter paastaaende Dom.
Udj den anden af Commerce Assessor Jan von der Lippe optogen Sag imod hans Lejlending
Ole Holmefiord eller Samdall, møtte Citantens Fuldmægtig Procurator S/ingneu/r Barth, som
agtede, at anhøre, den Gaars-dag belovede Doms afsigelse.
Ole Larsen *Holmestrand (Holmefiord) møtte Personlig, og sagde: at hand vel haver søgt
hans Jord-drot om mindelig forliig; men samme at have med ham [ey]? kundet treffe.
Derpaa af Dommeren og Lav-Rettet dømt og afsagt
Det bliver een u-igiendrivelig Sandhed, ligesom det og er beviist, med det i-rette-lagde
Gienpart Bøxel-brev, udgiven af Citanten Commerce Assessor Jean von der Lippe, af dato
20de Junj 1743, som befindes, dernest følgende 30te Septembris, lovlig for Retten at wære
publiceret, at indstefnte Ole Larsen Holmefiord, nu besiddende Citantens Ejendom, Samdall
kaldet, af Citanten, welbemelte Commerce-Assessor von der Lippe, er vorden til-bøxlet, udj
Citantens ejende Gaard Samdall 2de Pund og 15ten Marcker Smørs Leje. Det er og i sig Selv
saa, efter Allegerede bøxel brevs indhold, og, den indstefntes derpaa teignede u-imodsigelige
Reverse og forbindelse, at Ole Larsen *Holmestrand (Holmefiord) haver tilforbundet sig,
foruden den Lydighed, som hand, med Lov, sin Jordrott og Ejer Var tilforpligtet; samt uden
nogen slags paaskud, nogen u-wedkommende paa Jorden indtage, eller det ringeste der af til
andre overlade, at den indstefnte Ole Larsen Holmefiord, om Sommeren udj ud-marcken
hvercken Selv, eller, ved andre indføre, eller paasætte meere Qvæg, være sig Stort eller lidet;
ikke heller Hæste, uden det, som Var og kunde være til den indstefnte Ole Larsen
*Holmedalls (Holmefiords) til-bøxlede Jorde-brugs rette Aufvl og til Jordens dyrkning kunde
og maatte fornøediges. Derjmod, naar betragtes, hvor lidet den indstefnte Ole Larsen
*Holmedahl (Holmefiord) haver opfyldet sin Pligt af Reversen, i det hand, foruden de førte
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Og afhørte Vidners Eedlig aflagde deposition, ej alleene den 3de Decembris sidst afvigte Aar,
for den Wirckelig beskikkede Dommer, men end og, under denne, af Citanten, i Continuation
af første paa-tale, for Retten anhængig-giorde Sag, nu giorde tilstaaelse, imod hans Ejeres
willie, minde og samtøcke, u-anseet at advarsel, efter Actens udviis, der imod er passeret, udj
Sommeren sidst-afvigte Aar, i sin til-bøxlede og brugende Marck paa Gaarden Samdall,
haver haft 16ten siger Sexten Slagte-Bæste, til Græsning; Og hvilcket Qvæg indstefnte Ole
Larsen haver tilstaaet for egne penge at have op kiøbt. Vender mand sig til de førte widners
forklaring: da Sandes dermed, den indstefntes fri villig giorde tilstaaelse, undtagen paa Tallet
af Stort eller Smaat Qvæg: Og saaledes bliver den indstefnte Ole Larsen *Holmedalls
(Holmefiords) tilstaaelse, om hans u-tilladelige brug og wandel, tverdt jmod hans til Citanten
udgifne Reverse paa hans meddeelte bøxel-brev, hannem Selv til Last, naar derhos over vejes
Lovens aller naadigste Forskrift udj 3de Bogs 14de Capitels 10de Articul, Confronteret, i de
tilfælde, som een Lejlænding er og maa blive paa gieldende, følgelig Lovens allernaadigste
willje udj den 34te Art: pag: 511ve: Ligesom det nu af den indstefnte, er tilstaaet, over sit
rette Gaards brug af Qvæg, at have Græsset udj hans til-bøxlede Jorde-Part, 16ten Støker
Slagte-Qvæg, uden samtøcke af hans Jord-drot, og tverdt imod den indstefntes forskrivelse;

Saa finder denne Ret, saadan den indstefntes forhold stridende og for-mastelig forøved, imod
Lovens 6te Bogs 14de Capitels 10de Articul; thj, imod den følgende 12te Articul, siufnes det,
ligesom, at den indstefnte skulle have græsset meere, end 12 Nøed; Og om mindre havde
været, skulle dog den indstefnte være pligtig, efter, Lovens 13de Articul pagina 984, at
undgielde. Endskiønt nu, at Citanten paastaar satisfaction over den indstefntes u-hørsomhed
og u-lydighed, til hans bøxel-Rettes fortabelse, med erstatning for Skade og Processis
Omkostninger, men at indlade sig, efter Allegerede Lovens sidst melte, at formere;
Saa dømmes
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for Ret, at indstefnte Ole Larsen Samdall, hans nu paa boende og hannem af Citanten tilbøxlede Jorde-part, dens bøxel-Ret, at have forbrudt; dog, i fald den ind stefnte maatte attraae
samme Jord for efter-tiiden at bruge og besidde, Eragtes, at hand frem for nogen anden dette
Jorde-brug blive bevilget, ald den Stund og meedens den indstefnte Ole Larsen følger forrige
bøxel-brevs forskrift; ligesom, forrige ommelte af den indstefntes Forseelse er taget i Agt:
Saa bliver ej mindre dette: At efter Lav-rettets Taxation og Skiøn, betaler Ole Larsen
Holmefiord den paastefnte Skade med Toe Rigsdaler; Men, Angaaende det u-tilladelige
Qvægs-bejte udj Udmarken, imod Bøxel-breved og Citantens Minde eller tilladelse, der og
over skrider hans bevilgede brug, ja! end over det Tal, som, efter Lovens Allegerede 10de og
12te Articuler, allernaadigst foreskriver; Da, som ingen særdeeles paastand i denne pasu af
Citanten endten er vorden formeret eller ventileret, finder dog denne Ret, den indstefntes
forseelse imod Loven, saa formastelig, som dristig; derfore til mindelse for indstefnte Ole
Larsen Holmefiord, og afskye for andre lige-sindede, til-dømmes Hand plig[tig] til Hans
Maj/este/ts Fiscum at udbetale 2 rdr, til Justice Cassen 1 rdr 3 mrk 12 sk: og lige saa meget
til det Bergenhuusiske Manufactur-Huus. Processens omkostninger i denne Sag refunderer
ind stefnte Ole Larsen *Samland (Samdall) til Citanten hr: Commerce-Assessor Jan von der
Lippe med 8 Rdr Alt, som meldt at efter kommes inden fembten Dage, efter denne Doms
lovlige forkyndelse.

Guulens Skibb/reede
1749 d/en 30te Maij blev Rætten til almindelig Som/m/er tings holdelse satt paa Ting stædet
Schierjehavn for Guulens Skibb/reede og det i Nerværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 1 findes
tilført som alle mødte undtagen Ole Johansen Andvig som er svag i hvis Stæd Joen Joensen
Grimstad blev antaget at betiene Rætten,
For dette Skibbreede blev de sam/m/e Kongl/ige forordninger og andre Øvrigheds ordres
oplæst, lige som Ved forrige Skibbreede Sartor,
Dernæst fremlagt
Obrist Lieutnant von Kroghens Odels
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Lysning til hvad Godtz hands Sviger Moder Abel Cathrine Munthe kand have soldt dat: 1
8ber 1748 vid: fol:

2. Deres Excellence H/er/r Stiftsbefalings Mand á Møinichens givne Resolution
under 20 jan: 1749 paa Guulens Skibbreedes Almues Veigne indgivne Memorial under 24
aug: 1748, hvorefter Utvers og Lavigs Skibbreeder er befahlede at kom/m/e Guulens
Skibbreede til Hielp udi den skydtz der falder til Korsund og Lavig eller Breche enten med
skydtz in natura eller og med Pænge, vid: fol:
3. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Niels Olsen paa ½ Løbs Smør i
Gaarden Store Sleire dat: 1 febr: 1749 vid: fol:
4. Ditto Auctions Skiøde til Anders Olsen Bache paa ½ Løb Smør i sam/m/e Gaard
Store Sleire af sam/m/e dato
5. Ditto Skiøde til Anders Olsen paa ½ Løb i sam/m/e Gaard ditto dat:
6. Anders Olsen Baches udgivne Skiøde til Joseph Olderkalv paa ½ Løb Smør i
Gaarden Sleire dat: 27 febr: 1749 vid: fol:
7. Anders Olsens udgivne Skiøde til Joseph Olderkalv paa ½ Løb Smør i Gaarden
Sleire dat: 27 febr: 1749
8. Auctions Skiøde til Sieur Andersen paa 2 p/un/d Smør i Gaarden Nedre Oppedahl
dat: 11 jan: 1749 vid: fol:
9. Johannes Knudsen Indreøens udgivne bøxelsæddel til Mons Larsen Rutle paa 18
Mark Smør og ¼ faar i Gaarde[n] Stefnebøe dat: 24 april 1749 med Rev: ej dat
10. Anne Helene S/a/l/ig/ Lems udgivne bøxelsæddel til Ole Sieursen paa 13 ½
Mark Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Eide dat: 14 Nov: 1748 med Rev: ej dat.
11. Hans Lems givne bøxelsæddel til Hans Henrichsen paa 1 p/un/d 3 Mark fisk i
Gaarden Grimen dat: 2 April 1749 med Rev: ej dat
12. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Jetmund Pedersen paa 2 p/un/d 6 Mark fisk i
Gaarden Grimen dat: 12 8ber 1748 med Rev: ej dat
D/en 31 Maij blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til publication af
Fogden fremlagt.
1. Deres Excellence H/er/r Stiftsbefalings Mand á Møinichens ordre til Fogden at
incassere 440 rdr af Nordhor og Wosse fogderie for Grendse Skydtzen Nordenfields for
Aarene 1747 og 1748 dat: 15 8ber 1748
2. Ligeleedis høystbem/el/te Stiftampt Mandens ordre til at indfordre 216 rdr 80 sk til
2de Postbroer den eene Ved Gaarden Stønjum og den anden i Nærøe dahlen dat: 15 8ber
1748.
Dernæst til Publication fremlagt
1. Cancellie Raad og Laug Mand Claus Bagers udgivne bøxelsæddel til Bryning
Ehlers paa Stædet Wichingvog sorterende under Gaarden Bremnes Bergens Laugstoel
beneficeret dat: 17 julij 1748
2. Hans Knagenhielm paa sin Moders Veigne udgivne bøxelsæddel til Rasmus
Stephensen paa 1 p/un/d Smør 1 faar i Gaarden Tverbiør dat: 2 Nov: 1748
3. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Sieur Jørgensen paa 1 p/un/d 2
Mark Smør udi Gaarden Unneland dat: 30 Maij 1749 vide Skiøde protocollen fol: 381.
4. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Haveland d/en 27 Maij 1748 efter afg/angne
Peder Monsen vid: fol: 381
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5. Sieur Andersen Nedre Oppedahls udgivne Pante Obligation til H/er/r Thomas
Sommer paa Capital 32 rdr dat: 30 Maij 1749 vid: fol: 381

6. Bryning Rolfsen Eilerses udgivne Pante Obligation til Hans Madtzen Sæbøe paa
hands Myntling Matz Sørensens Veigne paa Capital 113 rdr 5 mrk 13 sk dat: 31 Maij 1749
vid: fol: 331 (381)
7. Deres Excellence H/er/r Stiftsbefalings Mand á Møinichens givne Constitution til
Søfren Christophersen Parelius herefter at Være Lehns Mand i Guulens Skibbreede udi
forrige Lehns Mand Peder Henrichsbøes Stæd dat: 14 Dec/em/br/is/ 1748 og indført fol:
381.
Videre Sager eller andet for Rætten fremkom ey efter tilspørsel, hvor for Fogden til
Attestation fremlagde den forfattede Restance der for 1ste og 2den termin beløber 586 rdr: 5
mrk 6 sk

Lindaas Skibbreede
1749 d/en 2 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Ting stædet
Kiilstrøm/m/en for Lindaas Skibbreedes Almue i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 2 findes
tilførte som alle Viiser Ved attester at have aflagt deris Laug Rættes Mænds Eed,
For dette Skibbreede blev alle de Kongl/ige forordninger og ordres oplæste som Ved
nestforrige Guulens Skibb/reede.
Ligeleedis oplæst Obriste von Krogens Pænge Mangels Lysning til endeel Odelsgods
dat: 1 8ber 1748
Publiceret
1. Herman Diedrich Steenfelts udgivne Skiøde til Elias Larsen paa endeel Huuse
Vaaninger bestaaende paa Langøen paa Præsteboletz Godtz dat: 18 jan: 1749 vid: fol: 382
2. Elias Larsens udgivne Pante Obligation til Claus Varvich paa Capital 100 rdr dat:
18 jan: 1749 vid: fol:
3. Ditto Elias Larsens udgivne Pante Obligation til Herman Diedrich Steenfelt paa
Capital 150 rdr dat: 18 jan: 1749 vid: fol:
4. Elias Larsens bevilning til Herman Diedrich Steenfeld at beholde en boed med
Svale rundt om staaende paa Langøens Grund her under Lindaas Præste boel dat: 18 jan:
1749 vid: fol:
5. Ole Lagesens udgivne Pante Obligation til Herman Diedrich Steenfelt paa Capital
70 rdr dat: 30 maij 1748 vid:
6. En Contract oprettet imellem Radøe og Lindaas Skibbreeders Almue angaaende
Skydtzen som Radøe Skibbreede med Pænge 33 rdr 2 mrk som er 1 mrk Pr Mand fornøyer
og betaler Lindaas Skibbreede dat: 17 8ber og af 8te Mænd paa hver Skibbreedes Veigne
under forseigled vid: fol:
7. H/er/r Jørgen Egelsdorfs udgivne bøxelsæddel til Opsidderne Carsten, Thomas, og
Lars Korsøen paa Laxe Værpet Horsøen dat: 3 Dec/em/br/is/ 1748
8. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Hansens udgivne bøxelsæddel til Erich
Rasmusen paa ½ pund Smør 4 Kander Korn 1/6 deel Huud og af Hougen 1 Marck dat: 10
april 1749 med Rev: ej dat
9. Gertrud S/a/l/ig/ Danchersens udgivne bøxelsæddel til Hans Olsen paa 15 Mark
Smør i Gaarden Qvalvogen dat: 2 april 1749.
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D/en 3 junij blev Rætten igien med samme Laug Rætt satt og blev til Publication fremlagt.
1. Et Kongl/ig Allernaadigst udgivet Skiøde til Niels Mogensen paa 18 Mark Smør 1
Mæhle Malt udi Gaarden Fonnebust. dat: 31 Dec: 1748 vid: 383
2. Ligeleedis et Kongl/ig Skiøde til Michel Andersen paa 2 p/un/d [Smør] 2 Mæler
Malt udi Gaarden Selgelie dat: 31 Dec: 1748 vid: fol: 384
3. Anne Margrethe S/a/l/ig/ H/er/r Christen Krogs udgivne Skiøde til Ole
Stephensen Maraas paa 1 p/un/d 3 Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Kaalaas dat: 20de
Dec/em/br/is/ 1748 vid: fol: 383.
4. En af Provsten H/er/r Morten Ruus udgiven Extract af Skifte brevet forrettet efter
afg/angne Provst H/er/r Niels Leganger dat: 20 Sept: 1747 hvorefter Arvingen Johan
Leganger er udlagt en Gaardepart i Riise skyldende 1 p/un/d 9 1/3 Mark Smør taxered 22
rdr 1 mrk 5 sk vid: fol: 384
5. Ole Bleges udgivne bøxelsæddel til Ole Monsen paa 17 Mark Smør 25 Kander
Malt i Gaarden Øfre Tvedt dat: 29 Maij 1749 med Rev: ej dat
6. Deres Excellence H/er/r Stiftsbefalings Mand á Møinichens Constitution til Lars
Halversen Fielsende at Være Lehns Mand i Lindaas Skibbreede dat: 14 Dec/em/br/is/ 1748
vid: fol: 384.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Gudmund Monsen Berrefiord fremstoed for Rætten og til kiendegav det hand med muntlig
Stevne Maal til dette Ting Tiid og stæd har ladet stevne Anders Pedersen Indlyren fordi hand
afvigte Høst kort for Juul har brugt ubeqvems Ord til ham, nemlig at Være en ugrænne Mand,
at have melcked i Lyrøen og at have taget Pænge fra bem/el/te Anders Pedersen ligesom og
at have indkaldet bem/el/te Anders Pedersen til at anhøre Aamund Larsen Indlyren, Sidsele
Baste datter Indlyren deres Eedelige forklaring om denne Sag under falsMaals straf at
udsiige, ligesom og at anhøre dem efter Sagens beskaffenhed med Erstattning for i bragte
Processes bekostninger.
Den indstevnte Anders Pedersen Indlyren tillige med de 2de ovenm/el/te Vidner mødte
Vedtagende lovlig Varsel
Anders Pedersen Indlyren fremstoed for Rætten siigende det hand kand erindre sig da hand
Var 14 dage for Juul og skulle mahle noget malt paa en Qvern staaende Norden for
Brudeknappen ved Ols Elven og havde med sig Sidsele Baste datter og Aamund Larsen
Indlyren, fornam hand Qvernen gick, og som den indstevnte kom op i Qvern huuset fandt
hand og de 2de andre Gudmund Berrefiord Var der og mahlede, hvor de da kom til Ords og
tale med hinanden, og efter at hand tilspurte Gudmund hvorleedis er du indkom/m/en i
Qverne huuset foruden Nøgel, svarede Citanten hand er god for at giøre Nøgel selv, hvorpaa
Anders Pedersen svarede saa er du en ugrænne Mand med fleere Ord som hand ey erindrer,
Vidnerne blev derefter fremkalte som efter behørig formaning Var dem givet at Vogte sig
for Meen Eed ligesom *Eeeden og blev dem forelæst, frem
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stoed
1ste Vidne Aamund Larsen Indlyren og efter aflagd Eed Vidnede følgende, det hand
14 dage for Juul sistleeden Aar Var Ved Olsaaen Norden for Brudeknappen til den der
staaende Qvern for at mahle, hvor Gudmund Berrefiord Var og mahlede Korn, hvor da
Vidnet tillige Anders Pedersen og det 2det indstevnte Vidne Sidsele Baste datter gick ind i
Qverne huuset, hvor hand da hørte at Gudmund Berrefiord og Anders Pedersen kom i Ord

sam/m/en, men hvoraf tretten reyste sig Viste Vidnet ey fuldstændig at siige, dog sagde
Vidnet det deraf at Være kom/m/ed at Gudmund mahlede Korn paa Qvernen førend Vidnet
med de andre kom, men som Vidnet gick ud og ind af Qvern huuset for at opbære sit Malt fra
Søen til Qvernen, hørte Vidnet da hand kom igien til Qvernen at Anders Pedersen sagde til
Citanten du har melcked i Lyrøen, sagde du er en skiørve og ugrænne Mand, hørte og
Anders talte om nogle Pænge som Var qverne Mehler som Gudmund skulle have taget eller
inde holt for Anders, men Videre kunde Vidnet ey erindre sig om hvad Sam/m/enhæng
derudi Var, Vidnet efter tilspørsel sagde hand ey hørte Gudmund skielde eller siige til
Anders uden hand Var en skiørve Mand. Den indstevnte tilspurte Vidnet om hand ey hørte
Gudmund sagde jeg er god for at giøre en Nøgel selv hvor til Vidnet svarede jo, men ey at
Gudmund sagde det skulle være til Qverne huuset; Videre havde dette Vidne ey at forklare.
2det Vidne Sidsele Baste datter gamle Anders Christiansen Indlyrens Kone
fremstoed og efter aflagd Eed Vidnede det hun tillige med Anders Pedersen og Vidnet
Aamund Larsen kom til den omvundne Qvern og paa sam/m/e for at mahle hvor da
Gudmund Var i Qverne huuset og mahlede Korn, og da Vidnet med kom i {Huuset i} Qverne
huuset bad hun Gudmund tage sit Korn af Qvernen som hand og giorde, siden hørte Vidnet
at Anders og Gudmund kom til Ords sam/m/en om Qverne Mehler men som hun gick ud og
ind og for at opbære sit Malt fra Søen til Qvernen Veed hun ey den rette Sam/m/enhæng, dog
hørte hun da Anders tilspurte Gudmund hvor hand Var kom/m/ed i Qverne huuset, svarede
Gudmund jeg er god for at giøre Nøgel selv, Vidnet forklarede derefter at have hørt Anders
sige til Gudmund du haver melcked i Lurøen, men hvad enten det var frem/m/ede eller hands
egne beester Viste Vidnet ey at forklare, hørte og de skielde hinanden for
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ugrænne Mænd, hørte og Anders tale til Gudmund saaleedis det bem/el/te Gudmund skulle
have havt pænge fra Anders Pedersen for Qverne Meller, men hvorleedis Ordene faldt,
nemlig at Gudmund skulle have taget dem fra bem/el/te Anders Viste Vidnet ey at forklare
Videre havde dette Vidne ey at forklare ligesom den indstevnte ey Videre havde Vidnerne at
tilspørge
Anders Pedersen Indlyren sagde at hand til dette Ting har indstevnt Sidsele Gudmuns datter
Berrefiord til Vidne udi denne Sag, men ey med Contra Stevning tillige indkaldet Gudmund
Berrefiord sam/m/e at anhøre,
Rætten tilspurte Gudmund Berrefiord om hand sam/m/e Vidnesbyrd Vilde anhøre hvortil
bem/el/te Gudmund svarede jo for at undgaae Videre Reyse til et frem/m/ed Skibbreede og
tinglav hvorunder hand ey sorterede.
Hvorpaa det indstevnte Vidne Sidsele Gudmunsdatter fremstoed og efter aflagd Eed
Vidnede til den af Contra Citanten Anders Pedersen fremsatte qvestion, om Vidnet ey Veed
da hun Var hiem/m/e hos sin Fader Gudmund Berrefiord, det bem/el/te Gudmund har havt
\sine/ Geeder i Lurøen og om Vidnet ey Veed hvad enten Gudmund selv eller hans tienere
der har melcked sam/m/e Geeder i Lurøens Mark Vidnet svarede det hænde Var bekiendt at
da hun Var hos sin fader Gudmund Berrefiord hiem/m/e, havde hændes Fader en Geed og en
buck gaaende i Lurøens Mark, efter Opsidderen Lars Monsens tilladelse som hun formeener,
hvor da hun \sc: Vidnet/ engang gick hen og melkede sam/m/e Geed, og det efter sin faders
forlangende, og det af frøgt at Geeden skulle bederves, siden det Var 8te dage siden hændes
fader havde udført Geeden i Lurøens Marck, i fald den ey havde sam/m/e tiid bleven melked,
Videre havde Vidnet ey at forklare.
Gudmund Berrefiord modsagde ey dette Vidnetz Udsiigende

Anders Pedersen declarerede dernæst {at have} til Ahlenfit Skibbreedes Ting stæd at have
til et Tings Vidnes Erhvervelse indstevnt fleere Vidner udi denne Sag til formeentlig
befrielse, hvorfor hand forlangede Sagen til næste ting udsatt.
Eragtet
Sagen udsættes til nestholdende Høsteting
Niels Hansen Dyrnes haver til dette Ting tiid og stæd Ved muntlig stevne Maal ladet
indstevne Johannes Fieldang fordie hand haver over seigled og beskadiget hands baad der
laae ude Ved Fediø Landet Ved Pladtzen Myhren for iile ude paa Søen ladet med Vaarsild,
der for at lide Dom saavel for den til føyede Skade paa baaden, som og for tilføyede Hinder
ey at kunde bruge bem/el/te baad i Vaarfiske tiiden, til Vidner om denne
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Sag er indstevnt, Lars i Ulføen 2. Hans i Ulføen, 3. Johannes Førland 4. Rasmus Aaraas
5. Mons Linnes og 6. Claus i Qvalvogen alle under fals Maal at møde for at aflægge deres
Vidnesbyrd i denne Sag.
Den indstevnte Johannes Fieldang tillige med Vidnerne mødte alle Vedtagende lovlig
Varsel.
Den indstevnte Johannes Fieldang tilstoed det hand i dette inde Værende Vaarfiske tiid Ved
Kyndelsmisse tiider kom seglende ud til Fediø Landet igiennem det trangeste Sund hvor
Citantens baad laae uden Mast dybt laden i vand som hand ey blev Var siden Seyled hang
dybt ned paa hands baad, og som det Var Nattens tiid 3 á 4 timer for dag {løb} blev hand ey
Var Niels Dyrnesses baad forinden hand Var ner 2 á 3 favner, da hand straxen styrte af
Veyen, men da der ey var tiid eller rum dertil kom hands baad med forstavnen paa Citantens
baad og ram/m/ede Ved Anstødet saaleedis derpaa at derpaa fremslaget imellem Rangen og
Stevnen blev udslaget En halv favn af Ripen og 1 qvarteers \længde/ og 2 tver fingers breede
paa det øverste faste bord paa sam/m/e siide, dog blev der intet af silde ladningen borte,
forklarede dernæst det hand som af Vanvare havde løbet an paa Citantens baad og haver
sam/m/e skade paa egen bekostning og efter 7 dages forløb bragt den i fuld stand igien, efter
at Citanten bragte den til ham i hans Logemente paa Fediø Landet, sagde og at have tilbudet
Citanten at betale hvad baadleye hand udlagde for at bringe Silden til byen om hand havde
Vildet; End Videre forklarede den indstevnte at have med 2de Mænd ført baaden tilbage
igien efter sam/m/e Var i standsatt, som Citanten og imodtog, dog Vilde hand for sin Skades
opretning have 3 rdr som den indstevnte ey kunde under gaae at give,
Citanten havde mod den indstevntes tilstaaelse ey at erindre saavidt Skaden paa baaden Var
angaaende men tilspurte den indstevnte om hand ikke forlangte hos ham, da Skaden paa
baaden var skeed det hand skulle skaffe ham en baad igien til at bruge saa længe til hand\s/
{havde satt} egen baad kunde kom/m/e i stand igien, hvortil den indstevnte og tilstoed det
Citanten havde forlanged hos ham baad i stæden for den som var tilskade kom/m/ed, men ey
at have \kunde/ forskaffed ham nogen, dog
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at Ville betale Leye til hvem Citanten kunde laane baad hos
Vidnerne blev fremkaldet, hvor paa første Vidne
Lars Ulføen fremstoed og efter aflagd Eed forklarede, det Citantens baad laae ud for
en Iiile paa Søen og i Sundet saa langt fra Landet at naar fiere Var og Vinden stod paa Land
den da kunde Være i behold, og kunde der Være saa pas som 2 tredie Parter paa den anden

siide fra Landet hvor Citantens baad var beliggende laden med Sild og dybt udi Vand, Veed
ey hvor langt Sundet fra begge Land er over
2. Vidnet Rasmus Aaraas fremstoed og under Eed aflagde sit Vidnesbyrd efter at
hand fra Rætten som Laug Rættes Mand var afviget og Joen Rebnor i hans Stæd Var antaget,
paa Tilspørsel af Citanten, om hand ey hørte at da hand sagde du skal oprette mig Silden, at
Johannes Fieldang skulle sig Ney jeg opretter det fanden betale dig, Vidnet benegtede
aldeelis ey at have hørt det, End Videre forklarede Vidnet at have seed baaden Citanten
tilhørende næsten mit paa Sundet, da der i Lehden ey fleere Var beliggende
3. Mons Linnes fremstoed og under Eed svarede til den af Citanten frem satte
qvestion for Vidnet Rasmus Aaraas det hand hørte den indstevnte havde sagt de ord jeg Vil
oprette Skaden paa baaden men ey betale dig Silden, det maae fanden giøre
4. Johannes Førlands under Eed forklarede ligesom nest forrige Vidner dog med
dette tillæg at da de som beskickelse Vidner tilspurte Johannes Fieldang om hand Vilde
tilstaae at have sagt til Citanten blandt andre ting fanden betale dig Silden, Johannes
Fieldang da havde svaret jeg kand ey fragaae dislige Ord at have talt,
Det andet Vidne Mons Linnes sagde det saaleedis forholdt sig, og at hand tillige med
Johannes Førland fick saadant Svar.
De 2de \sist hørte/ Vidner blev ligeleedis tilspurdt hvor baaden laae paa Sundet eller
Lehden, de svarede det var 3die parten paa Sundet, og at Sundet er ongefær 40 favner over.
5. Vidne Hans Ulføens Eedelige Vidnes byrd Var i alt med 1ste Vidne
overeensstem/m/ende.
6. Vidne holt Citanten ufornøden at føre som den der ey Var noget derom Vidende.
Citanten forlangede Siden de afhørte Vidner har forklared deres Sandhed og den
indstevntes egen tilstaaelse er skeed, paastoed hand for sin Skade Ved ey at kunde i Mangel
for baad bruge sine Garn eller fiskerie, i Erstatning 8 rdr,
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Den indstevnte benægtede aldeelis at den skade Citanten har paastaaed Erstattning for ey
kand beløbe sig til saa høy summa, thi hand foregiver at baaden ey var til større Skade
kom/m/ed end hand nok kunde deraf benøttet sig i fiskerietz tiid, formeener og siden hand ey
med forsætt men af Vanvare har stødt an paa hands baad der laae ude paa Lehden hand da
bør befries for Videre Skades Oprettning, allerhelst hand allereede har bragt baaden i stand
igien, Vil altsaa overlade Sagen til Doms.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Eftermiddag.
Og blev da følgende Dom afsagt!
Da det efter indstevnte Johannes Fieldangs eegen tilstaaelse som af Citanten er Vorden
uimodsagt, som og af de afhørte Vidners Eedelige aflagde Forklaring er Vorden oplyst det
Citanten Niels Dyrneses baad ude for Iile og En tredie part fra Landet paa Fediø Sundet har
Været laden med Sild beliggende Nattetiid da bem/el/te Johannes Fiellang under fuldt Seigl
med sin baad er kom/m/ed seylende, hvor udover bem/el/te Johannes Fiellang uforvarende og
af Nød i Mørke har med sin baad stødt an paa bem/el/te Citantens baad, som der over er
bleven noget {paa} beskadiget efter actens Udviis; Nu er det Vel saa at den Skade som blev
Citantens baad tilføyed burde saavel af den indstevnte som Citanten i følge Lovens 4de bogs
3 Cap: 4 art: bedris, men i henseende Citanten i et snevert sund og almindelig passage, i sær
{den Tiid for fiskere} \i f..kerle.s/, har ubetæncksom og Natte tiider udlagt sin laden baad der
sticker dybt i Vand, hvorpaa reysende folck med deres baade og fahrtøy kunde anstøde og
bringes i Livsfare, burde Citanten i fald Skaden ey allereede af den indstevnte Var Reparered
have Skade for hiemgield,

Thi kiendes og døm/m/es hermed for Rætt at Citanten som Ved sin utilladelig forhold har
lagt sin ladne baad ud at drive for Iile og Været til hinder for de reysende i sær Nattens Tiid,
bør med den allereede Reparation og beedring som af indstevnte Johannes Fiellang er giort
til fulde lade sig nøye, allerhelst Citanten ey heller beviislig har havt noget at siige mod
baadens i stand bringelse, da bem/el/te baad af den indstevnte blev Citanten overlevered.
Hvad sig den øvrige Citantens Paastand angaar om Erstattning for Nærings og fiskeries
Spilde i de dage baaden stoed under Reparation, da som Citanten hverken har beviist sin
derved erlidte Skade, ey heller Ved Vidner oplyst det hand ingen baad kunde faae leyed hos
nogen Mand paa den indstevntes bekostning, hvoraf hand kunde til sit fiskerietz brug betient
sig af, alt saa bliver den indstevnte for Citantens Søge Maal og Paastand i den/n/e Post i alt
friefunden, ligesom Processens Omkostning paa begge Siider ophæves.
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Fogden anmelte det hand til dette Ting Tiid og Stæd Ved muntlig Varsel har ladet indstevne
Anders Pedersen Lyhren og Gamle Anders Christiansen Lyhren at anhøre Vidner og lide
Dom til bøders betalning for et imellem dem afvigte Aar forøvet SlagsMaal til Vidner er Ole
Monsen Indre Lyhren og Thomes Thomesen sammestæds under fals Maals straf at møde
deres sandfærdige Vidnesbyrd her om at aflægge.
De indstevnte Parter og Vidner mødte Vedtagende lovlig Varsel.
Anders Pedersen og gamle Anders ibidem benegtede Søgemaalet
Fogden begierede Vidnerne fremkalte til forklaring. hvorpaa første Vidne
Ole Monsen Indre Lyhren fremstoed og efter aflagd Eed Vidnede, det hand afvigte
Aars Høst da Vidnet tillige med de indstevnte og Vidnet Thomas Thomesen og en Huus
Mand Var alle paa en baad indreyst til byen og igien skulle afreyse fra byen og gick til
Toldboden fandt hand ingen i baaden uden gamle Anders Christiansen, og unge Anders
sidde i et huus strax oven for Told boden, hvorpaa Vidnet gick ned i baaden for at forvare sin
Landskyld [bog] som hand fra sin Ejere Var kom/m/ed med, og mens hand forvarede
bem/el/te bog i bom/m/en løsde gamle Anders baaden fra Toldboden, hvorpaa Vidnet
[sagde] du faar ey fare fra Anders Peedersen, som er her strax oppe og eyer baaden, bad og
gamle Anders lade ham kom/m/e op igien paa land, hvortil g/amme/l Anders svarede Ney
du skal følge mig, hvorpaa hand roede ud i Sandvigen, til Dievle Jonsens Encke Brithe
sam/m/estæds boende hvor Vidnet tillige med G/amme/l Anders gick op i stuuen, og da de
lidt havde Været i stuen kom Anders Pedersen og Thomas Thomesen samt Huus Manden ind
i sam/m/e stue, hvor paa Anders Pedersen tiltalte {g/amme/l} Vidnet hvorfor hand roede fra
ham, Vidnet svarede jeg roede ey fra dig, men maatte Være i baad med g/amme/l Anders,
derpaa svarede g/amme/l Anders Ney Anders Peersen jeg giorde det, Ole Monsen Var uskyldig, gid den onde ligge længer med Stierne at bie paa dig, hvorpaa Anders Pedersen
reyste sig op og spurte om g/amme/l Anders havde tilsagt ham at reyse af byen Anders
Pedersen da havde nægtet det, hvorpaa g/amme/l Anders Christiansen skuede Anders
Pedersen fra sig, saa Anders Pedersen falt baglængs over paa en Sængestock, hvor efter
Anders Pedersen reyste sig op igien og gick igien til g/amme/l Anders, hvorpaa de fatted
hinanden saaleedis at de falt begge ned paa Gulvet, og saa hand Anders Pedersen laae oven
paa den g/amme/l Anders Christiansen og at g/amme/l Anders som laae under Var blodig i
Ansigtet, men hvad Ord der blev talt imellem dem
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kunde Vidnet ey erindre sig, og toeg Vidnet sin Haand i unge Anders Pedersen for at Velte
ham af den gamle Anders der laae under at hand kunde kom/m/e op, hvorpaa den gamle
Anders stoed op, siden forblev de den gandske Nat i sam/m/e Huus til om Morgenen, da
g/amme/l Anders *reyse (reyste) paa en anden baad og Vidnet med Anders Pedersen
Thomas og Huus Manden roede paa sam/m/e baad hiem som de Var reyst til byen paa,
Rætten tilspurdte om de indstevnte Var drucken da Klam/m/eriet begyntes, hvor til Vidnet
svarede Ney de ey var saa druckne de jo havde deres 5 sind og Viste hvad de giorde, Videre
havde dette Vidne ey at forklare.
2det Vidne Thomas Thomesen Indlyren frem stoed og efter aflagd Eed Vidnede, det
det forholdt sig i alt rigtig med forrige Vidnes Udsiigende saavel for den tiid de kom sammen
i Diefle Jonsens Enckes Huus i Sandvigen, som og da slagsMaalet i bem/el/te Huus yttred sig
imellem den indstevnte Unge og gamle Anders, da Vidnet saae at unge Anders Peersen blev
skuet af g/amme/l Anders baglængs over eller paa Sængestocken og at unge Anders reyste
op igien og gick til g/amme/l Anders, hvorpaa de fatted hinanden Ved Klæderne og kasted
hin anden i Gulved, saa unge Anders kom først under, men siden stræved hand sig op igien
og kom oven paa g/amme/l Anders, og Var gamle Anders blodig Ved Næsen, men hvad Ord
der Var i mellem dem mens slagsMaalet Varede Viste Vidnet ey at forklare, dog kunde
Vidnet ey rettere forstaae end de Var Vrede paa begge sider, og ey gandske druckne, men Vel
lidt svirende
De indstevnte blev af Rætten tilspurdt om de til Sagens forsvar paa deres Side havde noget
at erindre; begge svarede Ney, og at de imellem sig indbyrdes havde foreened sig og Var
foreenede.
Fogden som havde andhørt de indstevnte Vidners forklaring hvoraf erfares at Anders
Christiansen og Anders Pedersen Lyhren har øvet SlagsMaal i Diefle Jonsens Enckes huus i
Sandvigen havt hinanden mod Gulvet og gamle Anders seed blodig i Ansigtet paastoed at
de begge som skyldige udi Slags Maalet i sær for blodslaget efter Loven til bøders svarelse
maae Vorde anseet.
Dom afsagt
Da det Ved enstem/m/ige Vidners forklaring er overtydet saavel den indstevnte unge
Anders Pedersen som g/amme/l Anders Christiansen Lyhren at have med hinanden Været i
Slags Maal den omvundne tiid og Stæd i Encken Brithes Huus i Sandvigen, og saaleedis at
have Været i slagsMaal med hinanden
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at de har kasted hver andre til Gulvet, bør de begge, siden Vidnerne ey har seed hvorleedis
g/amme/l Anders er bleven slagen blodig, men Vel at de har lagt paa Gulvet, hver for sig som
lige skyldig befundne bøde til deres Maj/este/ts Casse for Jord skuf i følge Lovens 6 bogs 7
Cap: 8 art: trende 6 Lod Sølv eller 9 rdr, hvilcke bøder enhver for sig 15 dage efter den/n/e
Doms lovlige forkyndelse bør udreede under excecution og adfær efter Loven, eller i dessen
Mangel sam/m/e i følge forordning af 6 Dec: 1743 med Straf paa Kroppen {sam/m/e} afsone
Og som fleere Sager ey fremkom udi Rætten fremlagde Fogden til Attestation den forfattede
Restance over Skatternes 1ste og 2den termin der beløb tillige med en deel forrige Aars
Restance 634 rdr 4 sk

Herløe Skibbreede!

1749 d/en 4de junij blev Rætten til Almindelig Som/m/ertings holdelse sat med Herløe
Skibb/reede paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 6 findes
tilførte,
Og blev da de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Rescripter samt videre ordres oplæste som
Ved nestforrige Tingstæd.
1. Obriste Lieutnant Kroghs odels Lysning vid:
2. Aflyst Mathias Rasmusens udgivne Pante Obligation til Auctions Directeur Bendix
Ernst Manich paa *Capital 7 julij 1727* efter Creditors Arving Cancellie Raad Wollert
Danchersens paateignede Qvitance dat: 16 Nov: 1748 vid: forrige Pantebog fol:
*2. Margrethe S/a/l/ig/ Mathias Rasmusens udgivne Skiøde til Ole Monsen
Hammersland paa ½ Vogs Leye i Gaarden Tarøen (Turøen) dat: 15 Nov: 1748 vid: fol:
3. Peter Christian Kroghs udgivne bøxelsæddel til Niels Nielsen paa 18 Mark Smør
½ faar og ½ Mæhle Malt i Gaarden Aasbøe dat: 1 febr: 1749 med Rev: ej dat
4. Assessor von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Søren Andersen paa 18 Mark
Smør 12 Kander Malt 4 ½ Mark fisk i Gaarden Follesøen dat: 16 8ber 1748 med Rev: ej
dat
5. Assessor Lawsens udgivne bøxelsæddel til Michel Gudmunsen paa ¼ Løb Smør 9
Kander Malt i Gaarden Huusebøe dat: 10 Nov: 1748 med Rev: ej dat
6. Hans {..... udgiv} Weinvighs udgivne bøxelsæddel til Anders Pedersen paa 15
Marker smør i Gaarden Erdahl dat: 14 Dec: 1748 med Rev: ej dat.
7. H/er/r Wilhelm Frimans givne bøxelsæddel til Jacob Pedersen Schurtvedt paa 1
p/un/d Smør 1 Mæhle Korn i Gaarden Lansvig dat: 31 Martij 1749 med Rev:
8. Assessor Lawsens givne bøxelsæddel til Knud Paulsen Sture paa 18 Mark fisk i
Gaarden Sture dat: 10 febr: 1749 med Rev: ej dat
9. Stephen Erichsen Agotnes med fleere deres givne bøxelsæddel til Michel Nielsen
paa 1 p/un/d fisk i Gaarden Wig dat: 17 Maij 1749 Rev:
D/en 5 Junij blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt
Publiceret en Extract af Skiftebrevet forrettet paa Ous Præste Gaard efter afg/angne Provst
H/err Niels Leganger, hvis Ster1749: 52b
boe har Været eyende en Gaard Hestnes kaldet her i Herløe Skibb/reede beliggende
skyldende 1 Løb Smør 3 qvarter Malt taxered for 70 rdr som hands Encke Mad/a/me Maria
Finde paa sin Lod i Arv har bekom/m/en Vid: fol:
Og som ingen Sager fremkom i Rætten, fremlagde Fogden til Attestation de over dette
indeværende Aars 1ste og 2den termins Skatter forfattede Restance beløbende 599 rdr 1 mrk
14 sk

Ahlenfit Skibbreede!
1749 d/en 6 junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse sat med Ahlenfit
Skibb/reedes Almue paa Tingstædet Alvestrømmen i Over Værelse af deres Kongl/ig

Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 3 findes tilførte
udi Niels Olsen Sellevolds Stæd som har forfald blev Lars Qvam/m/e i stæden antagen,
For dette Skibb/reede blev de sam/m/e Kongl/ige forordninger Rescripter og Ordres oplæste
som Ved nestforrige Tingstæd.
Publiceret
1. Et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Aaseim i Mielde Skibbreede d/en 10 Martij
1749 efter Guri Larsdatter hvis Sterboe er eyende en liden Anpart i Gaarden Søre Aase v:
fol:
2. Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel paa ½ Løb 9 mark Smør 1 qvarteer og
8 Kander Malt i Gaarden Midtgaard til Ellev Larsen dat: 25 febr: 1749 med Rev: ej dat
3. Comerce Raad Von der Lippe paa sin Søster Frue Knagenhielms Veigne udstædde
bøxelsæddel til Hans Bastesen paa 18 Mark Smør ¼ tønde Malt og ½ faar i Gaarden Nepstad
dat: 9 8ber 1748
4. H/er/r Lyder Fastings udgivne bøxelsæddel til Anders Olsen paa 1/3 part i Gaarden
Hilland skyldende i alt 1 ½ Løb 1 tønde Malt og ¼ Korn dat: 20 Maij 1749 med Rev:
Niels Knudsen Sellevold som beskicked Værge for Myndtlingen Herbor Michelsdatter for
den Arv hænde i følge Skiftebrev af 24 Martij 1741 er tilfalden efter hændes afdøde fader
Michel Knudsen Fosse i Ahlenfit Skibbreede lod inden Rætten opbyde den Arve Capital som
hand af det solte Løsøre har udbragt til summa 14 rdr 4 mrk 5 sk om nogen sam/m/e mod
Pant og Renters Ansvar hos ham Vilde laane, men som ingen anmelte sig blev Pængene som
hand anviiste i Rætten forseiglede og bem/el/te Værge Niels Knudsen Sellevold til forvaring
til bage levered.
5. Abel Bastesen Nordre Fæstes tilstaaelse og overdragelse af alle hands Midler til
sin broders Værsøn Hans Michelsen Nordre Fæste for skiellig føde og Ophold sin leve tiid
dat: 6 Junij 1749 vid: fol: 384.
6. Marithe Andersdatter afg/angne Niels Hansen Sieurdahls Overdragelse af alle
hændes Midler til sin broders Sønn Hans Olsen Monstad mod det hun nyder hos ham all
skiellig føde og Ophold sin leve tiid dat: 6 junij 1749 vid: fol: 384.
7. Lars Andersen Echeland og Aamund Grøtvedts udgivne bøxelsæddel til Ole
Stephensen paa ½ Løb Smør og ½ tøn1749: 53
de Malt udi Gaarden Søre Aase dat: 6 junij 1749 med Rev: ej dat.
8. Kirsten S/a/l/ig/ Marcus Laxes tilstaaelse at det Løsøre Procurator Johan Siemon
Cramer paa Auction holdet d/en 23 april sistleeden efter hændes S/a/l/ig/ Mand sig har
tilkiøbt er hos hænde til laands beroende dat: 4 junij 1749 vid: fol: 384.
D/en 7de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt sat og blev paaraabt om nogen
havde Sager for Rætten at frem føre
Anders Pedersen Indlyhren efter forrige tiltale Contra Gudmund Berrefiord {efter forrige
tiltale} fremstode for Rætten tilkiendegivende at Være med hinanden foreenede;
Fleere Sager efter tilspørsel fremkom ey udi Rætten

Fogden fremlagde til Attestation den over dette Aars 1ste og 2den termin forfattede Restance
over de Kongl/ige Skatter beløbende 604 rdr 2 mrk
Sorenskriver Garman lyste sin Odels Ræt til Gaarden Schare i dette Skibbreede beliggende.

Radøe Skibbreede!
1749 d/en 8de junij blev Rætten til Almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Radøe
Skibb/reede paa Ting stædet Alvestrømmen i overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 6 findes
tilførte
Og blev for dette Skibb/reede de sam/m/e Kongl/ige ordres og befalinger oplæste som Ved
nestforrige Ting stæder!
Dernæst blev til Publication fremlagt følgende documenter
1. Aflyst Arnold Meyers udgivne Pante Obligation til Com/m/erce Raad Lyder
Schultz paa Capital 180 og dat: 25 sept: 1736 som tiid efter anden er afbetalt og til sist
qvitteret af Modesta S/a/l/ig/ Berent Formans d/en 14 Nov: 1748 og saaleedis af
Pantebogen fol: 72 udslettet
2. Arnold Meyers Pante Obligation udgivet til Modesta S/a/l/ig/ Berent Foormans
paa Capital 100 rdr dat: 14 Nov: 1748 vid: fol:
3. Ditto hands udgivne Skiøde til Sing/neu/r Hans Schrøder paa Krem/m/erleyes
huuse i Bøevogen bestaaende med Videre dat: 5 Nov: 1748 vid: fol:
4. Hans Schrøders udgivne Pante Obligation til H/er/r Friderich Ahrens paa Capital
300 rdr med 1ste Priorite Rætt dat: 8 Nov: 1748 vid: fol:
5. Ditto hands udgivne Pante Obligation til Andreas Dishingthun Senior paa Capital
100 rdr med 2den Priorite dat: 9 Nov: 1748 vid: fol:
6. Contract oprettet imellem Radøe og Lindaas Skibbreeder angaaende Skydtzens
indrettning og dens betalning af Radøe Skibb/reede dat: 17 8ber 1748 vid: fol:
7. Provst H/er/r Tidemans udgivne bøxelsæddel til Michel Olsen paa 1 p/un/d Smør
1 qvarter Malt i Gaarden Olsvold dat: 29 Maij 1749 med Rev: ej dat.
8. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Rasmus Sieursen paa ½ p/un/d Smør ½
qvarter Malt i ditto Gaard dat: 29 Maij 1749 med Rev:
1749: 53b
9. Comerce Raad Gartner[s] udgivne fæste eller Grundebrev paa den Grund under
Gaarden Bøe som Kremmerleyes Huuse i Bøevogen er paastaaende til fæste Manden Hans
Schrøder dat: 12 8ber 1748.
10. Arnold Meyers givne bøxelsæddel til Niels Olsen paa 19 ½ Mark Smør 6 Kander
Malt i Gaarden Marøen dat: 9 Jan: 1749 med Rev: ej dat.
11. Ditto hands bøxelsæddel til Ole Nielsen paa lige brug i sam/m/e Gaard dat: 9
Jan: 1749 med Rev: ej dat
D/en 10de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætts Mænd og blev
Aflyst en af Mathias Siversen Doth i Aaret 1726 d/en 17 Dec/em/br/is/ udgivne Pante
Obligation til afg/angne General Toldforvalter Johan Garmans Encke paa Capital 50 rdr efter
hands Enckes Karen Frimans tilstaaelse under 4 Nov: 1748

Derefter blev de indstevnte Sager paaraabt
H/er/r Willum Friman Contra Elling Mathiesen Halland efter forrige tiltale.
Citanten H/er/r Friman mødte ikke, men Elling Mathiesen Halland mødte for Rætten og
producerede sin Landskylde bog, der udviiser at hand ey nogensinde har fra afg/angne H/er/r
Hans Withes tiid betalt indbereigned for fløttningen høyere Landskyld end 10 mrk foruden
aarlig 3die tag 1 mrk indtil itzige Ejere H/er/r Friman har sagt ham at en mark skulle for
aarlig 3die tag afgaae skiøndt hand \sc: Friman/ i bem/el/te qvitterings eller Landskylds bog
ey sam/m/e har anført, ligesom hand ey heller har qvittered siden Aar 1743 for nogen 3die
tag, lige leedis fremlagde den indstevnte sin af forrige Stiftsskriver Hans Hvid d/en 26 8ber
1713 meddeelte bøxelsæddel hvorved hand beviiser sin brugende Jordepart ey at Være
høyere end 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt, hvorefter hand formeener at Rætten skiønner at
Landskylden for høyt oppebærges, End Videre forestillede den indstevnte at saalænge
Mangers Kiercke Var Deres Maj/este/ts til hørende Var hand og de fleere Kierckens Jorde
gotzets Opsiddere befriede for all slags dags arbeyde, men saa snart sam/m/e Mangers
Kiercke af {Knud Manger} H/er/r Magist/e/r With blev kiøbt svared hand dog til S/a/l/ig/
With ingen Arbeyds Pænge forinden Kierke Ejeren Knud Manger sam/m/e paastoed, og har
dog ey til Knud Manger nogen Arbeyds pænge erlagt i hans tiid forinden den indstevnte til
efterfølgende Kierke Ejere nu afdøde H/er/r Hans Meyer sam/m/e sit dags Arbeyde har
aflagt, og det paa den Maade, nemlig paa Præste gaarden Manger at arbeyde 2de dage den
eene dag Spade tiide og det anden dag i Slotte tiiden om Som/m/eren og det hvert aar, hvil1749: 54
ke 2de dags arbeyder den indstevnte siiger aarlig og siden den tiid stedse og udi itzige Kierke
Ejeres H/er/r Frimans tiid at have aflagt end og for Aaret 1747, og som den indstevnte
formeener saadant Dags verck som hand med de øvrige Aarlig aflægger burde i det ringeste
ansees af Ejeren som en Villighed at Leylændingerne sam/m/e aflægger, og saaleedis
formindske de 4re fløttninger som paastaaes, indstiller hand og til Rætten om hand over pligt
ey har ydet De 2de Dags Værcker for det paa stevnte Aar 1747, og i fald hand nemlig
Citanten ey Vilde ansee den fløttning som Varede næsten i 8te dage meer end for en
fløttning skiøndt hand sam/m/e loVede tæncker hand dog Ved det hand giver noget høyere
Landskyld og Dags Værker end ham til kom/m/er dog at have ey forseed sig mod Lov og
altsaa forlanger for Citantens Sigtelse Ved Dom at blive uskyldig anseed og befried.
Eragted
Siden Citanten hverken selv eller Ved fuldMægtig møder for at besvare den indstevntes
tilførsel og foregivende ey heller paa sin Siide har sluttet Sagen til Doms, gives Sagen endnu
Rum til næste Ting, da Citanten haver paa sin Siide at indkom/m/e med hvis hand fornøden
agter til besvarelse, hvorefter endelig Dom kand Vorde afsagt.
Fleere Sager fremkom ey udi Rætte efter Paaraab
Fogden fremlagde til Attestation den forfattede Restance over de Kongl/ige Skatters 1ste og 2
termin der beløber 609 rdr 5 mrk 2 sk

Hossanger Skibbreede!

1749 d/en 11te Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Ting stædet
Bernestangen for Hossangers Skibbreedes Almue i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 7 findes tilførte.
Og blev for dette Skibbreede alle de Kongl/ige Forordninger og Rescripter oplæste som Ved
nestforrige tingstæder.
Obriste Von Kroghs Odelslysnings Rætt til en deel Gaarder vid: fol:
Dernæst publicered følgende documenter
1mo Skiftebrev forrettet paa Gaarden Hemvigen d/en 5 Martij 1749 efter afg/angne
Johannes Hemvigen vid: fol: 386
2do Ditto forrettet paa Gaarden Kleveland d/en 5 Martij 1749 efter Sigri Olsdatter
vid: fol: 386.
3tio Ditto forrettet paa Gaarden Heldahl efter Halver Johannesen Heldahl d/en 23
8ber 1748 vid: fol:
4. Niels Hannestvedts udgivne Gave brev til sin datter Marthe Nielsdatter og hændes
Mand Aschild Olsen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Bernes dat: 26 Nov:
1748 vid: fol:
5. Ole Nielsen Fam/m/estads udgivne Skiøde til Magne Esem paa 8 2/3 Mark Smør
1 4/9 Kande Malt i Gaarden Eide dat: 25 8ber 1748 vid: fol: 386
1749: 54b
6. Gunilde Monsdatter med fleere Medarvingers udgivne Skiøde til Magne Esem paa
13 11/20 Mark Smør 12 7/28 Kande Malt i Gaarden Grøsvig dat: 25 8ber 1748 vid: fol: 386
7. Woen Jørgensens udgivne Pante Obligation til Obriste Lieutn: von der Velde paa
Capital 500 rdr, dat: 26 April 1749 vid: fol:
8. Anders Ellevsen Ham/m/ers udgivne Skiøde til Joen Pedersen paa et Vaanhuus
bestaaende paa en Pladtz af Ham/m/ers Præstegaars Grund, dat: 31 8ber 1748 vid: fol:
9. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Jacob Halversen paa ½ Løb *min
(mindre?) en halv skilling i Gaarden Bircheland dat: 10 april 1749 med Rev: ej dat.
10. H/er/r Jens Bruuns givne bøxelsæddel til Aschild Hansen Tepstad paa ½ Løb 4 ½
Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Bleichelie dat: 26 Martij 1749 med Rev:
D/en 12te ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og blev fremlagt til
Publication.
1. Niels Hannistvedts udgivne Skiøde til Johannes Hansen paa 18 Mark Smør 1
Mæhle Malt i Gaarden Indre Bernes dat: 11 junij 1749 vid: fol: 387.
2. H/er/r Jens Bruuns udgivne bøxelsæddel til Børge Knudsen paa 18 Mark Smør 15
Kander Malt i Gaarden Sandahlen dat: 8 Martij 1749.
3. Niels Aaseim og Aschild Larsen Heldahls paa egne og MedEjeres Veigne deres
udgivne bøxelsæddel til Ole Jørgensen paa 13 ½ Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Miøs
dat: 11 junij 1749 med Rev:
4. H/er/r Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Aschild Olsen paa ½ Løb
Smør 1 Mæhle Korn og 3 Kander Malt i Gaarden Søre Eicheland dat: 20 Maij 1749 med
Rev: ej dat.
5. H/er/r Jens Bruuns udgivne bøxelsæddel til Ole Larsen paa 28 4/5 Mark Smør 14
2/5 Kande Malt i Gaarden Kallekleiv dat: 22 Martij 1749 med Rev:
6. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Jens Stephensen paa 14 2/5 M/ark Smør 7 1/5
Kande Malt i Gaarden Kallekleiv dat: 15 jan: 1749 med Rev:

Niels Heldahl som anordned Værge for Myntlingen Ingebor Monsdatter opbød af hændes
Arve Capital den summa 42 rdr 4 mrk 8 sk men som ingen anmelte sig blev bem/el/te Pænge
under forseigling Værgen til forvaring tilbage leveret.
Fogden Smith efter forrige tiltale Contra Erich Rachnes!
Fogden fremlagde udi denne Sag Præsten H/er/r Jens Bruuns attest under 5 Junij sistleeden
Aar 1748 som udviiser at Erich Rachnes for barnefar er udlagt for et barn avlet udi horerie
med Kari Knudsdatter Møching, og derfor den 5te Søndag efter Hellig 3 Kongers dag Publice
absolvered, dernæst fremlagde fogden et over hands boe og Midler giorde Registerings og
Vurderings forrettning, beløbende 51 rdr 12 sk og derimod boens Udgift og Gield 42 rdr:,
men som Fogden fornem/m/er at Udgielden gandske nær boens formue opløber fant hand
fornøden at Vedkom/m/ende Creditorer deres fordringer til desto større Sickerhed bør med
Eed bekræfte, og til den Ende aarsages at begiere Sagen udsatt til næste høste ting at hand
Vedkom/m/ende til deres Eedelige bekræftning kand indvarsle.
{Eragted}
Den indstevnte og forelagde Erich Rachnes mødte ikke
Stev1749: 55
ne Vidnerne Ole Lohne og Anders Laasta fremstode og tillige fremlagde den beskrevne givne
Lavdags forelæggelse for Erich Rachnes den de beædigede lovlig efter deres paateigning at
have forkyndt
Eragted
Den af Fogden forlangte Udsættelse til næste Ting bliver til Creditorernes indvarsling
herved af Rætten bevilget
Fleere Sager fremkom ey udi Rætte efter paaraabning.
Fogden fremlagde til Attestation den over de Kongl/ige Skatters 1ste og 2den termins Skatter
forfattede Restance beløbende 419 rdr 1 mrk 2 sk

Echanger Skibbreede!
1749 d/en 13 junij blev Rætten til almindelig Sommertings holdelse satt paa Ting stædet
Bernestangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 9 findes tilførte
Og blev for dette Skibbreede alle de Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som Ved nest
forrige Tingstæder!
Dernæst publicered
1. Obriste Von Kroghens Odels Lysning til endeel Gaarder i dette Skibbreede dat: 1
8ber 1748 vid: fol:
2. Woen Jørgensens Pante Obligation udgivet til Obrist Lieutnant von der Velde paa
Capital 500 rdr [dat:] 26de April 1749 vid: fol: 387.
3. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Indre Eide efter afg/angne Anders Nielsen d/en 6
Martij \1749/ vid: fol: 387
4. Ditto forrettet paa Gaarden Esem d/en 6 Martij 1749 efter afg/angne Mageli
Erichsdatter vid: fol: 387

5. Ditto forrettet paa Gaarden Hope d/en 18 8ber 1748 efter Ole Hope vid: 387
6. Ditto forrettet paa Totland d/en 25 8ber 1748 efter Ole Knudsen vid: 387
7. Ditto forrettet paa ditto gaard d/en 25 8ber 1748 efter Marie Olsdatter v: 387
Johannes Olsen Hoshofde som beskicked Værge for Myntlingen Anders Magnesen for den
Arv ham efter Skiftebrev dat: 23 april 1748 efter sine afdøde forældre Magne Andersen og
Marithe Erichsdatter Var til falden opbød af bem/el/te Myntlings Arve Capital den summa
121 rdr 4 mrk om nogen sam/m/e mod sufficent Pandt og lovlig Renters Ansvar Vilde til
laans modtage, men som ingen dertil anmelte sig blev bem/el/te Pænge inden Rætten
forseigled og bem/el/te Værge Johannes Olsen Hoshofde til forvaring tilbage leveret.
Paa sam/m/e Maade opbød Iver Simensen som Værge for Randi Magnes datter efter
nestbem/el/te Skiftebrev en Capital af 64 rdr 1 mrk, men da ingen anmelte sig blev sam/m/e
Pænge under forseigling ham tilbageleveret.
Publiceret
Anders Nielsen Tofts udgivne Skiøde til Niels Andersen paa 1 p/un/d Smør 1/6 faar i
Gaarden Tofte dat: 13 junij 1749 vid: fol: 387.
2. Mons Andersen Totlands udgivne Skiøde til Joen Knudsen Eye paa 12 Mark Smør
10 Kander Malt i Gaarden Totland dat: 13 junij 1749 vide fol: 387
3. Ditto Mons Andersens Totlands udgivne bøxelsæddel til Joen Knudsen paa den
anden halvedeel nemlig 12 Mark Smør 10 Kander Malt i Gaarden Totland dat: 13 Junij
1749 med Rev: ej dat
4. H/er/r Jens Bruuns udgivne Grundesæddel til Hans Larsen Nedre Herland paa en
Nøste Grund av 16 alens længde og 9 alens bredde paa Gaarden Moe som ligger under
Opsidderen Peder Larsens brug dat: 24 aug: 1748
5. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Knud Olsen paa 18 Mark Smør 3 Voger
Næver udi Gaarden Farrestvedt dat: 28 Martij 1749
1749: 55b
Hans Larsen Nedre Herland paa Ole Knudsen Øfre Hellands Veigne mødte for Rætten og
anviiste et feld af en skudt Biørn som bem/el/te Ole Knudsen tienende hos Encken Marie paa
Øfre Helland nestleeden Pintz-Aften havde skudt og feldet i Steensland Marcken paa
Moedahlen i Echanger Skibbreede, og forlangede i følge Forordning den betalning som er
tillagt den eller de som dræber saadanne skadelige og glubende biørn.
D/en 14de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til Publication
fremlagt.
1. H/er/r Christen Tunboes udgivne bøxelsæddel til Ole Larsen paa ½ Løb Smør ¼
Malt i Gaarden Rommereim dat: 26 Martij 1749 med Gienpart af bøxelsæddelen, bem/el/te
Ole Larsen skal efter eget tilbud svare 4re Aarlig til barnet Johannes sit ophold.
2. Knud Jacobsen Strøm/m/e paa Myntlingen Johannes Johannesens og fleere
Arvingers Veigne hands udgivne bøxelsæddel til Ole Nielsen paa 18 Mark Smør 3 Kander
Malt i Gaarden Niøtvedt dat: 14 Junij 1749 med Rev: ej dat.
3. Sieur Olsen Feeten paa Weemund Feetens Sterboes Veigne tillige med Ole Olsen
Echnes deres givne bøxelsæddel til Johannes Olsen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i
Gaarden Echnes dat: 13 junij 1749 med Rev: ej dat

Iver Monsen Heggertvedt fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand til dette Ting tiid
og stæd Ved muntlig Stevne Maal har ladet indstevne Iver Høyland Niels Myhr og Ole Lie
fordi de i hands Navn har indført til byen og leveret Gert Kramer 3de træer som til Skibs
Reer skulle bruges og Citanten med bem/el/te Cramer Var accordered om at skulle efter et
Viss Maal forskaffe, og der for i Citantens Navn og paa hands Veigne oppebaaret 13 rdr
skiøndt træerne {ey} formedelst de ey opnaaede det rette betingede Alne Maal blev funden
uduelig og af Gert Cramer blev opsagt ey at Vilde eller kunde modtage, og som Citanten til
hvem Gert Cramer holder sig har afkortet bem/el/te 13 rdr paa en anden betingning eller
Leverance af Eege træer, søger hand de indstevnte som uden hands Minde har oppebaaret
bem/el/te Pænge 13 rdr Ved Dom at blive tilpligtet bem/el/te 13 rdr at tilbage give sig, samt
Erstattning for denne i bragte Processes bekostning, til Veder Mæhle haver hand og ind
kaldet Gert Cramer for paa sin siide at give Oplysning om Sagen.
De 3de indstevnte blev 3de gange paaraabt men ingen mødte, ey heller nogen paa deres
Veigne.
Stevne Vidnerne Gudmund Johannesen og Joen Johannesen Eisnes frem stode og eedelig
afhiemlede, det de med lovlig Varsel har indstevnt Iver Høyland Niels Myhr og Ole Lie for
Sagen Stevne Maalet indeholder, lige som de under fals Maal har indstevnt Ellev og Anders
Heggernes til Vidnesbyrds aflæggelse i denne
1749: 56
Sag.
Citanten fremlagde Gert Cramers skriftlige forklaring om denne Sags sam/m/enhæng under
16 Maij sistleeden, som er af følgende Indhold.
Eragtet
De lovlig indstevnte og ey mødende Iver Høyland, Niels Myhr og Ole Lie forelægges
Lavdag til næste Ting til hvilcken tiid og de under fals Maal indstevnte 2de Vidner Ellev og
Anders Heggernes under falsMaals bøder haver at møde deres Vidnesbyrd at avlægge,
hvilcken forelæggelse Citanten tager beskreven og i lovlig tiid for alle Vedkom/m/ende lader
forkynde.
Ole Fammestad som forpagter af Møchings Kierkes tiende efter egen Siigelse, fremstoed for
Rætten og tilkiendegav det hand med muntlig Stevne Maal har til dette ting tiid og stæd
indstevnt Mons Olsen Yttre Hindenes for Resterende 4 aars tiende nemlig fra 1744 til inde
Værende Aar 1749 som beløber indbereigned et Aars smaae tiende 4 sk til sam/m/en 8 mrk
4 sk derfor Ved Dom {sam/m/e} at blive tilfunden sam/m/e at betale tillige med Processens
Omkostning.
Den indstevnte Mons Olsen Yttre Hindenes blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Ole Tofte og Jacob Øfreaas fremstode og eedelig afhiemlede, det de for 3
Uger siden lovlig har udi Mons Olsen Yttre Hindenesses Huus og i hands Hustrues paahør,
da hand selv var fraværende har forkyndt Ovenstaaende Stevnemaal.
Eragtet
Den lovlig indstevnte og ey mødende Mons Olsen Yttre Hindenes forelægges Lavdag til
næste ting.
Fleere Sager fremkom efter paaraabning ey i Rette.
Fogden fremlagde til Attestation den over Skatternes 1ste og 2den termin forfattede Restance
beløbende 501 rdr 3 mrk 4 sk

Mielde Skibbreede!
1749 d/en 16 junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Ting stædet
Nedre Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 10 findes tilførte,
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige forordninger og ordres oplæste som Ved
de forrige tingstæder.
Dernæst publicered
Won Jørgensens udgivne Pante Obligation til Obriste Lieutnant von der Velde paa
Capital 500 rdr dat: 26 april 1749 vid: fol:
2. Skiftebrev forrettet paa Kierche Brudvig d/en 27 Martij 1749 efter afg/angne Ole
Bastesen Kierche Brudvig vide fol:
3. Biskop Pontoppidans indgivne bøxelsæddel til Anders Aschilsen Reistad paa ½
Løb Smør i Gaarden Reistad dat: 20 Maij 1749 med Rev: ej dat.
4. Anders Aschildsens udgivne bøxelsæddel til Erich Andersen paa ½ Løb Smør ½
Tønde Malt i Gaarden Hauge [dat:] d/en 16 Maij 1749 med Rev: ej dat
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5. Michel Andersen Øfste Mieldes udgivne bøxelsæddel til Iver Aschildsen paa 18
Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Loftaas dat: 16 junij 1749 med Rev:
6. Johannes Michelsen Kierche Brudvigs udgivne bøxelsæddel til Ole Johannesen
paa 1 p/un/d 3 Mark Smør i Gaarden Søre Ascheland dat: 16 junij 1749 med Rev: ej dat
7. H/er/r Gerdt Gelmeydens udgivne Skiøde til Knud Rasmusen og Erich Monsen
Niaasta tilsam/m/en paa 2 p/un/d 1 ½ Mark smør i Gaarden Niaastad dat: 26 Martij 1749
vid: fol:
8. Knud Rasmusen Niaastads udgivne Skiøde til Mons Larsen paa 1 p/un/d ¾ Mark
Smør i Gaarden Niaastad dat: 16 jun: 1749 vid: fol:
9. Lars Borgesen Hannesdahls udgivne Skiøde til Iver Larsen paa 1 p/un/d Smør 16
Kander Malt i Gaarden Hannesdahl dat: 12 febr: 1749 vid: fol:
10. Iver Larsens givne Pante Obligation til Lars Børgesen paa Capital 30 rdr dat: 12
febr: 1749 vid: fol:
D/en 17de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev publiceret
1. Ole Sieursen Borges udgivne Skiøde til Ole Aamundsen Grønaas paa 1 p/un/d
Smør 16 Kander Malt i Gaarden Borge dat: 31 Dec/em/br/is/ 1748 vid: fol: 388
2. Sorenskriver Garmans udgivne bøxelsæddel til Knud Iversen Breche paa 2 p/un/d
Smør 16 Kander Malt i Gaarden Rødland dat: 19 Jan: 1749 med Rev: ej dat
3. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Mons Nielsen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander
Malt i Gaarden Aaseim dat: 14 febr: 1749 med Rev:
Carl Nielsen Wichne lader paa sin Hustrues Ingeborg Monsdatters Veigne lyse sin Odels
Rætt til 17 Mark Smør i Gaarden Wichne og til 15 Mark Smør i Gaarden Aase i Ahlenfit
Skibbreede, som itzige Ejere Jens Taqvam Encken Anne Nielsdatter afg/angne Joen
Johannesen Wallestrands Encke og Encken Marithe Olsdatter afg/angne Mons Nielsens
Encke udi Skifte efter afg/angne Marithe Nielsdatter d/en 7 Julij 1734 er paalodnet udi Arv,
til forbem/el/te 2de Jordeparter som af frem/m/ede Ejere for nerværende tiid possideres,
Reserverer hand sin Odels Rætt og lyser sin Pænge Mangel denne sinde.

Sager til dette Ting Var ey indstevnte, hvorfor Fogden til Sluttning fremlagde den over
Skatternes 1ste og 2den termin forfattede Restance beløbende 385 rdr: 2 sk

Arne Skibbreede!
1749 d/en 18de Junij blev Rætten til almindelig Sommertings holdelse satt med Arne
Skibbreede paa Tingstædet Nedre Mielde i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts foged
og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 10 findes tilførte,
Og blev for dette Skibb/reede de sam/m/e Kongl/ige forordninger og ordres oplæste som Ved
nestforrige Ting stæder
Derefter *betalt (publiceret) Obriste Lieutnant von Kroghs Odels Lysning til endeel
gaarder i Arne Skibb/reede dat: 1 8ber 1748 vid: fol:
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2. Won Jørgensens udgivne Pante Obligation til Obrist: Lieutn: von der Velde paa
Capital 500 rdr dat: 26 april 1749 vid: fol:
3. Land Etatens General Com/m/isariat til Interressenterne i Alvøens Krud Verck at
de der tiene Ved Vercket i 6 aar maae Være frie for all Udskrivning dat: 3 Maij 1749.
4. Methe Sophie Bangs udgivne Skiøde til Sing/neu/r Ole Steen Rasch paa et
Vaanhuus med Videre staaende udi Sandviigen paa {Sl} Karen Friman S/a/l/ig/
Toldforvalter Garmans Enckes til hørende Grund dat: 5 April 1749 vid: fol:
5. Karen Frimans udgivne bøxelsæddel til bem/el/te Rasch paa den Grund hands
tilkiøbte Huuse er bestaaende paa, som og til en Nøste Grund i fieren dat: 29 Martij 1749.
6. Anne Margrethe S/a/l/ig/ Meyerhofs Enckes udgivne skiøde til Toldbetienten
Nicolaus Castberg Jæger paa en Huuse Vaaning med Videre bestaaende i Store Sandvigen
paa Karen Frimans Grund dat: 28 Sep: 1748
7. Nicolaus Castberg Jægers udgivne Pante Obligation til Cancellie Raad Wollert
Danchersen paa Capital 300 rdr dat: 1ste 8ber 1748 vid: fol:
8. Ditto hands udgivne Pante Obligation til Frue Bispinde Bornemans paa Capital
250 rdr dat: 6 Dec/em/br/is/ 1748 vid: fol:
9. Karen Friman S/a/l/ig/ Johan Garmans udgivne bøxelsæddel til Nicolaus Jeeger
paa den Grund hands til kiøbte Huuse i SandVigen er paastaaende dat: 10 febr: 1749
10. Margrethe Pedersdatter S/a/l/ig/ Johan Jensens udgivne fornyelses Pante
Obligation til H/er/r Christen Tundboe hvorved hand fornyer den Pante Obligation som af
hændes S/a/l/ig/ Mand d/en 22de april 1729 er udgivet til bem/el/te Creditor, paa Capital 230
rdr, men nu Ved paateigninger og qvittencer af H/er/r Tundboe Rester der ikkun 150 rdr paa
erm/el/te Obligation dat: hvad den nye Obligation angaaer d/en 9 april 1749 vid: fol:
11. Anne Olsdatters udgivne Skiøde til Berge Danielsen paa 1 Vaanhuus staaende i
Store Sandviigen dat: 6 8ber 1747 vid: fol:
12. Sorenskriver Garmans udstædde Auctions Skiøde til Procurator Johan Simon
Cramer paa Gaarden og Giestgiver Stædet Salhuus med paastaaende Huuse og tilhørende
inventario dat: 12 april 1749 vid: fol:
13. Ole Rødseth, Mons Rødseth, Ole Jorteland og Marcus Rasmusen deres udgivne
Skiøde til Ole Knudsen Hauchaas paa 1 p/un/d 1 2/3 Mark Smør 5 9/27 Kande Malt i
Gaarden Hauchaas dat: 22 Nov: 1748 vid: fol:

14. Johannes Johannesen Hellands udgivne Skiøde til Mons Nielsen paa 1 p/un/d 3
Mark Smør i Gaarden Helland dat: 17 junij 1749 vid: fol:
15. Comerce Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Mons Danielsen paa 18 Mark
Smør 1/8 tønde Malt i Gaarden Flactvedt dat: 24 Martij 1749
16. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til bem/el/te Mons Danielsen paa 18 Mark
Smør 1/8 tønde Malt i ditto Gaard dat: 23 april 1749
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17. Jørgen Brøchers (Brochers) udgivne bøxelsæddel til Erich Gundersen paa 1 pd:
Smør 1/3 støcke huud i Gaarden Yttre Haarvig dat: 5 april 1749
18. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Rasmus Magnesen paa ½ Løb og ½ huud i
Gaarden Haarvigen dat: 5te April 1749
19. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Aaseim d/en 10 Martij 1749 efter afg/angne Guri
Larsdatter Aaseim i Mielde Skibb/reede vid: fol:
20. Ditto forrettet paa Gaarden Schreyen d/en 27 Martij efter afdøde Tørres i
Schreyen vid: fol:
D/en 19de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev Publiceret
Lars Andersen Mølcheraaen og Anders Olsen Reistad som Værger deres udgivne
bøxelsæddel til Erich Danielsen paa 18 Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Søre
Mølcheraaen dat: 18 junij 1749 med Rev: ej dat.
Sorenskriver Johan Garman lyser sin Odels Rætt til Gaarden Jabne beliggende i Arne
Skibbreede som hands forfædre har soldt til da Værende Opsiddere, og sam/m/e igien har
soldt til frem/m/ede under hvis besiddelse ey til denne tiid er fanged hævd, hvis Aarsage
hand Reserverer sin Indløsnings Rætt i beleylig tiid bem/el/te Gaard Jabne at indløse,
saasnart hand faaer Viide hvem itzige Ejere ere.
Sager til dette ting Var ey indstevnte, hvorfor fogden til Attestation fremlagde den over
Skatternes 1ste og 2den termin forfattede Restance som beløber 563 rdr 3 mrk 13 sk

Usættelses Ting!
Anno 1749 d/en 26 junij blev i følge den Ved sistholte extra Ting holdet paa Glesvehr
Holmen d/en 13de og 14de Maij sistleeden afsagde Rættens Kiendelse og tiids beram/m/else
Rætten igien satt paa Stædet Glesvehr Holmen, hvor da de sam/m/e Laug Rættes Mænd
indfandt sig til Rættens betiening og Rætten igien blev satt betiimelig om Morgenen Klocken
7 slet
Paa Citanternes Veigne mødte Procurator Simon Cramer, og paa de indstevntes Veigne
mødte Colbeen Olsen Førland med et af deres FuldMægtig Procurator Barth skriftlig
forfatted indlæg under 21 junij sistleeden som for Rætten blev oplæst og lyder saaleedis
Derefter blev de øvrige og uexaminerede Vidner fremkaldte, hvor af da mødte
9de Vidne Anders Knudsen Hamre som declarerede ey at have Været tilstæde Ved
Garnenes Optagelse og alt saa ey kunde giøre Anviisning paa Stæderne hvor sam/m/e Var
udsatt eller optagne aflagde derfor sin Eed at Vilde udsiige sin Sandhed til de frem satte
qvestioner, og forklarede Vidnet det hand er over 50 aar, og har opholdt sig og boed paa
Gaarden Hamre, og at hand selv har seed og erfaret alt hvis 1ste Qvestion indeholder som af
Procurator Cramer er Vorden fremsatt, Dom/m/eren tilspurte
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de indstevnte Colben {Anders}\Ols/en og Lars Torchilsen Førland som Indlægget fremlagde
om de Vilde tilspørge dette Vidne de under den 1ste qvestion af deres Procurator Barth
forrige Gang og til sam/m/e tiid \for forrige/ afhørte Vidner fremsatte qvestioner, hvortil de
svarede Ney og altsaa faar at forbigaaes de af Barth frem satte qvestioner, Til Cramers
subqvestion under 1ste qvestion forklarede Vidnet at det i alt forholder sig efter qvestionens
Indhold, 2do Vidnet bejaede den gandske qvestions indhold og sagde hand saadant selv har
erfared, 3tio forklarede Vidnet det hand har hørt det saavel af andre som af Førlands
Mændene selv, at deres nemlig Førlands Garnene har været optagne i Østrefiorden, in specie
at Niels Førland selv har sagt det at Niels Hamre havde optaget hands Torskegarn og givet
ham Kahltouet igien men ikke Torskegarne, hvilcket er ham for et par Aar siden sagt af
bem/el/te Niels Forland 4to Resp: at Vidnet ey har seed andre end Forlands og Encken af
Hochelsund deres folck har brugt Torske Garn over Østre fiorden untagen engang Anders
Bachesunds folck saae hand med deres i Østrefiorden optagne Torskegarn at hiemfare,
sam/m/e Anders Bachesund er Svigerfader til Elias Forland. 5to Qvestion blev af Vidnet
gandske bejaet, til 6te qvestion bejaed Vidnet den heele Qvestions indhold med tillæg at
her findes alt for mange som ey har Raad til at forskaffe sig noget haand snøre. Videre havde
Citantens fuldMægtig dette Vidne ey at til spørge siden hand ikke havde seed Torskegarnenes
Optagelse dog blev Vidnet sluttelig tilspurdt om det kand Være troelig eller rimelig at Torsk
kand fanges paa Garn som staar lige af Huus holmen Forland til hørende ind efter til
fiorden, Vidnet svarede at det kunde hænde sig at nogle faae kunde kom/m/e 1 eller 2
slumpendes i Garn, men saadant Garns Udsættelse er ey i brug eller til Nøtte, men om fisk
skal fanges sættes det tvers over.
Det 10de Vidne Niels Olsen Hummelsund forklarede at have seed 2de Garn Førlands
Mændene tilhørende at Være optagne Ved dem efter at de omtvistende Garn af Citanterne
Var optagne, da hand i selskab med forrige Vidne agtede sig paa Kaarsfiorden for at fiske thi
blev dette Vidne antaget til forklaring men udsatt til eedelig bekræftelse efter giorde
Anviisning Cramer paa Citanternes Veigne i slig Anleedning paastoed at nest forrige Vidne
ydermeere efter giorde Anviisning med dette Vidne maatte tillades sam/m/e i sin tiid under
den forhen aflagde Eed
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at bekræfte. Derpaa svared Vidnet Niels Olsen Hum/m/elsund til de af Procurator Cramer paa
Citanternes Veigne frem satte qvestioner saaleedis som følger til 1ste qvestion Resp: hand
baade selv har seed og af ældre Mænd hørt alt hvad sam/m/e qvestion indeholder, til Cramers
subqvestion \Resp:/ Vidnet som er 35 aar det hand ey selv har seed men hørt det af ældre
Mænd hvad qvestionen indbefatter, untagen at hand selv har erfaret siden Torskegarnene kom
i brug i Østre fiorden {untagen} har der Væred lidt fisked med haand snøre 2, 3, á 4 á 5 om
dagen og stundum slet intet til 2den qvestion Referered Vidnet sig til sit forrige under 1ste
qvestion, til 3die qvestion Resp: at Vidnet har hørt af Førlands og Kleppe Mændene at deres
over Østrefiorden udsatte Torskegarn er bleved tagne fra dem, hvilcke torskegarn efter
beretning skulle Være bortført til Buchen hvor ting holdtes, men hvorleedis Sagen blev
afgiort Veed Vidnet ey at forklare. til 4de Qvest: Resp: det hand ey har seed fleere end
Førlands Mændene og Encken i Hochelsund deres folck at have brugt [Torskegarn] over
Østre fiorden, untagen at Bache og Kleppe Manden Vilde forsøge for 14ten aar siden med
Torskegarne over Østre fiorden men blev forbudet, ligesaa haver Anders Bachesunds Sønn
og folck {sist} om Vaaren 1748 beklaget sig for Vidnet og fleere som Var i selskab paa

baaden med ham at deres udsatte Garn over Østre fiorden Var borttagne, til den 5te qvest:
svarede Vidnet og bejaede i alt som omspurdt Var, saa som hand saadant selv havde erfaret.
til 6te qvestion svarede dette Vidne i alt som nestforrige Vidne, ligesaa forklarede hand
enstem/m/ig til den siste qvestion af Cramer fremsatt til forrige Vidne 7de og 8de *Vidne
(Qvestion?) forbiegaaes, da Vidnet ey var med Garnenes optagelse.
Det 11te Vidne Mons Michelsen Glesnes fremstoed og sagde sig at Være gam/m/el 36
aar og at have seed de omtvistede Torskegarns Optagelse, thi blev hands forklaring antaget
til samtlige paa Citanternes siide fremsatte qvestioner og af Vidnet saaleedis udsagt 1mo
Vidnet har selv seed og erfaret samt af ældre Mænd hørt alt hvad 1ste qvestion indbefatter,
til Cramers subqvestion forklarede og bejaede Vidnet udi alt efter dens Indhold, 2do
bejaede Vidnet den 2den qvestions {till} Indhold med dette tillæg at Torskegarns brug skeer
hem/m/elig over Østre fiorden om Natte tiider
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til 3die qvestion forklarede Vidnet det hand har hørt af Førlands Mændene hvad qvestionen
indbefatter om Torskegarnenes Optagelse, hvilcket og Vidnet har hørt af andre gamle Mænd
at Torske garnene er ført til Tingstædet i Buchen men Veed ey videre hvorleedis Sagen
afløb. til 4de qvestion Resp: at hand ey har hørt \eller seed/ andre uden Førlands Mænd og
Enckens folck af Hochelsund har brugt Torskegarn over Østrefiorden til 5te qvest:
forklarede og bejaede Vidnet sam/m/e ligeefter Qvestionens indhold, til 6te qvest: forklarede
i alt som forrige Vidne, til Cramers subqvestion forklarede Vidnet at det er utroeligt og
urimeligt naar Torskegarn staar fra Husholmen (Uusholmen) lige ind i Østrefiorden der da
kunde faaes fisk paa Garned uden en eller anden {af} slengende kunde blive fasthængende i
Garnet, men skal der fanges fisk paa Garn, maae det tvert over. til 7de qvest: svarede Vidnet
ja hand havde seed da de omtvistede garn blev optagne, og Veed Stæderne og distancen hvor
de Var udsatte og derpaa kand giøre anviisning, til 8de svarede Vidnet at Garnene blev
optagne Ved dag breckningen.
Det 12te Vidne Peder Andersen Bache g/amme/l omtrent 25 aar havde og Været
med og seed de omtvistede Torske garn blev optagne, thi blev hand lige som forrige Vidne til
forklaring admittered. til 1ste qvestion Resp: at hand selv har seed og erfared og af ældre
Mænd hørt hvad qvestionen indbefatter. til Cramers subqvestion forklarede Vidnet at hand
selv har Været med at baaden blev fyldt med Vaartorsk og at andre fleere baade over 100 i
tallet fiskede ligeleedis alt med haandsnøre paa Østre fiorden, men alt siden Torskegarn kom
i brug har fiskeriet *men (med) haandsnøre mincked saa de har kun faaed i fleng 4 á 6
støcker Vaartorsk og undertiiden slet intet, til 2den qvestion Refererte Vidnet sig til sit
forrige under 1ste Qvestion med sam/m/e tillæg som nestforrige 11te Vidne forklaret haver,
til 3die svared ligesom nestforrige Vidne, til 4de ligesom forrige Vidne til 5te ligeleedis
bejaet, til 6te det sam/m/e svaret som nestforrige Vidne og lige saa til Cramers subqvestion.
til 7de og 8de svared dette Vidne Conform med forrige Vidne
13de Vidne Lars Erichsen Hamre 25 aar g/amme/l har og seed de omtvistede Garn er
Vorden optagne kand og giøre Anviisning om bem/el/te Garns optagelse, hvorfor hands
forklaring lige som forrige Vidne blev antaget.
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til 1ste qvestion svared lige som forrige Vidne, til Cramers sub qvestion ligesaa, til 2den
qvestion Refererte Vidnet sig til sit forrige under 1ste Qvestion til 3die Qvestion
enstem/m/ig med forrige Vidne til 4de ligesaa til 5te ligesaa til 6te det sam/m/e svaret
som nestforrige Vidne til Cramers subqvestion Conform besvared som nestforrige, 7de

Qvestion bejaede dette Vidne 8de sagde dette Vidne at det Var Ved dag breckning de
omtvistede Garn blev optagne.
14de Vidne Hans Michelsen Bache har og seed de omtrettende Torskegarns optagelse
svarede til 1ste qvestion alt som forhen af forrige Vidne er forklaret, ligesom og til Cramers
subqvestion, til 2den qvestions besvarelse Refererte Vidnet sig til sin under 1ste qvestion
aflagde forklaring til 3die qvest: svared Vidnet at have hørt det af Michel Bache og fleere
g/am/l/e/ Mænd, at Forlands Mændenes torskegarn som har Væred udsatt over Østrefiorden
har Været optagne og henført til Buchen paa Tingstædet men Videre Viste Vidnet ey at have
hørt om Sagens Udfald. til 4de svarede Ney lige som forrige Vidne, dog sagde Vidnet at
have seed at Anders Toftes dreng havde et lidet støcke Garn som hand havde udsatt og drog
op paa Østrefiorden. til 5te svarede ja lige som forrige Vidne, til 6te ligeleedis ja i alt som
forrige Vidne, til Cramers subqvestion svarede dette Vidne ligesom forrige Vidner, til 7de
ligeleedis, til 8de svarede Vidnet at nogle blev optagne Ved lys dag og nogle Ved dag
breckningen.
15de Vidne Svend Hansen Hamre, har og seed de omtvistede Garns optagelse, siiger
sig at Være 33 aar g/amme/l og blev hands forklaring modtaget ligesom nest forrige Vidner,
og udsagde Vidnet følgende til 1ste qvestion at det saaleedis forholder sig som hand og selv
har erfaret og hørt af eldre Mænd lige efter qvestionens indhold til Cramers subqvestion
besvared det sam/m/e som forrige Vidne, med tillæg at nogle har fisked og fyldt 2de gange
sine baade paa en dag i Vaar fiske tiid, men dette fiskerie har Aar efter Aar aftaget og
gandske forsvunden siden Torskegarne i Østre fiorden er bleven brugt, til 2den qvestion
Refererte Vidnet sig til sin forrige forklaring til 3die svarede Vidnet {ligesom} det hand har
hørt af Winciens Hamre og Jacob Tøsøen med fleere at Førlands Mændenes udsatte Garn
torskegaren over Østre fiorden blev optagne og henført til Buchen paa Tingstædet, Veed ey
Videre der om. til 4de svarede ney ingen fleere saavidt Vidnet Veed
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end Førlands Mændene [og] Enckens folck af Hochelsund, untagen at hand saae engang
Anders Bachesunds folck der havde Torskegarn i deres baad og roede fra Østrefiorden,
ligesom og engang Anders Toftes folck at have torskegarn i baad paa Østrefiorden. til 5te
svarede dette Vidne i alt som forrige Vidne, til 6te ligesaa til Cramers subqvestion ligesom
forrige Vidner til 7de svarede Vidnet ja, til 8de da Vidnet saae torskegarnene optagne paa
Østrefiorden hvilcket Var den siste gang, da Var det imod dagningen, thi de omtvistede
Torskegarn blev ey optagne paa en tiid.
16de Vidne Erich Larsen Hamre g/amme/l 60 aar havde og seed de omtrettende
torskegarns optagelse, thi blev hands forklaring antaget, og Vidnet svared til de fremsatte
spørs Maal som følger til 1ste qvestion svarede ja ligesom om spurdt er saadant selv at have
seed og erfared, til {2den} Cramers subqvestion bejaede dets gandske indhold, med dette
tillæg at Vidnet selv har stundum draget sin baad 2de gange fuld om dagen, og har seed andre
har giort det sam/m/e, item at der stundum har Været over 150 baade paa Østrefiorden som
fick deres baade fuld, men dette fiskende er nu gandske fordervet for dem der Vil fiske med
haandsnøre paa Østre fiorden og Aar for Aar aftaged saa at det nu er en besynderlig løcke
naar der kand faaes til kaage fisk undertiiden til 2den qvestion Refererte sig Vidnet til
forrige forklaring til 3die svarede Vidnet at have hørt det af Knud Bache Winciens Hamre
at Garnene tilhørende Førlands Mændene er blevne optagne og til Buchen hen bragte paa
Tinget, Veed ey om Sagens Udfald men har hørt at Garnene stoed over Østrefiorden, til 4de
svarede Vidnet Ney ingen anden at have seed end Førlands Mændene og Encken af
Hochelsund at have brugt Torskegarn end og tvert over Østre fiorden. til 5te svared ja lige
efter qvestionens indhold, til 6te svared i alt ligesom forrige Vidne og til Cramers

subqvestion lige det sam/m/e svared, til 7de svarede Vidnet ja til 8de ligesom nest forrige
15de Vidne da hand Var paa baad med ham
17de Vidne Erich Joensen Midgaren 25 aar g/amme/l havde Væred paa baad med
sist afhørte 2de Vidner, hvormed og hands forklaring til alle Poster var gandske over
ensstem/m/ende
18de Ole Olsen Glesnes 48 aar g/amme/l havde i lige Maade Væred med nest
forhen 3de afhørte Vidner, med hvilcke hands forklaring udi alle puncter og Poster Var over
eensstemmende
19de Mons Michelsen boende paa Tuen er den sam/m/e Persohn som under
Vidnernes 11te Nommer er tilført og allereede har aflagt sin forklaring.
20 Halvor Monsen Glesnes blev ey afhørt, siden hand ey har Været til Alters ikke
heller
21 Adser Knudsen som er bort død.
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Citanterne anviiste for Rætten 2de af de anholte og omtvistede Torskegaren og erbød sig
naar paa eskes Ved Corporlig Eed at bekræfte at det er af de sam/m/e som sist blev optaget
og nu omtrættes, disse torske garn blev af Rætten og Laug Rættet opmaalt og befunden
saaleedis, det Eene torskegarn som bestoed af 3de støcker og Var til en sættning sam/m/en
budne Var lang nemlig Garned i sig selv 110 Mands favne efter Maalet á 2 favne 5 alne
giør til sam/m/en 275 alen sællands Alne Maal, dybden af bem/el/te garn Var 5 Alne, ditto
sællands Maal, Kahlen eller Touets Længde fæsted ved det eene Øre eller Ende af sam/m/e
Garn er 92 af for bem/el/te favne eller 230 sællands Alen, paa dette Kahl touets Dubbel eller
Klubbe var indskaaret det merke R N. Det 2det Torskegarn merket paa 2de fleer i Skifte paa
sættningen (Her er teikna eit bumerke beskreve slik: Ein stor X der toppen av dei 2 føtene er
bunde saman med ei vannrett strek. Der føtene kryssar einannan er det og ein vannrett strek.
Og nederst på kvar fot ein liten strek på skrå ut og opp) Var langt garned i sig selv 139
favner eller 347 ½ alen sællands Maal den/n/e Sætning eller Garn bestoed af 4 støcker som
alle Var sam/m/en budne, dette Garn Kahl eller toug som var fæsted til bem/el/te Garn Var
lang 106 favne eller 265 alen sællands Maal,
Derpaa begav Rætten og Laug Rættet sig til de stæder sam/m/e Garen Var udsatt og optagne
paa, for der at modtage Vidnernes Anviisning da følgende Vidner Mons Michelsen Tuen,
Svend Hansen Hamre Ole Kaaresen, Erich Larsen Hamre, Erich Mitgaren og Ole Olsen
Glesnes giorde Anviisning paa de Stæder hvor Torskegarnene havde Været udsatt fra
Usholmen det eene fra Usholmens Væstre Siide tvert over Østrefiorden til Selles Land og
det 2det fra Usholmens Nordre Siide over Østre fiorden Vest Nordvest til Selles Land, det
første hen til Kaabbenesset og det 2det til Kaabbevog holmen, thi blev de med havte og paa
Rættens Veigne anholte Torskegarn udkasted med Kahlen eller Tovet fastgiort i Land, da
Rætten erfared at det eene Garn merked .... (den ovannemnde beskrevne X) rackte fra
Usholmens Vestre kandt henover til Kaabbenesset og at saaleedis indløbet Var ind sperret
ner paa 13 favne eller 30 alen, det 2det Garn merket R N: reckede fra Usholmens Nordre
siide Vest Nord Vest over Østre fiorden til Kaabbevogholmen neer 365 alne, dybden
sam/m/estæds i fiske Rentzelen fra Usholmen Vest over til Kaabbenesset blev loddet og
erfaret til 110 alne men fra Usholmens Nordre siide henover til Kaabbevogsholmen udi fiske
Rentzelen eller Straaget 140 alne,
Forbem/el/te Vidner den eene efter den anden fremstode, og Ved eedelig forklaring
bekræftede enhver for sig hvad de tilforn har provet og nu giort anviisning paa, med dette
tillæg at de omtrættende Garn som blev optagne af Vederparterne {og} har staaet fra

Usholmen saaleedis tvert over Østre fiorden i Vest til Selle Landet, som de har forklaret og
giort anViisning paa,
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sen og Hans Michelsen Bache samt Lars Erichsen Hamre anviisning paa et stæd synden i
Leehnings berget, hvor et af de anholte Torske garn efter Vidnernes forklaring havde staaet
tvert Vest over Østrefiorden, thi blev det eene Torskegarn merket ..... (sjå tidl. beskreve X),
hvilket efter forbem/el/te Vidners forklaring er det sam/m/e som der Var optagen og nu
omtvistes, med sit Kahl og taug fastgiort af Vidnerne selv og udroed af dem Vest over imod
Tofte Øen og befandtes af Rætten at have strecked sig saaleedis et got støcke over
Mitfiorden henimod forbem/el/te Tofterøen og Stædet kaldet Lundenes, ydermeere giorde
disse forbem/el/te Vidner anviisning paa det 4de Garn at have staaed fast giort med sit Tov i
Lundenes paa Vestre Siide af Tofterøen, sam/m/e Tov belagde Vidnerne selv og med Garned
roede ud ost efter over Østre fiorden hen imod Forlands Land saaleedis som de selv havde
seed og erfaret, hvilked Vidnerne forsøgte med det {selv} anholte torskegarn, da Rætten
observerede at naar begge forbem/el/te Torskegarn er ud lagt saaleedis som Vidnerne har
forklaret, da er Østre fiorden paa det stæd gandske besperret saa som det eene garn gaar om
eller forbie hinanden 125 alne til Visse, forbem/el/te 3de Vidner den eene efter den anden
aflagde deres Corporlige Eed det deres aflagde forklaring og giorde Anviisning er i alle
Maader rigtig.
Om det 5te garn giorde Vidnerne \Svend/ Hansen, Ole Kaaresen, Erich Larsen Hamre, Erich
Midgaren og Ole Olsen Glesnes saadan anviisning at det havde med sit Kahl eller Tov Været
fastgiordt Norderst i Leehnings berget og havde stragt sig tvert over til Schillevig holmen
under Tofterøen, da Vidnerne og det selv sam/m/e garn merked R N som havde staaed paa
det omvudne Stæd og did Var bleven optagen Ved dem blev udroed ligesom det Var funden
tvert Vest over ner det Vestre Land til 250 alne sam/m/e deres forklaring bekræftede de med
deres giorde Anviisnings Rigtighed under forrig aflagde Eed.
Om det 6te Garn som stoed paa Syndre siide af Leehnings holmen derom aflagde Vidnerne
Peder Andersen Bache denne forklaring at det sam/m/e stæds optagne og nu om trettende
Torskegarn havde strecked sig fra Lehnings holmen tvert eller Vest over Østre fiorden til
Tofte Landet, ligesom og Vidnet med fleere udroede et af Torskegarnene belagt med tovet
udi forbem/el/te Leehnings holm saaleedis som forhen er andført, ligesom det efter Vidnetz
forklaring havde staaet og blev optaged paa selv sam/m/e merker efter Vidnetz bæste
Erindring, da Rætten efter saadan anviisning erfarede at dette Tov havde med sit Garn rackt
over Østrefiorden paa 70 alne nær til Vestre Landet, paa forbem/el/te forklaring og anviisning
giorde Vidnet sin bekræftelse under forbem/el/te Eed,
Hans Michelsen Bache giorde lige forklaring og anviisning med nestforrige Vidne Peder
Andersen som hand og under
1749: 61b
sin forhen aflagde Eed bekræftede, dog med den forskiel at dette Vidne ey saa lige har seed
hvor dette Tauv Var belagt, men det omprovede Garn stoed fra Lehnings holmen lige eller
Vest over Østre fiorden som Vidnet bemerkede da det blev optaget,
{Erich Larsen} \Lars Erichsen/ Hamre Var herudi gandske eenig og enstem/m/ig med sist
bem/el/te Vidne Hans Michelsen og denne hands giorde forklaring og Anviisning under
forrig aflagde Eed bekræftede.

Om det 7de Torske garn giorde Hans Michelsen Bache saadan Anviisning og forklaring at
det havde staaet og blev optaget fra Grønnevigs Nesset eller Store Uhren vest over
Østrefiorden hen imod Svorte Viig Nesset paa Tofterøen, ligesom og dette Vidne med fleere
udsatte det eene af de medhavte torske garen og roede Vest over fiorden den sam/m/e Vey
eller Streckning som det havde staaet for Iile da det blev optaget, da Rætten erfarede at
bem/el/te Torskegarn streckede sig henimod forbem/el/te Svorte Viig Ness nær til 310 alne
sam/m/e Anviisning og forklaring Vidnet under sin forrige aflagde Eed bekræftede,
Vidnet Lars Erichsen Hamre giorde lige Anviisning og forklaring og under sin aflagde Eed
bekræftede ligesom nestforrige Vidne Hans Michelsen Bache, der efter Peder Andersen
Bache forklarede det hand har seed det omspurte 7de Torskegarn blev optaged af Søen fra
Grønnevigs Næsset af tvert eller vest over hen til Tofterøen imod Svorte Viig Nesset alt
ligesom begge sist afhørte Vidner giorde Anviisning paa, som hand bem/el/te Peder
Andersen Bache under sin forhen aflagde Eed bekræftede.
Derefter fremstoed Vidnet Niels Olsen Hum/m/elsund og sin aflagde forklaring samt giorde
Anviisning, at det eene Ved ham omprovede Torskegarn havde staaed under Lundenes med
tov belagt i en Steen og blev optaged af Mons Torchelsen Forland som tiente Encken i
Hochelsund som havde med sig Ole i Stoichen huus Mand paa Hochelsund; item det 2det
Torskegarn optaget fra Østrelandet Ved Store Uhren Vest over fiorden ligesaa optaget af
forbem/el/te Ole Stoichen og Mons Torchelsen Forland, og at forbem/el/te 2de Torskegarn
blev optaget saaleedis den sam/m/e dag efter at de omtvistende 7 torskegaren sam/m/e dags
Morgen Var blevne optagne, Ved sin Corporlige Eed bekræftede
Derefter fremstoed Vidnet Anders Knudsen Hamre, som og sin aflagde forklaring og giorde
Anviisning der i alt Var overeensstem/m/ende med nestforrige Vidne Niels Olsen
Hum/m/elsund, med sin Corporlige Eed bekræftede
Sluttelig frem stoed Vidnet Iver Larsen Bache og under forhen aflagde Eed bekræftede udi
et og alt hvad som sist afhørte 2de Vidner har provet og giort anviisning paa.
Under forbem/el/te samtlige Vidners Anviisning havde
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ellers Rætten og Laug Rætten loddet hist og her paa Østrefiorden og erfaret at dybed i fiske
Rentzelen fra Usholmen over til Kaabbevogs holmen er 140 alne, lige saa fra Usholmen til
Kaabbenesset 100 alne, ligesaa i fiske Rentzelen fra Grønnevigs Nesset eller Stor Uhren Vest
efter til Sorte Viig Nesset paa Tofterøen 60 alne, Videre blev maalt distancen tvert over Østre
fiorden fra Lundenes paa Tofte Landet hen over til Leehnings berget som er paa oftbem/el/te
fiords Østre Siide beliggende og erfaret at Være 647 ½ alen.
Endelig blev for samtlige Vidner efter Procurator Cramers forlangende den qvestion
forelagt, endskiøndt Sagen er denne Rætt og alle omboende Vel bekiendt, nemlig det Land og
de Gaarder som er beliggende fra Kors fiorden af paa den Vestre siide af Østre fiorden alt
indtil Polden eller Kaarevigen under hvis jurisdiction der er beliggende enten Kongens eller
Lehnings eller og Lyse Closters, item om Lyse Closteret har længere jurisdiction end til
Gaarden Steensland paa den Østre Siide og om ikke alle de Gaarder Steensland
indbereigned fra atter bem/el/te Steensland ind efter til Polden eller Kaarevigen paa tit
bem/el/te Østre fiords Østre Siide samtlig sorterer under Kongens og Leehnings Godtzet
Samtlige forhen afhørte Vidner provede Eenstemmig under forhen aflagde Eed, at det
gandske Land og samtlige Gaarder som ligger paa Vestre Siide af Østrefiorden alt fra
Kaarsfiorden af til Kaarevigen er Kongens Godtz og svarer til Lehnetz jurisdiction deslige
alle de Gaarder paa Østre fiordens Østre Siide fra Steensland og ditto Steensland
indbereigned ind efter til Kaarevig og Eide som er de inderste Gaarder i Østre fiorden hvor
den omsluttes ved Fasteland, item at Closteret ikke eyer meere Land i Østre fiorden end det

støcke UdMarck paa Østre Siide som Forland tileigner sig tillige med Usholmen som ligger
fra Kors fiorden af mit Østre fiorden, dog saaleedis at fiske straaget og Rentzel gaar i mellem
bem/el/te Usholmens Vestre kandt over til Gaarden Selle som er Kongens og Lehnings
Godtz, og er distancen fra Land til Land 642 ½ alen sællands Maal.
Cramer paa Citanternes Veigne forlangede at denne forrettning efter hvis passeret er for
denne gang maatte blive sluttet, naar først alle paavænte Omkostninger er bleven tilført
hvoriblandt Comparenten for sin deel paastoed for 2de Reyser indbereigned Skydtz
Underholdning med meere i alt 36 rdr:
Af de indstevnte Var ey nogen tilstæde som havde Videre til dette Tings Vidnes sluttning at
erindre, hvorfor Rættens sallarium i følge forordning af 1708 d/en 24 Februar bliver
bereigned saasom Sorenskriverens fløtning her til
1749: 62b
Aastæden Ved første session og tilbage igien til hands hiem som beløber 5 rdr, min
Provision og diet Pænge i 2de reyse dage 1 rdr 2 mrk for 2de forrettnings dage 3 rdr, de 8te
Laug Rættes Mænd som af et frem/m/ed Skibbreede er opnevnte og har 5 til 6 Miils Reyse til
og fra deres hiem tillægges for deres Reyse kost og tids spilde 4 mrk Pr Mand som er 5 rdr
2 mrk, Fogden for Laug Rettes Opnevnelse 2 mrk tilsam/m/en
15 rdr
Ligeleedis for denne samling bereignes for
Skydtz og diet Pænge til Sorenskriveren
6
2
1 forretnings dag
2
De 8te Laug Rættes Mænd for Reyse kost
og 1 dags forrettning á 2 mrk 8 sk
3
2
Stemplet Papier til dette tings Vidnes
beskrivelse ubereigned detz beskrivelses
Omkostning \som/ efter sin Vidløftighed
vil blive at bereigne
1
8
11
5 mrk 8 sk
----------------------------------------Er Tilsam/m/en denne Sags bekostning foruden hvad
Procurator Cramer har paastaaed i alt den summa
25 rdr 5 mrk 8 sk
Som af Citanterne til Rættens Middel er betalt.

Aastæds Sag og begrandskning
1749 d/en 28de junij indfandt jeg Sorenskriver Johan Garmann mig paa Gaarden Tønnevigen
i Sartors Skibbreede for sam/m/e stæds i følge den for Værnetinget {og} sistleeden 28de
Nov: afvigte Aar inden Rætten afsagde Kiendelse og henviisning samt seenere af mig efter
Citanternes forlangende giorde Tiids beram/m/else til denne Tægtedag, for sam/m/estæds at
sætte et extra Ting til Vidnernes førelse paa Stæden og Aastædetz begrandskning, hvorefter
Rætten paa for bem/el/te Gaard Tønnevigen bem/el/te dag betiimelig om Morgenen blev satt
med de af Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith opnevnte 8te Laug Rættes Mænd alle
af Herløe Skibbreede og Parterne aldeelis ubeslægtede sc: 1. Ole Nielsen Blom 2. Niels
Magnesen Fromrei 3. Anders Johannesen Rong 4. Mons Nielsen Dahle 5. Ole Monsen
Tosvigen 6. Mons Magnesen Yttre Bragstad 7. Ole Olsen Rong og 8. Niels Michelsen
Wolle,
Hvor da for Rætten frem stoed Gregorius Monsen Glesnes paa egne og Citanterne Peder
Hamre og Jens Michelsen Baches Veigne og fremlagde een af deres antagne Procurator
Johan Simon Cramer under 14 Maij sistleeden skriftlig forfattede Stevning, hvorved til dette

Ting tiid og Stæd Johannes Michelsen og Ole Johannesen Tønnevig er stevnt for Sagen
bem/el/te Stevne Maal {at anhøre} indbefatter, som og at anhøre de under sam/m/e Sag
indstevnte Vidners \eedelige/ forklaring nemlig Johannes Olsen og Lars Iversen Trellevigen,
Ole Salemonsen Søre Toft Hans Nore Toft og Anders Knudsen Hamre, samt til Videre
Anviisning paa Aastæden at Være tilstæde, bem/el/te Stevne Maal blev for Rætten oplæst og
lyder saaleedis
Den ind stevnte Ole Johannesen Tønnevig mødte Vedtagende lovlig Stevne Maal ligesom
og lyste Johannes
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Michelsens forfald af Svaghed, de i stevningen benevnte Vidner mødte alle Vedtagende
lovlig Varsel.
Stevne Vidnerne Peder Otthesen Dom/m/edahl og Ole Mathiesen Dahle blev frem kalte i
henseende Johannes Michelsen Tønnevig ey møder og eedelig afhiemlede det de den 2den
junij lovlig har forkyndt det i Rette lagde og oplæste Stevne Maal for alle Vedkom/m/ende,
samt tilbudet Johannes Michelsen Copie af stevne Maalet, det bem/el/te Johannes Michelsen
forlangte Stevne Vidnerne Vilde levere hands Sønn Ole Johannesen Tønnevig som de og
efterkom og overleverede.
Videre indleverede og fremlagde Gregorius Monsen Glesnes og Jens Michelsen Bache paa
egne og Citanternes Veigne et skriftlig under 27 junij 1749 forfatted indlæg forfatted af
Procurator Cramer med 3de derudi benevnte {3de} documenter, nemlig en af Notario
Publico vidimeret Copi af en passeret Laugtings Dom, et af Sorenskriver Randulf beskreven
givet Tings vidne i Aaret 1748 d/en 11te 12te og 14 8ber samt et afritznings Chart over
dette districts situation, bem/el/te Indlæg er af følgende Indhold.
Ole Tønnevig fremstoed for Rætten siigende ey at kunde svare til denne Sag, og ey at
\have/ indstevnt Vidner paa sin siide ligesom ey at have hørt at fiskerie med Torskegaren har
Været forbuden.
Citanterne forlangede de indstevnte Vidner maatte tages til forklaring efter de i indlægget
skriftlig forfattede Qvestioner, hvorpaa første Vidne
Johannes Olsen Trellevigen fremstoed, og efter at behørig formaning Var ham og de
øvrige Vidner af Rætten givet at vogte sig for Meen Eed og ey at forklare eller giøre
anviisning paa andet end hvad Sandhed medfører og som ret forholder sig, og Vidnerne under
Eed kand trøste sig til at bekræfte, og forklarede til 1ste af Citanternes fuldMægtig skriftlig
forfattede Qvestion, det Vidnet som er over 50 aar har baade selv seed og erfaret, da hand
paa nermeste Gaard Trellevig i en 26 aar har boet, som og af ældre Mænd har hørt at der paa
Trellevigs eller Tofte Osen er fanged Mængde af Torsk i Vaarfisked med haandsnøre, saa at
der ofte har lagt til fiske 20, 30 á 40 baade og undertiiden meer og mindre, som alle har
faaed Guds Velsignelse den een[e] meer og andre mindre til 30 á 40 fiske om dagen har
Vidnet i gode Aaringer bekom/m/ed, og har hørt andre har stundum faaet lige saa, men naar
Torskegarn bruges paa de stæder derved bliver og er fiskeriet med haandsnøre spildt; til
2den Qvestion svarede Vidnet det hand ey har seed nogen at have brugt Torskegarn paa
fornevnte Tofte eller Trellevig Osen undtagen de indstevnte Johannes Michelsen og Ole
Tønnevig, engang \og/ at have seed dem at optrecke og optage deres udsatte Garn sam/m/e
afvigte Aar da de bleve anholte, dog erindred Vidned sig at der fra Glesvehr en Natt blev
brugt Garn for 2de Aar siden, men sam/m/e brug blev strax nedlagt.
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til 3die qvestion forklarede Vidnet det hand ey har hørt at de indstevnte er bleven advarede at
begive eller nedlægge deres Torskegarns brug, Veed altsaa ikke Videre om qvestionens
Indhold, dog sagde Vidnet at hand formeener De gamle Dom/m/e Var de indstevnte saavel
som andre bekiendt der forbuder saadant slags fiskeReedskab, til 4de Qvestion svarede
Vidnet ja at hand kand sam/m/e anviise naar hand kom/m/er paa Stæden, til 5te qvestion
kunde Vidnet ey Vist forklare noget om førend hand nedkom/m/er til Søen.
2det Vidne Ole Salemonsen Søre Toft siigende at Være 66 aar g/amme/l forklarede
til 1ste qvestion det hand baade selv har erfaret det og af andre ældre Mænd hørt det at naar
Veyr og Vind har hindred at kom/m/e paa havet har hand med mange fleere fisked paa Tofte
eller Trellevig Osen, og med haandsnøre undertiiden faaed om dagen 20 og 30 Torsk i tallet
mindre og meer og har i de tiider intet Torskegarn Været i brug paa de Stæder, men blev
forringet saa snart fiske garnene kom i brug til 2den qvestion svarede hand at der Vel blev af
andre nemlig paa Trellevig og Tofte brugt et par gange Garn for 3 aar siden, men strax
nedlagde og begav sam/m/e fiskeReedskab, saa snart Almuen klagede derover, men i det Aar
de indstevntes Garn blev anholte brugte ingen anden Torskegarn paa de Stæder end de
indstevnte Johannes og Ole Tønnevig til 3die qvestion svarede Vidnet det hand ey har hørt
at de med Mænds Vidne er blevne advarede at begive deres Torskegarn, men Vel at Vidnet
selv og andre har sagt til de indstevnte at det Var et ulovligt brug, hvilcken tale de ey har
agtet, til 4de og 5te qvestion Viste Vidnet ey at forklare da hand hverken har seed garned
udsatt eller optagne Ole Tønnevig efter Rættens tilspørsel sagde ey at Vilde tilspørge dette
Vidne noget Videre. Vidnet ædfæstede sin aflagde forklaring med opragte fingre.
3die Vidne Hans Nore Toft fremstoed og forklared til 1ste qvestion svarede dette
Vidne at hand som er 47 aar g/amme/l har i sin tiid erfaret og af andre hørt at der med haand
snøre er fisked en mengde fisk i Vaarfiske tiiden, hvor 40 á 50 baade tillige med ham har
Væred til fiske og undertiiden og faaed Guds Velsignelse den eene tiid meer og mindre,
{og} men siden Torskegarn bruges tager fiskeriet for de der bruger haand snøre meer og
meer af saavel paa dette som andre stæder hvor de bruges, til 2den qvestion Var Vidnetz
forklaring enstem/m/ig med nestforrige Vidne, til 3die qvestion svarede Vidnet at hand Vel
har hørt Almuen har talt de
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indstevnte til for 3 aars tiid siden at entholde sig fra saadant ulovligt brug med torskegarn,
men har dog fornum/m/ed de indstevnte har brugt Garen om 4de og 5te qvestion Viste
Vidnet som nestforrige Vidne ey at forklare. hvorpaa Vidnet med æd bekræftede sin aflagde
forklaring.
4de Vidne Lars Iversen Trellevigen fremstoed og sagde sig at Være 26 aar g/amme/l
forklarede ey at have boed paa Trellevigen længere tiid end 3 aar, og at have i sin tiid erfaret
at udi det sam/m/e Aar de indstevntes Garen blev anholte, blev der i begyndelsen i
Vaarfisked og førend de indstevnte udsatt deres fiskegarn blev der i Trellevigs Osen med
haandsnøre fisked Guds Velsignelse saa at de der havde *Ang (Angel) kunde en dag faae 16
støcker torsk meer og mindre, men saa snart de indstevnte udsatt sit garn blev fiskeriet med
haandsnøre formindsked, har og hørt af ældre Mænd at der har i Trellevigs Osen Været
stedse et godt fiske pladtz, saa det ofte har hændet sig at naar fiskere ere komne fra havet har
de satt sig paa Trellevigs Osen at fiske og der undertiiden faaed Guds Velsignelse til 2den
qvestion svarede Vidnet lige det sam/m/e som 2det Vidne til den/n/e qvestion svared haver:
til 3die qvestion svarede Vidnet hand ey har hørt nogen just har advared dem, men Vel at
Almuen stedse har ancked derpaa at saadant skadeligt og forderveligt fiske brug med
torskegarn blev af dem forøvet. til 4de og 5te Qvestion beloved Vidnet at give forklaring om
naar Stæden hvor Garnene blev optrecked bliver anviist.

5te Vidne Anders Knudsen Hamre fremstoed g/amme/l lidt over 50 aar svarede til
1ste qvestion det hand selv ikke har erfared eller fisked paa Trellevigs Osen i Vaar fiske
tiiderne, dog har hand hørt at der af andre og mange er fisked der paa Osen, og at der med
haandsnøre er bekom/m/ed fisk og Guds Velsignelse, ja at have hørt en fioreMand sige at da
hand det Aar de indstevntes Garn blev anholdte som Var afvigte Aars Vaarfiske, kom ud fra
haVed og ind paa Trellevigs Osen fick hand den dag førend de Indstevntes Garn blev udsatt
16 støcker Vaar torsk paa Angelen, men om Morgenen da hand sam/m/e stæds kom og
Garnene Var udsatt fick hand intet, saa Vidnet formeener at Torskegarns brug er derudi
Aarsag, til 2den qvestion svarede dette Vidne ligesom de 3de nest forrige Vidne. til 3die
qvestion Var dette Vidnes Udsiigende Conform med nestforrige Vidnes forklaring. til 4de
Qvestion forklared Vidnet hand ey Veed Videre at anviise hvor Garned har Væred udsatt,
end hvor den indstevnte selv har fortalt Vidnet som hand beloved at anviise til 5te qvestion
Viste dette Vidne ey at giøre forklaring.
Citanterne fremstillede endnu det 6te Vidne som Vel i Stevningen ey er benevnt men
dog godvillig møder
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for Rætten for at deponere sin forklaring og Anviisning bem/el/te Vidne fremstoed navnlig
Sieur Sieursen boende paa Gaarden Trellevigen sigende sig at Være 30 aar gam/m/el, og
forklarede det hand i 15 aar har tient paa Søre Toft men Væred i 2 aar paa Trellevigen
svarede til 1ste qvestion i alt ja til qvestionens Indhold. til 2den qvestion ligesaa til 3die
qvestion svared som nestforrige Vidne, til 4de \ qv/estion / Vidnet svarede det sam/m/e som
4die Vidne Lars Iversen og belovede at giøre anviisning paa Stæden, ligesom og til 5te
qvestion Vidnet ey viste at giøre derom forklaring.
Hvorefter Rætten begav sig efter Citanternes begier og Vidnernes Anviisning ned til Søen,
for at tage saavel Garnene som Stæderne hvor sam/m/e har Været brugte i Øye siun, og blev
de til Stædet bragte 2de Garn sættninger udi indstevnte Ole Tønnevigs og broder Lars
Johannesens Paasiun og Nerværelse af Laug Rættet opmaaled, som af dem begge blev
tilstaaet at være sig og deres Fader Johannes Tønnevigen tilhørende og befandtes den 1ste
Garnsættning der bestoed af 5 støcker og begge de indstevnte tilhørende, efter deres paa
fleerne udskaarne Mercker, at Være tilsam/m/en bundne udi et, hvis længde saavidt
Garnsættningen i \sig/ selv Vedkom/m/er Var 138 favner og det der til hørende og tilbundne
Kahltouv 87 ½ favn, den 2den Garn sættning blev paa lige Maade eftermaalet, som af Ole
Tønnevig ligeleedis blev tilstaaet at Være sin Fader Johannes Tønnevig tilhørende, dog
saaleedis at det eene støcke Var hands nemlig faderens og de 2de andre støcker hands
broder tilhørende, som da befandtes at Være 82 favner i længde og Kahltouet som der til
hørte 97 favner langt, derefter blev den første Garnsættning af Vidnerne intaget i en baad og
af dem udsatt fra Norderste Tønnevig Klubben paa Østre Siide Osen hvor sam/m/e blev
belagt og ud rod vest over Trellevigs Osen lige ud imod Myhrber holmen paa Vestre Siden af
bem/el/te Trellevigs Osen, som Vidnerne Johannes Olsen, Lars Iversen og Sieur Sieursen
Trellevig enstemmig forklarede og giorde Anviisning \paa/, at det Var paa de merker som Ole
Tønnevigens folck opdrog Garnene paa da de bleve det Var. bem/el/te Garn sættning blev fra
bem/el/te Tønnevig Klubben tillige med Kahltouget som i land var fastgiort saa langt
udstragt Vest over Osen at Meedet i Øst blev af Retten observeret og af Vidnerne forklaret at
Være den inderste huck af en liden Øe i Kaarsfiorden liggende kaldet Skierskagen der kom
under Muule
1749: 65

tangen som er det syndreste Næss paa Østre kandt af Trellevig Osen og paa Wixøe Landet,
til den 5te qvestion svarede samtlige forberørte 3de Vidner det de ey kunde siige om det Var
Ole Tøn/n/evigs garn eller ikke som her for Rætten er anviist, {og bem/el/te} dog siden
bem/el/te Ole Tønnevig herfor Rætten sam/m/e har tilstaaet har de aldeelis ingen Tvivl
derom. hvilcken {Vidnernes} aflagde forklaring Vidnerne Johannes Olsen, Lars Iversen og
Sieur Sieursen den eene efter den anden under Corporlig Eed stadfæstede at det i Sandhed
saaleedis som provet og anviist er forholder sig.
Vidnet Anders Knudsen giorde Rætten anviisning allene {Anviisning} paa det *Nøst
(Næss)? hvor Ole Tønnevig engang skulle have sagt garnene Var udsatt, thi blev hand paa
forrig aflagde forklaring da hand til 4de og 5te qvestion ey havde noget at Vidne, admittered,
sit forhen aflagde Vidnesbyrd med Eed at bekræfte, hvilcked hand med Eed og opragte fingre
stadfæstede.
Under forbem/el/te Vidners Anviisning havde Rætten til egen fornøden Oplysning i Sagen
loddet hist og her i Trellevigs-Osen, og erfarede Laug Rettet at paa det Stæd hvor det udsatte
Garn strecket sig Nest til Landet Var der 56 favne dybt, og Ved Enden af Garned til Østre
Landet hvorfra Garned Var udsatt 43 favner længere op til Østre Land saalangt mand kunde
formode garned begynte at staae paa Grunden naar det Var staaet 37 favner dybt, men
derimod paa Vestre siden ¼ Part af Trellevig Osens breedde og fra Vestre Landet ikkun 19
favne dybt.
Citanterne forlangede end ydermeere denne qvestion maatte \til/ samtlige Vidner fremsættes
til besvarelse under forrig aflagde Eed, om ikke det er dem alle bekiendt at fiske Straag{et}
der kom/m/er ind af Korsfiorden og søger ind igiennem Trellevigs Osen ikke holder {med}
meer paa Østre end Vestre siden af Landet, og om ikke fiske Rentzelen just er paa det Stæd
hvor de indstevntes Torskegarn har Været udsatt, hvortil Vidnerne enstemmig svarede jo det
rigtig i alt forholder sig, da der er langt dybere Ved østre end Vestre siden, hvis Aarsage
fisken og søger meer ind der Ved Østre Landet, og at det er det rette fiskestraag og Rentzel
hvor Garnet har staaet, end Videre paa Citanternes forlangende blev Vidnerne tilspurdt om
det for den gemeene Mand og Almue ey er et got fiske Pladtz naar de ey {enten} kand
kom/m/e ud paa havet enten for Uveyrs skyld eller i mangel af store baade, hvor til de alle
svarede jo det er et beleyligt og nøttig fiske stæd i sær for de fattige der har intet andet søe
Redskab end et haandsnøre og en liden baad. i øvrigt Refererede Citanterne sig til sit
indgivne Indlæg
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Ole Tønnevig forlangede Anstand til næstholdende Høsteting da hand for Værnetinget uden
Videre Ophold \loved/ at slutte Sagen paa sin Siide til Doms, beklagende sig ellers for
Overilelse
Laug Rettet gav sit Skiøn at de omtvistede 2de garnsættninger med tilhørende Kahltouer
kand ansees af verdie for fem Rixdaler.
Eragted
Paa det den indstevnte Ole Tønnevig ey skal have Aarsag til ubeføyed Klage over Rettens
overiilelse, bliver ham af Rætten givet Anstand til næstholdende Høsteting hvor Sagen for
Værnetinget uden Videre beloved Udhal paa hands Siide bør sluttes til Doms, da hand og paa
\hands/ egen bekostning faar ankom/m/e at dette Laug Rætt som Ved begrandskning har
Væred til stæde og skal blive Meddoms Mænd i denne Sag, kom/m/er til et fremmed og dem
uvedkom/m/ende Tingstæd hvorunder de ey sorterer, naar Dom i denne Sag skal falde.

A/nn/o 1749 d/en 28de Aug: indfandt jeg Sorenskriver Johan Garmann mig paa Sunds
Præstegaard i Sartors Skibbreede og Nordhorlehns fogderie for sam/m/e stæds i følge Deres
Velærværdighed H/er/r Henrich Giertsøns under 15 Julij nestleeden giorde Reqvisition og
den derpaa Deres Excellence H/er/r Stiftsbefalings Mand á Møinichens givne Resolution af
18 julij at tage under Lovlig taxation og besigtelse de paa erm/el/te Sunds Præstegaards
bestaaende
Huuse for saavit sam/m/e Præstegaarden er Vedkom/m/ende alt efter bem/el/te Reqvisitions
og paa fulte Resolutions indhold som saaleedis er lydende.
Til denne besigtelses Forrettnings fuldførelse haver Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus
Smith d/en 22 julij Ved ergangne Ordre til Lehns Mand Magne Esem ladet opnevne til
Vurderings Mænd til denne besigtelses forrettning 1. Niels Andersen Myhr, 2. Anders
Magnesen Øfre Echanger, 3. Børge Johannesen Eisnes 4. Niels Fusesen Biørndahl 5.
Anders Johannesen Echnes og 6. Elling Arnesen Yttre Eide, som alle mødte, sam/m/e
opnevnelse er af følgende Indhold.
Lehns Mand Knud Tøsøen fremlagde Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smithes skriftlige
fuldMagt under 23 aug: at bivaane paa hands Veigne denne forrettning.
Ligeleedis efter tilVarsling mødte Ved denne forrettning endeel af Almuen nemlig af Sunds
Sogn. Lars Thoersen, Paul Hansen og Hans Olsen
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Schoge, Hans Simensen Schage og Ole Iversen Tøsøen, af Fiels Sogn Hendrich Halversen
og Niels Nielsen Søre Biørøen, Hendrich Søre Echerhofde og Peder Pedersen Nordre
Echerhofde, i fornøden tilfelde at give oplysning Ved denne Forrettning
Ligeleedis indfandt sig saavel Deres Velærværdighed H/er/r Hendrich Steuvner for
nerværende Tiid øverst Capellan til Nye Kierken i Bergen som mod Varsel til denne
forrettning i ringeste Maade ey exciperede, ligesom og Deres VelerVærdighed som nu
Værende Sogne Præst til Sund Meenigheder H/er/r Hendrich Giertsen mødte og Var til
stæde.
Udi Rætten frem lagde H/er/r Hendrich Stevner den ved seeniste forrettning da hand
traaede til Sunds Sogne kald beskrevne besigtelse af 18 Maij 1742, hvoraf kand sees baade
hvad Huuse ham som forrige Sogne Præst Vedkom at Ved lige holde, saavelsom ogsaa hvad
Inventarier og Mensal Godtz til Præste Gaarden henhører, og forlangte besigtelsen maatte
skee som Hans Kongl/ig Maj/este/ts Lov tilholder, og da Sogne Præsten Velærværdig H/err
Hendrich Giertsen ikke Var tilstæde, da hand skilte sig Ved sine Creatuure, loed hand 2de
Dan/n/e Mænd udtage de til Præstegaarden henhørende Kiør, hvormed hand forVænter hand
bliver fornøyed, Videre havde hand for denne gang ey at lade til føre.
Hvorefter Rætten i følge den fremlagde og forhen passerede besigtelses Forrettning
forføyede sig ud paa Marken og eftersaae hvad brøstfeldighed derpaa et hvert Huus i sær
kunde Være at taxere Og blev først af Rætten efter spurdt, hvad Huuse Almuen efter Lov er
tilhørende, og til den Ende tilspurdte saavel de tilstæde værende Almues Mænd som og
eftersaae forrige taxations Forrettning hvoraf den Efterrettning blev givet at Almuen allene
efter sædvane har Vedligeholdet En Borge stue, bem/el/te Borge stue Var saavel {paa}
indvendig som udvændig noget forfaldet, men da Almuen enstem/m/ig declarerede inden
dette Aars Udgang at bringe den i fuldkom/m/en og lovfør Stand, blev det dem paa saadan
deres Løfte af H/er/r Jersin accorderet, og altsaa frafaldt at paa1749: 66b

staae eller forlange sam/m/e til Aaboed taxered, og blev sam/m/e altsaa forbigaaet efter de
nerværende Almues Mænds begier.
Derefter blev de Præstegaarden egentlig Vedkommende Huuse efterseede, da Rætten loed
sig ifølge den producerede forrettning anviise de Huuse som Ved H/er/r Stevners Antrædelse
til dette Præstegield forefandtes og er bleven anteigned at tilhøre Præsterne at Vedligeholde
1mo blev efterspurdt hvor det Huus Nore eller Mit Loftet Var staaende, tillige med
det under No 2 anførte og kaldede Huus Søndre Loftet hvortil H/er/r Stevner svarede og
declarerede det hand efter den passerede forrettnings Udviis vel har bekom/m/ed Aaboed for
benevnte forestaaende Huuse, men som de Vare saa brøstfeldige at de ikke end og med den
største bekostning kunde Reparares nogen til Nøtte, saa har hand nedbrudt dem og opbygged
2de andre Kam/m/ere af nye i alt og satt dem paa sam/m/e Toft, som er den Norderste siide af
de Huuse Præsterne selv har af deres formænd tilkiøbt sig, end Videre forklarede H/er/r
Stevner at de 2de Jern Vindovner som findes opsatte i de 2de nye stuer tilhører ham og ikke
Præstegaarden, hvilcket og kand sees af den forrige Aabods forrettning;
Taxations Mændene eftersaae de 2de nye \Stuer/ som begge under et torvetag er staaende,
og fandtes bem/el/te bygning paa det søre Kam/m/er paa Vestre side at behøve følgende
Aaboed nemlig
5 oplænger á 6 sk
1 mrk 14 sk
5 hagespiger
2
8
3 tylter bord til bortag á 2 mrk
1
Arbeyds Lønn til sam/m/e at bringe i stand 1
2
4 mrk 6 sk
------------------------I øvrigt fandtes bem/el/te bygninger i forsvarlig Stand med Tag og Videre saa Vel indvendig
som udvændig, thi blev bem/el/te bygning, skiøndt Tøm/m/eret er huggen i Præstegaardens
skov, taxeret for 54 rdr:, naar den taxerede Aaboed aparte betales
3die Nordre Loftet blev dernæst tagen i Øyesiun og befantes sam/m/e
brøstfeldigthed og at der Ville til Reparation medgaae sc:
7 tylter bord til hvis brøstfeldighed der over alt paa
paa sam/m/e bordtag findes á 2 mrk
2
2
8 Voger Næver á 1 mrk 4 sk
1
4
til Reparation paa \2de/Vinduerne á 1 mrk
2
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1 Sville paa 12 alen lang
100 Spiger til bordtaget
Arbeyds Lønn til dette huus at i standsætte

1 mrk
1

4 sk
3
------------------------7 rdr 4
4 sk

4de Ildhuuset paastaar H/er/r Stevner da intet er
opbygget at svare lige efter forrige Aaboed
6
5te Nordre Floeren kaldet 14 alen i Længde behøver Reparation
2 tylter bord til bordtag á 2 mrk
4
6 Voger Næver á 1 mrk 4 sk
1
1
8
2 tylter bord til Gulv á 1 mrk 8 sk
3
Arbeyds Lønn til at forbedre baaser og det øvrige
2
------------------------4
2 mrk 8
6te Qvernehuuset behøVed følgende Reparation
4 bielker á 8 sk
2 mrk

2 tylter bord til bortag
til forbeedring paa Qverne Reedskabet
til Qverne Slaagget 2 tylter á 2 mrk
6 støcker Aaser
4 Voger Næver á 1 mrk 4 sk
til den forfaldne stemmegaard at i stand sætte
med det øvrige Arbeyd

1

2
3
4
1
5

8

5
------------------------8
5 mrk 8
7de Store Floeren befantes saa meget brøstfeldig at den Deel som er nermest Laden
maae i Grund nedtages og med nyt op bygges, saa der til Vil medgaae i det ringeste
3 tylter flattøm/m/er á 3 rdr
9
4 bielker 10 alen lang á 1 mrk
4
1 ½ Tylt spær á 7 alen á 1 rdr
1
3
2 støcker til soele 12 alen lang á 2 mrk
4
2 Under slag af sam/m/e længde á 10 sk
1
4
4 støcker torvald 12 alen á 1 mrk
4
Øfse Kraager
14
24 Voger Næver
5
4 tylter boer til troe
1
1 tylt hun
1
Arbeyds Lønn i alt for den heele floer at bringe i stand
12
------------------------31 rdr
2 sk
8. Laden som befindes meeget slætt saavel Ved troe afbreckede Sperre og videre
brøstfeldig saa den faar tages taget af for at bringe Grinden og Staverne til rette og for det
øvrige at bringes i Lovfør Stand der til Vil medgaae følgende Materialier.
1 tylt Sperre á 13 alen
1
1
1 tylt ditto á 10 alen
1
2 Soeler til Underslag á 10 alen
2
Til behøvende trog naar taget skal forbedres kand bortaget paa
Vestre siide tiene, men desuden Vil endnu af nyt med gaae
8 tylter Huun á 12 sk
1
Til bortag paa Vestre Siide i Stæden for det forfaldne som
dog bruges og nøttes til trog.
7 tylter bord á 2 mrk
2
2
1 tylt ditto til søre bord tag
2
1 tylt huun paa Østre side
1
4
60 Voger Næver á 20 sk
12
3
3 torvald á 10 alen á 12 sk
2
4
16 Øfse Kroger á 1 sk
1
Arbeyds Lønn til den gandske Lade at bringe i forsvarlig stand
18
-----------------------37 rdr 2
8
9. Hæste stalden der til Vil megaae
3 tylter bord á 2 mrk
1
2 Voger Næver á 1 mrk 4 sk
2
8
Arbeyds Lønn til alt
4
-----------------------2
8

10. Nøsted fantes i Lovfør Stand untagen
1 tylt Huun for
11. Udløen Vil Repareres med
3 tylter bord á 2 mrk
2 tylter huun á 12 sk
1 stav leye støcke á 9 alen for
2 sperre á 12 sk
1 Sole træe
6 Voger Næver
Arbeyds Lønn

12
1
1
1
1
1
1

8
8
8

1
8
2
-----------------------5
1 mrk
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12. Endnu befantes ikke Tørke huus opsatt hvorfor H/er/r Stevner tilbød sig at svare
derfor hvis hand annam/m/et haver til successoren H/er/r Jersin
2 rdr
13. Hvad fiske boeden angaaer da udviiser forrige forrettning det H/er/r Stevner har
af sin formands Encke Mad/a/me á Møinichen siden sam/m/e Var den tiid borte, til dessens
Vederlag faaet 3 rdr, maa da sam/m/e fiske boed nu paa stæden findes opbygt af det gamle
Nordre Loft med nye Næver over det gandske tag, saa kand det Være et æqvivalent for det
som de gamle forraadnede stocke af forrige g/am/l/e/ Loft kunde Være Værd, i fald H/er/r
Jersin dermed er fornøyed. H/er/r Jersin Var fornøyed med dette tilbud naar bryggen tillige
medfølger, og til over flod Vilde hand endnu til Vederlag for H/er/r Stevner erlægge til ham 1
rdr, H/er/r Stevner svarede at naar de gamle Stocke og det som var andvendt paa fiske
boeden Var Vurderet er det meer end Verdie nock, hvorfor hand formodet at Rætten
tilkiendte ham at giøre sig bryggen saa nøttig som hand bæst Veed og kand, omsiider blev
Parterne eenig det H/er/r Jersin Vederlægger til H/er/r Stevner 1 rdr 3 mrk som decourteres i
Aabods summen.
H/er/r Jersin fremlagde sin under dags dato forfattede Reigning over endeel nødvendige
Reparationer paa Høeladen som hand efter H/er/r Steiners Tilladelse har anvændt til
Materialier og Arbeyds Lønn i alt beløbende sig til 9 rdr 3 mrk
H/er/r Steuvner sagde at hvad Materialierne angaar som H/er/r Jersin har bekosted
beløbende sig til 5 rdr 2 mrk da er hand Villig sam/m/e at erstatte, thi de 16 Voger Næver
som Reigningen indbefatter er allereede under de forrige udlagde 60 Voger indbereigned
der kostede 3 rdr 2 mrk, de øvrige Materialier som ere tillagde af H/er/r Jersin passerer til
Udgift og lægges til Aaboed paa Laden med
2
men for Arveyds Lønnen kand hand ey accordere siden den større Aaboed og ar1749: 68
beyds Lønn er forhen taxered som omsiider blev af H/err Jersin accorderet.
End Videre blev af taxations Mændene tillagt paa forestaaende Materialiers fremførsel paa
Stæden hvor sam/m/e skal bruges Kiørsel og Førsel i alt
6 rdr
Hvad det øvrige Præstegaarden tilhørende Inventarium angaaer, som er 4 Kiør og 1 graa
Oxe, da erklærede H/er/r Jersin sam/m/e at have an/n/am/m/et og derved at Være fornøyed;
ligeleedis modtoeg og H/er/r Jersin den inventari Hæst, som nu paa Præstegaarden befindes
og af H/er/r Stevner blev enpresentered for den sam/m/e summa 4 rdr som forrige forretning
udviiser.

Hvad Karrett er angaaende som i forrige forrettning er mentionered og da taxered for 2 mrk
erklære H/er/r Jersin og at have modtaget.
Omsiider blev begge Parter tilspurdt om de Videre til denne Forrettning haver at erindre,
hvortil saavel H/er/r Stevner, som H/er/r Jersin svarede Ney.
Lehns Manden paa Fogdens Veigne havde ey heller Videre mod forrettningens slutning
ligesom de tilstæde værende Almues Mænd paa egne og øvrige Almues Veigne lovede at den
brøstfeldige Borgestue skal betiimelig og i denne Høst kom/m/e i forsvarlig og fuldkommen
Aabodsfør Stand.
Thi bliver den taxerede Aaboed paa Præstegaardens Vedhørende Huuse i alt Calculered og
sam/m/enlagt som da beløber til Summa
115 rdr 3 mrk 8 sk
Hvor til kom/m/er denne Aabods forrettning at bereigne nemlig
Stempled Papier til denne forrettning
4 mrk 8 sk
Sorenskriverens diet Pænge
1
2
Skydtz til og fra Aastæden som er
5 ½ Miil for 4 Mænd
3
4
1 dags forrettning
3
Forrettningens beskrivelse med
forseiglings Pænge
5
4
Fogden for Mænds opnevnelse
2
De 6 Laug Rættes Mænd som har til
hiem/m/e 5 ½ Miil for Reyse og for1749: 68b
rettning i den besværlige Høste tiid
á 4 mrk Pr persona

4 rdr
-----------------------Summa forrettningens bekostning i alt
13
5 mrk 12 sk
Hvad forestaaende taxerede Aabods summa nemlig 115 rdr 3 mrk 8 sk er angaaende da
betaler H/er/r Hendrich Stevner bem/el/te summa til Successorem Deres Vel ærværdighed
H/er/r Hendrich Jersin 15 dage efter denne forrettnings lovlige forkyndelse under Omgang
efter Loven, ligesom begge Deres Vel ærverdigheder Conjunctim erlægger ovenstaaende
forrettnings summa sc: Pr persona 6 rdr 5 mrk 14 sk

Besigtelses Forrettning.
1749 d/en 1 Sep/tem/br/is/ indfandt jeg mig paa Gaarden Store Tvedt i Schiolds Skibbreede
og Nordhorlehns Fogderie beliggende for sam/m/estæds i følge Sing/neu/r Hans Peter Bergs
under 12 aug: sistleeden Ved Procurator Johan Simon Cramers forfattede skriftlige
Reqvisition at tage under en lovlig begrandskning og Vurdering den 4de Parts Vedhørende
Huuse og underliggende Herlighed {efter}som bem/el/te Hans Peter Berg, {deraf} Ved
Auctions Skiøde er Vorden Possessor og Ejere \af,/ alt efter Reqvisitionens Videre indhold
som saaleedis er lydende hvilcken Reqvirenten erm/el/te Sing/neu/r Berg i Rætten
producerede.
Til denne Vurderings Forrettning haver Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith
efter skriftlig til ham giorde Reqvisition under 12 aug: sistleeden ladet opnevne følgende 6
Laug Rættes og Vurderings Mænd som den Constituerede *Lenhns Mand Lars Myrdahl
fremstillede tillige med sig selv til denne forrettnings fuldførelse sc: 1. Lars Myhrdahl 2.
Lars Jacobsen Nedre-Totland 3. Ole Arnesen Øfre-Totland 4. Niels Larsen Ulsmoe 5. Ole

Rasmusen Nedre Dyngeland og Niels Nielsen Nedre-Dyngeland som alle efter indvarsling
og opnevnelse møder.
Ligeleedis er og til denne taxations og Vurderings Forrettning Ved Bergens byes 2de Kals
Mænd Johan Lytchien og Melchior Blomberg indvarsled Mad/a/me Malene Augusta
S/a/l/ig/ Raadstue Skriver Tønne Juul Lindgaars Efterleverske paa egne og Sødskendes samt
børns Veigne at Være nerværende Ved denne forrettningen, hvilcken indvarslings \Rigtighed/
bem/el/te Kals Mænd med deres paateigning paa Reqvisitionen og under Eed d/en 15de
Augustij sistleeden har stadfæsted lovlig for hænde
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at have ankyndiget.
Mad/a/me Juul blev 3de gange paaraabt men ingen mødte paa hændes Veigne.
Hvor efter Lars Myhrdahl efter tilspørsel declarerede det hand ikke efter Fogdens Ordre har
forkyndt Reqvisitionen for Mad/a/me Juuls i Mangel af bem/el/te reqvisition for sildig ham
indløb, men sam/m/e Ved byens Kals Mænd at være besørget;
Hvorefter Rætten forføyede sig ud og toeg efter Procurator Johan Simon Cramers
Anviisning, som paa Reqvirentens Veigne mødte, denne Gaardeparts Vedhørende Huuse
tillige med Skoven og Marcken \i Øyesiun/, til hvilcken Ende Naboen Rasmus Hansen og
Opsidderen Ved Navn Niels Hansen Ved Forrettningen Var tilstæde, da og sistbem/el/te
Niels Hansen som sist Ejede denne Gaards part declarerede at den nu i alt saaleedis befindes
med Huus Skov og Marck i Stand, som den Var da den fra ham er solt og kom/m/et i
Reqvirentens Eje.
Denne Gaards parts beskaffenhed blev af os befunden som følger
1mo Sængeboen med hosføyede Kleve der stoed Norden i brøsted Ved Store
borgestuen, Var gandske nedfalden uden Tag nogle Tim/m/er stocker Var og nedfaldne
nogle stoed igien men Tøm/m/eret er raaddet og ubrugelig, dog kunde der findes 1 eller
anden stock der kunde bruges til et lidet smale eller Svine Huus, denne Ruins gandske Verdie
kand ey høyere sættes end til 1 rdr
2do Næst Vesten derfra staaer en liden røg stue som endnu kand bruges for 1 aars
tiid, men er dog raaden og forfalden udvendig over alt, der for kand dens Verd ey ansees
høyere end 2 rdr
3tio En fierde Part udi den store Borgestue, er efter dens nerværende beskaffenhed
ikke høyere Værd end 3 rdr
4tio Ildhuuset og der hos Floeren staaende synden i Gaarden disse Huuse er aldeelis
til intet, og findes kuns nogle raadne stocke af aldeelis ingen Verdie
5to Den fierdepart af Høeladen findes draabefuld allevegne, og ellers befindes meget
brøstfeldig kand ikke ansættes i høyere Værd end 5 rdr
6. Norden for Laden staar en hæstestald som er gandske uduelig og til ned falds, kand
derfor ikke bereignes til Pænge, thi alting er raaddet og ubrueligt.
Fleere Huuse findes ikke denne Gaards part tilhørende.
Reqvirenten Sing/neu/r Hans Peter Berg gav tilkiende at intet af de vurderede huuse kand
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Være ham til Nøtte for 1 dalers Værd, hvorfor hand nok ønskede at Vurderings Mændene for
den paasatte taxt sam/m/e Vilde beholde, ellers giorde hand Anviisning paa de nye bygninger
som allereede er i bygning, nemlig
1 steen muured floer med overværende Løe eller Lade, som er kom/m/ed under
Syetag (Sutak), og skal ydermeere med Tagpanner betæckes, sam/m/e floer er i sin længde 19

alen og i bredde 12 alen, {sam/m/e} og dens bekostning bereignes saaleedis 38 alen som er
længden paa begge Siider og bredden paa begge siider á 12 alen tilsam/m/en 24 alen er i alt
62 alen med steen opbygning og udpinning beslaget forsvarlig med Kalck samt Kiørsel og
førsel indbereignet Arbeyds Lønn á 1 rdr 3 mrk - giør
93
til Sye tag (Sutak) er medgaaet 57 tylter bereignes med
indkjøb udførsel af byen opførsel til tomten samt Arbeyds Lønn
med spiger og Nagler á 3 mrk 14 sk giør den summa
36
4
14
til Recker og Legter med spiger og Arbeyds Lønn Vil
fremdeelis medgaae
12
til 4000 tagpander med indkjøb udførsel og Opførsel samt
Arbeyds Lønn á 15 rdr
60
100 Kiølpander med spiger og Arbeyds Lønn
4
til Gavlene paa begge siider af Nordre og søndre siide 14 tylter
udsøgte bord høvled og listed indbereigned til Gavlene og
Vindskeerne, sam/m/e bereigned efter første indkiøb med
Kiørsel førsel Arbeyd og Spiger á 4 mrk 8 sk
10
3
2 ½ tylt sperre med første kiøb Kiørsel og førsel á 2 rdr
5
2 tylter smaatt sper til hanebielker og sømndregler og
storm baand udi alt 1 rdr
2
Dørren til høe laden med spiger hængsler og laas og Arbeydslønn 3
6 tylter store bielker over floren og til Muurleggere samt til
Gulvaaser og Standere med første Kiøb førsel og Kiørsel og
Arbeyd i alt á 3 rdr
18
6 Voger Jern til hacker og hagespiger á 3 rdr
18
4 tylter Plancker til Loft og Gulv i floren med Kiørsel førsel
og Arbeyd i alt á 14 mrk
9
2
Koe baaserne indvendig at arbeyde med Materialier i alt
4
1 Muured Veite under floren med Steen og Arbeyds Lønn
4
3 Dørrer nederst i floren med Laaser og hængsler spiger og
Arbeyds Lønn á 2 rdr 2 mrk
7
---------------------Summa paa forbem/el/te floer og Lades bekostning i alt
286
3 mrk 14
Dernæst blev anviist et nyt Vaanhuus hvor udi en liden Stue, og en større ditto med
Kiøken og Kam/m/er paa Loftet alt af Tøm/m/er befantes
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sam/m/es bekostning anføres saaleedis
Huuset eller skrovet under Sper og Render
2 ½ Vog hackespiger til sper og sperrelag etc á 3 rdr
23 Tylter til Suetaget med første kiøb udkiørsel og
Arbeyds Lønn samt spiger á 3 mrk 14 sk
37 tylter til bortag Gavler og Vindskeer og
Vandboer á 4 mrk 8 sk med arbeyd
30 tylter ditto til Gulver og Lofter á 4 mrk 8 sk i alt
1 ½ tylt bielker og Gulvaaser og Oplænger á 2 rdr
Videre til bielker over Kielderen 1 tylt
1 dobbel Gadedør med hængsler og laas og Videre
6 Enckle dørre indvendig med hængsler laas og Videre á 3 rdr
Skorsteenen i alt

64 rdr
7
3
14

5

2

27
22
3
2
4
18
36

4
3

8

1 Jern Kackelovn med tilbehør og Arbeydslønn á 10 Vogers
Vegt indbereigned Smede Verk
1 mindre ditto
5 fag Vinduer med Karmer Ram/m/er og Jern beslag
Kielderen under huuset af Steen mured og Steenlagt med
Steen trappe dør og laas og kalcked med arbeydslønn da
Grunden for fieldets skyld maatte udmiines
Malingen udvændig med Arbeyds Lønn
4 Luger med tilbehør og smide Verck á 3rdr
Den nye borgestue Vil koste saaleedis
som følger indbereigned en Melkeboed under
sam/m/e tag,
taget af Næver med torvald og Arbeydslønn og Videre
6 tylter hugne Plancker til Gulv bord og benker indbereigned
Kiørsel og førsel á 3 rdr
4 Sengestæder med bord spiger samt Kiørsel og førsel á 1 rdr
en Opmured Ovn med Kalck Leer og tilbehør
1 Skab med hængsler Laas og tilbehør
Dørren til borgestuen med hængsler og Laas
dørren til Melkeboen ligesaa
1 liden Ovn med Skorsteen i Melkeboen i alt

16
12
33

2

40
30
12
-------------------------342
5 mrk 10 sk
60
20
18
4
6
3
2
2

24
-------------------------139
Ildhuuset Vil efter Mændenes skiøn koste naar det bliver af Steen opbygt og 9 alen i
fiirkandt som er 36 alen á 1 rdr 3 mrk {alen}
54
Tagsteen baade til dette og forbemelte Vaanhuus til sam/m/en
nemlig 1500 til Vaanhuuset og 1000 til Ildhuuset á 15 rdr
37
3
Legter til Ildhuuset med spiger og Arbeydslønn
4
ditto til Vaanhuuset
6
Gulvet i Ildhuuset steenlagt med Arbeydslønn og grunn
5
tver bielken over Ildhuuset med muur legger og Sperrer og
storm baand tillige med bielker med arbeyds lønn og hackespiger 12
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7 tylter bord til Vindskeder og Gavler á 4 mrk 8 sk
Videre til Hæste stald og Smale huus under et Tag
Skrovet med torvetag og detz til behør i alt
Ved Gaarden fandtes hvercken besættning eller
inventarium lidet eller stort, men maatte alt af nyt kiøbes
og bekostes Ved Reqvirenten.
Naar de nye og anførte Huuse som af Mændene er taxeret
hvad sam/m/e Vil beløbe og kaaste, saaleedis i alt lægges til
---sam/m/e bliver den fulde Summa
Videre kunde for denne gang ikke Vorde foretaget men
Reqvirenten og hands Naboer Vedtoeg at besørge dem en ande

5
1
8
-------------------------123
4 mrk 8
40

---------------------932

2 mrk

forrettning, hvorved denne Gaards tilliggende Udengierds fra
alle omkring liggende Naboers Grunde og Jorde merker kand
bliVe lovlig adskilt med sufficiente Merker i stæden for de
merke skiel og Steene som nu findes opsatt, disligeste
Participanterne her i Gaarden imellem dem selv indbyrdes
deres Merker inden og uden Gierds lovlig aflagt til fuldkom/m/en
Oplysning paa alle Siider
Sluttelig blev og denne forrettnings bekostning
bereigned saaleedis
for 2de Reqvisitioner á 2 mrk
4 mrk
Opnevnelse og Varsel
4
Procurator Cramers Sallarium indbereignet
Skydtz og diet Pænge
4
5
2
----------------------- -------------------------937 rdr 4 mrk
Sorenskriverens Skydtz frem og til bage
til og fra Aastæden som er 3 ½ Miil
indbereigned diet Pænge
3 rdr
for 1 dags forrettning
3
for forrettningens beskrivelse og
forseiglings Pænge
1
2
12
Stempled Papier til forrettningen
1
8
De 6 Laug Rættes Mænd for en Dags
forrettning Pr persona 2 mrk
2
9
4
4 sk
-----------------------

Aastæds Sag!
Anno 1749 d/en 23 Sept: indfandt jeg mig efter den mig Pr expresse indløbne Reqvisition paa
Stædet Solsviigen kaldet beliggende i Sartors Skibbreede og Nordhorlehns fogderie for
sam/m/e stæds i følge Skipper Søfren Madtzens skriftlige Reqvisition under 20de sistleeden
og den derpaa af deres Excellence H/err StiftsbefalingsMand á Møinichen under 22de
ejusdem givne Resolution til dette extra Tings holdelse at holde en lovlig Forrettning saavel
til Undersøgelse om den tildragelse og uløckelige Hendelse bem/el/te Skipper paa sit førende
Galioth Skib der herved
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stæden og ner Huuserne hvor Rætten er satt er beliggende og som Vrag paa Grund er
staaende, er tilføyed, som og i hvad Stand Skibetz indehavende Ladning befindes udi,
dernæst og for at modtage bem/el/te Skippers medhavende Skibsfolckes eedelige forklaring,
om hvis derunder Reysen fra siste Ladestæd Christiansund og til denne tiid kand være
passeret.
Til denne forrettnings holdelse haver deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith efter
skriftlig til ham giorde Reqvisition beordret LehnsManden Knud Tøsøen at opnevne 8te Laug
Rættes Mænd, som ere følgende 1. Johannes og Ole Iversen Tøsøen, Knud Tøsøen,
Hendrich Søre Echerhovde, Paul, Ole Nielsen den ældre og Ole Nielsen den yngre Rasmus
Andersen Foldnes som alle mødte. og blev da først ovenmelte Reqvisitioner, med paafulte
Resolution og opnevnelse for Rætten oplæst som saaleedis er lydende.

Derefter fremstoed Skipper Søfren Madtzen for Rætten tillige med sin antagne Fuldmægtig
Procurator Johan Friderich Cramer, og forlangede det Rætten efter deres Anviisning Vilde
tage i Øyesiun saavel Skibet, som detz inde havende Ladning, den hand efter anviiste
Certepartie, Connossementer og Toldpas udstæd fra Christiansunds Toldstæd beviiste at
Være en fiske ladning, bestaaende af tørfisk saltet Torsk og Sild og af qvantite som
bem/el/te documenter udviiste, i hvad Stand alt forefindes udi til Rættens paafølgende Skiøn
og besigtelse;
Hvor efter Rætten strax forføyede sig hen til Galioth Skibet, og erfarede først at der bag paa
bem/el/te Skibs Kahyte stoed det Navn Catharina tillige med Aarstal 1736 udhuggen, dernæst
at bem/el/te Galioth Skib Var gandske paa Grund staaende saa at Vandet gick over Reglingen
paa Styrbor Siide alt under Store lugen, dernæst erfarede Rætten Ved tagne Siun at endeel
Nagler Var ude for i Bogen paa bagbor side og at stavnen noget under Vand i Skiødningen
Var løsned, inden borde fandtes all Skibetz tilhørende tachelasie af Tauer og dislige, det
\Eene/ *svare (svære) Ancker paa Skibet, store Seigled under Raaen beslagen, det øvrige
Skibs inventarium af Seigl havde Skipperen at have i land bragt, og som Skibetz
brøstfeldighed ey kunde indvendig besees, fornam Rætten omsiider da Vandet Var paa det
laveste at der lidt under for Vandet og Ved siden af Stevnen paa bag bord siide Var et
tem/m/elig Huul, som strax derpaa blev af Rætten foranstalted at blive tiltepped, alt i
forhaabning at Skibet derefter kunde lentzes, for derefter at faae Ladningen som nu laae
under Vand, udlossed, og Skibetz Skade invendig nøyere at faae efter seed, hvad Ladningen
Var angaaende da kunde Rætten ey, formedelst Skibet Var fuldt af Vand, faae Videre deraf
at see untagen lidt Tørfisk, som laae øverst i Ruffed, hvilcken da strax efter Skipperens
begier blev udlossed, paa land bragt og opveyed, som da befandtes at Være 13 Voger,
hvilcken fisk siden blev i en packboed henlagt. Derefter blev med force af det der til antagne
Mandskab og skibsfolk forsøgt om Skibet deels med Pompe deels med ballier kunde
lentzes til Lastens Udlosning og Conservation fra Videre bedervelse, hvilcked Arbeyde, siden
det Huul for i bogen som melt blev tepped, gavnede saameeget at mand fick nogle af de
øverste Tønder og løse fisk udlossed, men bem/el/te løse fisk der bestoed af Torsk og Sey
befandtes saa aldeelis stinckende forraadned og bederved at mand ey kunde hen bringe den
under Skiul eller i Packboed, men blev med baade henbragt og paa land opkasted, da mand
ey kunde ansee den yderligere at kunde blive bederved end den allereede Var,
Videre kunde Ved losningen da det er silde paa Aftenen ey udrettes, men blev foranstaltet
at 3de Mænd stændig den til stundende Natt skulle arbeyde ved Pompen for at Vedlige holde
at Skibet kunde blive aldeelis lentzet og beleylig til den øvrige Lastes Udtagelse i Morgen.
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D/en 24de ejusdem tiilig om Morgenen blev atter Arbeydet med losningen foretaget som
løckedes saavel Ved det Skibet blev gandske lentzet at deraf blev udlossed og bragt paa Land
135 heele og 135 halve tønder Sild, som af Rætten skiønnes, da der blev nogle tønder
opslagne og efterseede, at bem/el/te sild Var ubeskadiged og saaleedis for KiøbMands gods
kand passere, dernæst blev og udlossed 18 tønder saltet Torsk, som befandtes gandske
bederved og af Gandske {verdie} ingen verdie saavidt Laug Rættes Mændene kunde skiønne,
thi det befandtes formedelst Tønderne til dislige godtz ey er tætte at søe Vandet rente deraf,
ligeleedis blev og foruden den Sey som gandske tillige med Rodskierren Var bedervet og
stinckende udlossed og udsøgt 16 Voger sey og 12 Voger Rodskier som Vel Var noget
fugtig men dog havde anseelse at blive god naar den kom under Siul, sam/m/e ansaae
Mændene at være af verdie nemlig 12 sk Pr Vog af Seyen og 2 mrk Pr Vog af Rodskierren,
og som Skipperen tillige med Rætten erfarede Skibetz Skade at Være siunlig over Vande nu
da saameeget \af/ Ladningen Var udkom/m/ed, forlangede bem/el/te Skipper at det øvrige af

Ladningen maatte blive i Skibet beliggende for at tiene til Barlast, naar hand Vilde reyse til
Bergen med Galiothen for sam/m/estæds at blive Repareret, thi blev efter Skipperens
forlangende den øvrige Last der laae endnu i Skibet efter taalt som da befandtes at Være
117 og ½ tønde Sild. Over Skibetz tilføyede Skade, kunde Rætten ey give andet skiøn end
aarsagen dertil maatte Være det Huul som i gaard blev erfaret Ved Stevnen og blev tiltepped,
ligesom indvendig Ved Lastens udtagelse just paa sam/m/e stæd blev observered at der Var
brusten en plancke i garneringen, dog ansaae Rætten at den forefundne skade kand blive i
stand satt naar den kom/m/er til Braabencken i Bergen, men ingenlunde herpaa Stæden
saaleedis Vorde Reparered at Skibet kand ansees forsvarlig at indtage Ladning for der med at
gaae til Søes.
Derefter loed Skipper Søfren Madtzen fremstille sine medfarende Skibs folck Styr Manden
Niels Nielsen Bøg og Matroser Peder Søfrensen og Simon Tiil til kiendegivende at det er
samtlige hands medfarende folck untagen en umyndig dreng der endnu ikke har Væred til
Herrens Nadvere for hvilcke bem/el/te Skipper Madtzen Ved Procurator Cramer loed begiere
Eedens forklaring af Lov bogen oplæst, og at de derefter under Corporlig Eed maatte give
Giensvar til hands fornødne fremsettende qvestioner.
Styr Manden Niels Nielsen Bøg fremstoed derpaa efter at Eeden for ham Var oplæst
og behørig formaning Var givet at Vogte sig for Meen Eed, og aflagde sin Eed med opragte
fingre at Ville Vidne sin Sandhed i denne Sag.
Procurator Cramer fremsatte derpaa saavel til dette som de øvrige Vidner følgende Spørs
Maal.
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1mo Om de ikke Freedags Morgen d/en 15 aug: nestleeden med nu besigtigede Galioth
Skib de Catharina kaldet gick under Seigls fra Christiansund her udi Norge og det med
favorable Vind af Ost nord Ost, saa og om de ikke sam/m/e dags formiddag omtrent Klocken
9 slet gick til Søes da den medhavende Lodtz der efter forlod dem, Comparenten bejaaede
den gandske qvestions Indhold.
2do Om ikke Skibet den tiid med all sit Reedskab Var udi forsvarlig Stand, Vel digtet
(tettet, dyttet) og fliet og frie for Leck, lugerne med presending Vel forseet saa der intet Vand
kunde indkom/m/e, Comparenten lige leedis tilstoed denne qvestions Rigtighed.
3tio Om dem ikke under Reysen ja næsten daglig en forferdelig Storm og Modvind er
paakom/m/en, hvoraf aarsagedes svare størtninger og Arbeyde af Skibet, saaog om ikke
Skibetz Roer pind derover gick i støcker, men blev Ved Arbeyde skyndigst igien forferdiget,
ligeleedis om Decket ikke som oftes Var under Vand, ja stadig i nogle tiimer eller glas
under Vand, Vidnet tilstoed lige leedis denne qvestions Indhold at forholde sig saaleedis i
Sandhed.
4to Om de ikke i blandt og har lentzed for Top og Tackel ja engang da deres Seigl af
stormende Veyr gick i støcker, dog skyndigst igien blev i stand satt, om ikke lentzningen
Vedvarede i 5 á 6 glas, denne qvestion blev og af Comparenten i alt tilstaaed.
5to Om de ikke Torsdagen d/en 28 aug: formedelst Guds Veyr og Vind nødsagelig maatte
søge Land, og giorde Tegn i god betiids efter Lodtz, men ingen bekom, saa de seiglede paa
Guds barmhiertighed igiennem Skierrene og ankrede paa Dyrnes buckten henimod 1 Miil ind
af Fediøland Comparenten bekræftede lige leedis dette Spørsmaals Rigtighed og til alt
svarede Joe.
6to Om de da ikke allereede havde faaed leck skib og forefandt adskillige Skibetz Naatter
saavel som Naaterne i Speielen at have givet sig sterck, men da de havde satt det i stand
igien, om de da ikke igien gick til Søes Torsdagen d/en 4 Sept: Resp: jo det rigtig forholdt
sig

7. Om de ikke Søndagen d/en 14 Sept: atter igien formedelst leck skib og stormende Mod
vind igien maatte søge land fick Lodtz om bord og kom at ligge i Ulsund, Resp: de søgte
Vel landet men meest for stormende Modvind, dog Var skibet tem/m/elig leck saa folckene
nesten stedse derved maatte arbeyde og pompe.
8. Om de ikke der fra nemlig Ulsund løste Mandagen d/en 15de ditto og havde Lodtzen
med sig, saa og om ikke Skibet sam/m/e dag formedelst Lodtzens Uforsigtighed kom til at
støde paa en Klippe synden for Wiig, hvortil Comparenten svarede jo det i Sandhed
saaleedis forholt sig.
9. Om ikke skibet endnu selv sam/m/e dag nemlig d/en 15de 7ber dette Aar, da det Var
kom/m/ed løs af Klippen atter med staaende Segl og da Lodtzen stoed til Roers løb an
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paa Hucken herved Solsviigen eller paa den saakaldede skarpe Odde, saa derved Aarsagedes
at Skibet der kom seiglende for god Vind der Kring for Stavnen gick løs en Plancke i Bogen
indslagen saavelsom mange Nagler starck begav sig og naatterne ligeleedis sterck bleve
Aabnede. Hertil svarede Comparenten at det lige leedis i alt forholt sig rigtig efter
Qvestionens indhold
10mo Om ikke Skibet saaleedis uden Videre beskadigelse med største Møye og bekostning
er bleven indbragt til det Stæd hvor sam/m/e Gaards dagen Ved forrettningens begyndelse
forefandtes, og om de ikke til Vished kand siige at den paa Skibet befundne Skade og udi
Plancken indslagne Huul er aarsaget Ved indbem/el/te 2de Stødninger paa Skierret og Odden
saa og om Skibet ikke alletiider under Reysen saavelsom omspurte Mandag d/en 15 Sept:
stedse haver giort sit Verk ja lystred, Comparenten svarede at Skibet med skibs folkenes
eget Arbeyde og uden anden bekostning eller til hielp af andre er indbragt til dette Stæd hvor
det i Gaard paa Grunden fantes beliggende, ligeleedis kunde Comparenten og Viist Viide at
den paa Skibet befundne Skade er aarsaged Ved de 2de gange Skibet stødte, lige som hand og
kand bevidne at Skibet naar det har havt forde vind har det styrt got, men i Contrair eller
Mod Vind og i laber Kulte og stampe Skiø har det ey væred Villig til at lue, men den
omspurte dag da Skibet stødte fornam Comparenten ey andet end Skibed jo styrte vel indtil
Skibet første gang havde stødt og kom/m/ed af sin fart (miste farten), toeg Strøm/m/en Skibet
paa tvers og imod Vinden. hvorpaa da de havde klaret Seiglene faldt skibet hart af igien
men førend skibed kunde lufe saa meeget løb Skibet paa Landet igien paa den anden siide
eftersom distancen imellem det første og siste Stæd skibet stødte ey kunde Være meer end 2
á 3 Kabels Længde i det høyeste.
11. Om ikke skipperen med Skibsfolck har brugt all forsvarlig Søe Mandskab baade til
Reysens skyndigste og forsvarligste fortsættelse som og til Skib og Ladnings bæste
Conservation, Comparenten svarede at baade Skipperen hand selv og medfarende folck har
giort alt hvad de formaaede.
12. Om ikke den i Trundhiem og Christiansund intagne Ladning uformindsked Var den selv
sam/m/e som nu af Rættens Middel er tagen under lovlig besigtelse og udlosning excepto de
endnu udi Skibet beliggende 117 og ½ tønde Sild, Resp: til den gandske qvestion i alt Ja.
13. Om der udi Skibet har Været eller er andet Godtz end det der for befragternes Reigning
udi Trundhiem og Christiansund er intagen Skibetz Victualis udenfor, Resp: Ney.
14. Og til sist om de ikke da Skaden Skibet Var overkom/m/en fra Skipperen modtoeg Søe
protest under den declaration at hverken lugerne skulle aabnes eller lasten røres foruden
Rættens Middel kunde kom/m/e paa Stæden
1749: 73

thi hand kunde ikke andet end teigne averie (havari), ligeleedis om ikke Skipperen det selv
sam/m/e gaards dagen forinden lugerne blev aabned eller brecked /: hvilked og skeede i den
Respective og ærede Rættes Nerværelse :/ igientoeg og Vedblev, hertil svarede
Comparenten at det i alt forholdt sig rigtig det qvestionen indbefatter Videre havde
Procurator Cramer paa Skipperens Veigne \ey/ at tilspørge dette Vidne, thi blev hand fra
Rætten dimittered
Det 2det Vidne Matrosen Peter Søfrensen fremstoed, og efter behørig formaning var
ham givet aflagde sin Eed med opragte fingre at vidne sin Sandhed, og svared hand til alle de
fremsatte 14 qvestioner i alt ligesom Styrmanden nestforrige Vidne forklaret og Vidnet
haver, untagen med denne forandring i den 10de qvestion det hand ey veed noget af
hvorleedis skibet med Varp Anckeret blev halet paa Grund, siden hand strax skibet havde
stødt og faaed Skade reyste til Bergen efter Skipperens ordre for at erkyndige sig hvad
Videre Anstalt der skulle føyes, men det øvrige af sam/m/e 10de qvestion bejaede dette
Vidne. Videre havde Cramer ey at til spørge dette Vidne.
Det 3die Vidne som er Tøm/m/ermand Ved Skibet og kalder sig ved Navn af Simon
Tiil blev dernæst frem kaldet som for Rætten aflagde sin Eed med opragte fingre efter
behørig formaning Var ham given at Vogte sig for Meen Eed at Ville Vidne sin Sandhed, og
svarede hand til de 14 qvestioner i alt ligesom 1ste Vidne Styrmanden forklaret haver uden
ringeste forandring.
Videre havde Procurator Cramer paa Skipperens Veigne der selv for Rætten er nerværende
paa denne tiid at erindre, men toeg Reserveret over de allereede anVente bekostninger at
formere special bereigning for saavidt af hannem enten allereede er eller bliver betalt tillige
med hands accorderede sallarium og skydtz Pænge, som skal følge Ved Skipper Madtzens
generale averie (havari) bereigning der ey kand forfattes forinden alle ting har naaed sin
Sluttning og Mad/a/me Margrethe S/a/l/ig/ Mathias Rasmusens desuden har naaed
Rigtighed for baade leye Packhuus hyre tilsiun og Varetægt, Vil derfor allene nu forlange
denne forrettning slutted og sig beskreven meddeelt.
Sluttelig bliver denne forrettnings bekostning bereigned saaleedis Stempled Papier til
forrettningens beskrivelse 1 mrk 8 sk Sorenskriverens diet Pænge og skydtz som er 5 ½
Miil frem og tilbage fra og til hands boepæl 5 rdr 4 mrk: for 2de forrettnings dage 5 rdr
LehnsManden for Laug Rætten at tilsiige 2 mrk: 8 Laug Rættes Mænd i 2de dage for diet
Pænge og forrettning Pr persona 3 mrk 8 sk er 5 rdr, foruden hvad forrettningens
beskrivelse kand koste som efter dens beskrivelse aparte bereignes til sam/m/en 16 rdr: 1
mrk 8 sk:
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Anno 1749 d/en 30te Septembr: indfandt jeg mig paa Stædet Aanes kaldet beliggende i
Schiolds Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie, for sam/m/e stæds i følge Deres Excellences
H/er/r Stiftbefalings Mand á Møinichens paa egne og Biskop Pontopidans skriftlige
Resolution under 11te Sept: sistleeden at holde et extra Ting for at examinere af hvem dette
Stæds paastaaende Huuse er opbygt og Vedlige holdt, samt hvilcken Ejere der til er at ansee,
Til denne forrettning haver Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith Ved ergangne Ordre
til Lehns Manden Niels Nielsen Dyngeland under 15de Sept: sistavigt ladet Ved bem/el/te
LehnsMand opnevne følgende Laug Rættes Mænd, sc: 1. Niels Halversen Øfre Dyngeland,
2. Niels Monsen Kierche Biørcheland, Ole Rasmusen Nedre Dyngeland Anders Nielsen
Nedre Bratland, Ole Rasmusen Nedre-Bratland Jacob Johannesen Gim/m/eland, Svend
Johannesen Gimmeland, og Lars Myhrdahl men i henseende hand tilforn i denne Sag har

Været Vidne og der mod ham blev excipered blev Lehns Manden Niels Nielsen Dyngeland i
hands Stæd antagen
Bem/el/te Resolution paateigned paa Klockeren Uhlensteens giorde Reqvisition af 4de Sept:
tillige med fogdens ordre til Lehns Manden blev for Rætten oplæst og lyder saaleedis.
Derpaa fremstoed Klocker Uhlensteen for Rætten og fremlagde i Rætten hans Excellence
H/er/r Stiftsbefalings Mand á Møinichens Resolution og bevilning til denne Sags foretagelse
Ved denne anbefahlede Extra Rætt af dato 11 Sept: sist leeden teigned paa Comparentens
Memorial under ditto, Videre indgav hand sin skriftlige Reqvisition til stædetz foged og
Sorenskriver af dato 30te augustij efter at den første Resolution under dato 4de aug: af Hans
Excellence H/err StiftsbefalingsManden og hans Høyerværdighed H/err biskoppen Var
udgiven, paa hvilcken Reqvisition Velbem/el/te H/er/r Foged og Sorenskriverens Svar er
teigned, det hand i den/n/e Act begierede indragen, endelig frem lagde hand den udstillede
Stevning eller Kaldsæddel til Vedkom/m/ende af dato 15 Sept: sist leeden som og Maren
Jeegers Svar paa hands hænde tilsænte brev de dato 5te Aug: og da Comparenten nu har
giort Ved denne Sag alt hvad derpaa hands siide gives kunde, til følge de høye Resolutioners
indhold saa levede hand i det underdanige Haab, at hand til sin Klocker boelig forderligst
bliver forhiulpen, og i øvrigt Vedbliver hand sine tagne Reservationer og exceptioner saa vel
i ansøgningen
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som i Stevnemaalet, uden at indlade sig Videre i Proces eller Rættergang med nogen hvortil
hands Vilckor ikke er ey heller er hand dreven udi Lands Loven eller dens Formalite og loed
altsaa Sagen og denne Rættes behandling ankom/m/e paa de Vedkom/m/endes eget Ansvar
og forsorg siden hans Kongl/ig Maj/este/ts har allernaadigst forundt ham Klocker Bolig men
ingen stæds paalagt ham sig sam/m/e Ved Proces at tiltrætte.
Procurator Cramer mødte paa Kierke Ejernes Veigne og sagde at denne Rættergang er dem
uvedkom/m/ende siden her findes Virkelig Klocker boelig som fra Mand til Mand har Væred
beboed og til følge det Kongl/ig Rescript af 7de junij 1743 Ved dem nemlig Klockerne
skulde Væred Vedlige holdet og alt saa nu bør findes i Lovfør Stand og da hoved trætten
fornem/m/elig kom/m/er an paa denne qvestion hvad enten de Ved forrige Klockere beboede
Værelser Ved dem selv er bekosted og om altsaa Mad/e/moiselle Jeeger for den nu staaende
Klocker boelig skal have noget Vederlag da indstillede Comparenten følgelig hans
Excellence nu S/a/l/ig/ afg/angne Stiftbefalings Mand Christian á Møinichens Resolution dat:
11 passato som er den eeniste Grund til denne Rættes holdelse til nøye examination
følgende 1. Hvem den omtvistende Klocker boeligs huuse fra gam/m/el tiid haver bekosted
og fremdeelis Vedlige holdt 2. Hvem det er enten nu Værende Klocker eller fornevnte
Demoiselle Jeeger som besagde Klocker boelig bør Være til hørende, i slig anleedning
erindrede Comparenten at trætten bliver ikke om dette Stæds samtlige paastaaende Huuse
men allene om det Vaanhuus hvor nu Rætten holdes og hvad under detz tag er begreben, hvor
med itzige Klocker Uhlensteen formodentlig lader sig nøye, thi de øvrige Huuse som sist
afgangne Klocker eller hands Formænd kand have tillagt for deres eget brug eller
Com/m/odite derom kand ingen trette føres, naar nu betragtes at meerbem/el/te Demoiselle
Jeeger Ved sit til Klocker Uhlensteed aflatte skrift dat: 11 aug: nestleeden Vedtager og
tilstaaer at paa dette Stæd fra gam/m/el tiid af har Været saadan boelig som de (da) Værende
Klockere haver hiulpet sig med, hvilcken boelig nu siiges at staae til nedfalds, saa Vilde dog i
Relation til forhen allegerede Kongl/ig Rescript endskiøndt det skulle beViises at den/n/e
boelig Ved afg/angne Klocker Fabers eller formænds egne Midler uden andres tilskud er
bleven i standsatt, alligevel kom/m/e an der paa at denne nu Værende Klocker boelig
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maatte tages under begrandskning og taxeres efter itzige Værd, disligeste hvad den nedfaldne
eller til ned fals staaende Klocker boelig nu Vilde koste at Vorde Vedbørlig istand satt
saaleedis at Klockeren skickelig og lovligen sam/m/estæds kunde boe og opholde sig, og naar
saa skeer som forvæntelig skee bør, da meente Comparenten at der Vilde blive liden eller
ingen forskiel imellem bægge, men at tit bemelte demoiselle Jeeger sam/m/e Reparations
bekostning bør tilsvare, det formeente Comparenten at Være ganske klart af det hun er
S/a/l/ig/ Klocker Fabers eeniste Arving hvilcken efter Rescriptes formeld skulle beboe og
Ved lige holde de selv sam/m/e Værelser som for han/n/en og hands formænd til Klocker
boelig har Været anviist og leveret, thi om Værelserne ved negligence er bleven forverret saa
de nu staar til nedfals, saa er det dog forrige Klockers eegen skyld, og altsaa vil blive hands
Arving til bekostning indtil sam/m/e igien er bragt i Lovfør Stand, hvilcket bliver det eeniste
som nu værende Klocker S/ingneu/r Uhlensteen kand paafordre, saasom det øvrigens bliver
hands egen Sag om hand i eftertiiden skulle finde behag til fleere Værelser for sin egen Pring
at lade opbygge.
Barth mødte for Demoiselle Maren Jeeger, som af dette Stæds nu Værende Klocker
S/ingneu/r Uhlensteen her er indkaldet og givet Sag og Sigtelse, ret lige som hand attraaede
at fravinde hænde de hænde retmessig til hørende og arvelig som eeniste Arving efter
afg/angne Klocker Thomas Faber tilhørende Huuse, som af bem/el/te S/a/l/ig/ Faber og
hands Formand i Egteskabet forrige Klocker Niels Andersen Walbye har Været af dem og
for deres egen Reigning og bekostning opbygt, Altsaa og da bem/el/te Maren Jeeger ikke
Veed af anden Contrapart end Citanten S/ingneu/r Uhlensteen der stevningen haver
udfærdiged saa forbeholdt hun sig og fra hannem at søge Erstattning for den bekostning hun
bringes udi med at gribe til Vedbørlig forsvar, til sin retmæssige og eene tilhørende Ejendoms
frelse, sær da bemelte S/ingneu/r Uhlensteen Ved hændes Giensvar paa hands hænde
insinuerede Reqvisition af 5te aug: nestleeden der af ham selv er i Rette ført /: men
Reqvisitionen ey af hvilcken Comparenten frem lagde en Copie til Actens følge :/ der Ved
til fulde er oplyst at de her paa Stædet efter Grunde Herrens tilladelse af S/a/l/ig/ Faber og
formænd opsatte Huuse eene og allene tilhører hænde, nemlig saa mange som udi Svaret fin1749: 75
des benevnt, da omendskiøndt oftbenevnte Maren Jeeger ikke er pligtig at Legitimere sig
anderleedis end skeed er men Citanten eller de der agter at fravinde hænde Ejendom/m/en
siden Lovens 5te bogs 5 Cap: 5 art: befrier hænde derfra, men paa det hun engang kand blive
frie for S/ingneu/r Uhlensteens Kiere Maal, saa i Rettelagde Comparenten afg/angne Lector
Niels Smeds frelse eller fæste Seddel af dato 17 aug: 1703 til afg/angne Fabers formand i
Egteskabet Niels Andersen Walbye, hvorved ham er givet tilladelse herpaa Stæden Aanes at
opbygge fornødne Huuse og af Tompten og Pladtzen sig at benøtte, dernæst i Rette lagde
Comparenten og Extract af Nordhorlehns Justitz Protocoll for saavidt som passerede d/en 19
maij nestleeden paa Som/m/ertinget holdt for dette Skibbreedes Almue betreffende
afg/angne Fabers herpaa Aanes staaende og tilhørende Huuse, af hvilcket Forhør erfares, at
saavel Laug Rættet som andre her i Skibbreedet boende og boesatte Mænd alle til fulde har
forklaret at Være Vitterlig og af andre g/am/l/e/ Mænd her i Sognet at have hørt det Fanøe
Klockers Vaanings Huus som nu paa Tomten er staaende og sist af S/a/l/ig/ Faber blev
beboet, Var op bygget af hands Formand i Embeedet og Egteskabet, item at sam/m/e Var
kiøbt af hands broder boende i Hardanger og at det derfra er hidført og opført samt paa
Tompten opsatt lige som og at S/a/l/ig/ Faber huuset fremdeelis har eyet og vedligeholdt,
lige som og forklaret er, at dem Vel Var bekiendt, at hverken Kierkerne eller Kierke Ejere til

bem/el/te Huusers Opbyggelse har Contribuered ringeste Skilling alt saa formeente
Comparenten at denne Legitimation til de omtalte Huuse er saa kraftig at den hverken kand
modsiiges eller igiendrives. Thi hvad sig betreffer at Kierke Ejerne Vil foregive at det
Vedkom S/a/l/ig/ Faber og hands Formand i Egteskabet at vedlige holde de Huuse en Klocker
for mangfoldige Aar siden afdød navnlig Mons Eliasen har efterladt sig, da foruden at de
aldeelis ikke har formaaet eller kand formaae at gotgiøre, det bem/el/te hands efterladte
Huuse, som siden hands dødsfald har Været eyet og beboet af hands Afkom og efterladte
Arvinger har Været Kierken Kierke Ejerne eller Almuen tilhørende, saa henfalder vel den
derom giorde urimelige Paastand af sig selv som unøttig, siden det hverken har
Vedkom/m/ed S/a/l/ig/ Faber eller hands Formand i Egteskabet andre Folckes tilhørende
Ejendeele der formeedelst overmaade Elde nu staar til nedfalds at Vedlige holde, men hvad
sig Klockeren nemlig S/ingneu/r Uhlensteen og Kierke Ejerne betreffer og hvorleedis de Vil
see ham forhiulpen til Klocker boelig er noget som ikke Ved1749: 75b
kom/m/er Comparentens Principalinde, siden de Vel faaer at holde sig det Kongl/ig Rescript
af 7 junij 1743 paa begge siider efterrettlige, ellers sagde Comparenten at hands Principalinde
endnu til Overflod har her for Rætten til stæde endeel Vidner, nemlig Thomas Hatlestad og
Ole Nedre Sandven der kand bære Viden om at 2de ældgamle men nu sænge liggende Mænd
navnlig Anders Indre Hamre og Tollev Nedre Sandven har sandferdig sagt og Vidnet for
dem, det afg/angne Klocker Niels Andersen Walbye har opbygget dette nu saa ofte omtalte
Huus for sig selv og for sin egen Reigning hvorudi Rætten nu holdes, som og fleere Huuse
saa vel af ham som S/a/l/ig/ Faber, item et andet Vidne Mons Hamre der alle for Rætten er til
stæde om de til forklaring maatte Vorde admitterede siden til Contra Stevnings Udstædelse
og dens lovlige forkyndelse ikke haver Været tiid til, da naar saadant er skeed Comparenten
forbeholder sig at fremsætte endelig Paastand til hands Principalindes befrielse og hendes
retmessig tilhørende Ejendoms Concervation.
Cramer Replicerede at naar Demoiselle Maren Jeeger lader i Rette føre sit paaberaabte
testamente da Vil deraf kunde skiønnes hvorvidt hendes paaberaabte Ejendoms Rætt kand
hentydes, dog uden præjudice for andre, men hvad hændes FuldMægtig enten Ved Lovens 5
bogs 5 Cap: 5 art, Vil determinere, eller Ved bøxelbrev afbeviise det kom/m/er ikke til pass
Ved denne Sag, thi ingen kand fange hævd uden over det mand haver lovlig Adkomst til,
saasom hellers paa Præste og Klocker boeliger eller andre publique Huuser kunde Vindes
hævd paa, naar samme Ved en Mand som ofte skeer haves i brug og besiddelse over 20 aars
tiid hvilcket bliver absurd at Statuere, ligesom og det paaberaabte bøxelbrev ikke kand
forstaaes om andet end om Grunden ubemeldet at bøxelManden aldrig Ved bøxel bliver
berettiget til Stædetz paastaaende Huuse, men vel forpligtet Stædet og Huuserne at
Concervere, da nu denne Controverse ikke er af anden beskaffenhed end at dette Stæd hører
under Præstegaarden og at Residentzen {till} eller Klockerens boelig tillige med Ildhuuset
successive har fuldt den eene *Kloker (Klokker) efter den anden, da formeente Cramer at
dette Huus som i Stæden for det gamle er blevet opsatt og igiennem et halvt hundrede Aar og
derover har Været en Klocker boelig til dette Sogn, fremdeelis for Eftertiiden bør følge
Klockeren og hands Successores, hvorudi den producerede extract ikke kand Være hinderlig,
siden den er baade uEed fæsted og ufuldkom/m/en, ligesom og de anbudne Vidners Udsagn
bliver lige saa unøttig som uantagelig, saa som de skal prove om andre
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fortællinger, om hvilcket Comparenten holdt unødig at udlade sig Vidløftigere, men
indstillede om nu Værende Klocker S/ingneu/r Uhlensteen ligesom hand har succedered
afg/angne Faber udi Embeedet, ikke nu ogsaa bør indviises Ved Dom udi fornevnte Fabers
Klocker boelig, naar først sammes Verdie inclusive Ildhuuset er Vorden determinered, {og}
paa det fornevnte Klocker Uhlensteen ikke længere skal Være huus vild, men Hoved Sagen
derefter imellem Parterne angaaende Residencens betalning og hvad enten Demoiselle Jeeger
derfor noget eller intet kand nyde hos Vedkom/m/ende at afviises til ordentlig Lands Lov og
Rætt, thi Comparenten siunes uforgribelig at Controversen {paa} umuelig paa anden Maade
kand Vorde *slettet (sluttet)? in statu qvo, siden det staar lige fast paa den eene Siide at
Klockeren S/ingneu/r Uhlensteen skal have sin boelig *netto (nettop)? den sam/m/e som
hands Formand havt haver, og at Demoiselle Jeeger om hun findes berettiged dertil skal
have det erstattet hvad hun beviiser sig at være eyendes, Comparenten bad derfor at den
ærede Rætt behageligst Vilde tage dette til Erindring saasom Øvrighedens affattede
Resolutions Øyemerke derved fyldesgiøres.
Barth for det første anviiste det forhen omtalte og af Hans Maj/este/ts d/en 23 Nov: 1743
Allernaadigst Confirmerede og Comparentens Principalinde meddeelte testamente, hvorved
hun eene og allene er berettiged at nyde og beholde Uregistered og Uvurdered hvis S/a/l/ig/
Faber og Huustrue efterloed sig. Dernæst Replicerede hand til Kierke Ejernes tilførte, det
hand høyligen undres over at de som bemidlede gode Mænd Vil attraae at søge deres fattige
Næstes Skade, hvorudi de Veed aldeelis ikke at have nogen Adgang til, siden de i ringeste
Maade ikke skal formaae at gotgiøre det de haver ringeste Rætt til de nu omtrettende Huuse,
men at de allene søger for at undgaae den bekostning som de efter Kongl/ig bud er pligtig at
udreede til at forskaffe den nu ankomne Klocker Vedbørlig Værelser, at fravinde Maren
Jeeger det som hun retmæssig er Ejer af, og ingen anden haver deel udi, thi igientoeg
Comparenten sit forhen til førte samt det Uhlensteen givne Giensvar af 11 aug: nestleeden, og
derefter protesterede mod den forlangte taxation og besigtelse over forbenevnte Maren
Jeegers nu eyende og til hørende Huuse, ligesom hun heller ikke under kaster sig nogen Dom,
til enten at afstaae eller fraviige Huuserne, siden hun sam/m/e selv til beboelse fornødiges, og
desuden om hun
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sam/m/e skulle fratræde, er huusvild, men naar nogen paa Lov forskrevne Maade og ikke saa
irregulair som nu anlægger Sag imod hænde, for at fravinde hændes ret mæssige Ejendom
skal hun Viide at gribe til forsvar saaleedis som skee bør, da hun Vil Vente at Lov og Rætt
skiøndt hun er fattig skal Være paa hændes Siide som paa hændes Contraparters, siden ingen
bør fratages som de ere retmessige Ejere af, og langt mindre bør nogen tildøm/m/es det som
de ikke rettelig og lovlig kand beviise sig at Være Ejere til, skulle noget ellers mod de frem
førte protester urettelig Vederfares indkalte Maren Jeeger forbeholder Comparenten hende
derover Vedbørlig paaancke.
Cramer forestillede at det anviiste testamente beViiser slet intet i denne Sag til demoiselle
Jeegers faveur, men Contrair siden det er dateret paa Aanes Klocker boelig, saa sees og
merkes deraf, at afg/angne Faber derved har tilstaaet det den Boelig som nu omtvistes hvor
hands supplique blev skrevet og dateret ikke Var hands particulaire Ejendom men en Boelig
som hannem pro officio Var bleven anviist, og i den forstaaelse af han/n/em Var bleven brugt
og beboet, thi Vilde Comparenten efter sit forrige afvarte Rættens assistence, eftersom det
hverken hielper eller *stelper om den eene part er formuendes og den anden uformuendes,
men det gielder paa at Rætten skal pleyes til den rethavendes biestand.
Barth Replicerede at den fremsatte unøttige forestillelse er saa *Kaal og upasselig at den
ikke fornødiger Giensvar, thi der kunde Vel ingen forbyde eller betage afg/angne Klocker

Faber at datere det af ham udstædde testamente af hands i boende retmæssig eyende og
tilhørende Klocker boelig, som paa stædet Aanes ham tilhørende og ingen anden Var
staaende, thi det kunde rettelig kaldes hands boelig, og i henseende hand Var Klocker,
Klockerboelig, efterdie hand dertil eene Var Ejere, og altsaa refererede Comparenten sig til
sit forrige, ja undrer høylig over at Kierke Ejerne Vil urettelig og under Vrangviis paaskud til
Vinde sig sin fattige Næstes Ejendom, sær da de i ringeste Maader ikke formaaer dertil at
have mindste Rætt eller føye.
Og da Citanten eller de til stæde værende Kierke Ejere ey videre havde efter tilspørsel at til
føre blev af Dom/m/eren og Laug Rættet følgende skiønned
og Dømt
Da Citanten Uhlensteen, som nu Værende Klocker til
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Fanøe Præste Gield, hvercken forhen ved giorde Reqvisitioner eller nu for denne befahlede
Extra Rætt i ringeste Maader enten Ved extract af Kierkestoeler, besigtelses forrettninger
eller dislige indrettede inventariis over Klocker boeligens rette tilhørende, har beviist eller
gotgiort at de omtvistede Huuse her paa Stædet Aanes staaende, enten af Kierkerne eller
Kierke Ejere er i forrige tiider bekostede eller opbyggede Ved deres tilskud, og saaleedis at
burde blive ham som Successor i Embeedet til brug og beboelse tilhørende, de til Veder
mæhle indstevnte Kierke Ejere i hvis Verge dislige Oplysligheder formodentlig burde findes
om deres tilhørende Kierkers Vedhørende Deigne boeliger ey heller med noget Lovgyldigt
beviis er fremkom/m/ed hvor af erfares kand at de af indstevnte Maren Jeeger nu beboede
Huuse kunde og burde ansees som Huuse der i forrige tiider pro officio Var Klockere til
beboelse forundte.
Alt saa kand Rætten da det er ubenægtet at de omtvistede Huuse jo deels af S/a/l/ig/ Fabers
formand i Embeedet og Egteskab ere opbygde deels og af bem/el/te Faber Vedligeholte og i
saa lang tiid beboet ey skiønne rettere, end jo sam/m/e Huuse er og bør blive den ind stevnte
Maren Jeeger til hørende, eftersom hun efter Kongl/ig Allernaadigst Confirmered testamente
af 23de Nov: 1743 er til alle afg/angne Fabers og Hustrues efterladenskaber bleven eeniste
Arving, hvilke huuse bem/el/te Maren Jeeger, som sin rette Ejendom kand giøre sig saa nøttig
og gavnlig som hun best Veed og kand, og efter sit giorde tilbud, i fald mindelig foreening ey
kand skee, affløtte fra Tompten til rette Fardag efter Loven. I det øvrige henviises Klocker
Uhlensteen hos Vedkom/m/ende høye Øvrighed at addressere sig, som siden Ved
høybydende Resolution til Vedkom/m/ende Kierke Ejere paa ansøgning \vel/ forhielpe ham
til fornøden Degne boelig.

Høstetingene Pro Anno 1749
[Sartor Skibbreede]
Anno 1749 d/en 1ste 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Ting stædet
Tøsøen i overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes [Mænd] som paa fol: 13 findes anteignede
Og blev for Almuen til kiende givet og publicered
1mo forrige men nu afgangne Stiftsbefalings Mand á Møinichens ergangne Ordre til
Fogden under 4 Sept: sistleeden at heraf Nordhorlehns Fogderie til Tyvsdelinqventers
Omkostning skulle udsøges og Reparteres den summa 41 rdr: 60 sk

1749: 77b
Anno 1749 d/en 3die 8ber blev Retten satt paa Tingstædet Tøsøen efter Ole Tønnevigs
forlangende og Rættens afsagde Kiendelse paa Aastæden Tønnevig d/en 28de junij sistleeden
til bem/el/te Sags Sluttning, indstevnt af Gregorius Monsen Glesnes Peder Hamre og Jens
Bache Contra Ole Johannesen og Johannes Michelsen Tønnevig, og blev da Rætten beklæd
af de samme Laug Rættes Mænd som paa Aastæden mødte ved begrandskningen og alle ere
af Herløe Skibbreede hvis Navne fol: 62 findes tilførte og her Ved Rætten alle møder.
Procurator Cramer paa Citanternes Veigne forestillede at denne Sag efter sin beskaffenhed
paa begge Parters Siide sist paa Aastædet efter hands formeening burde Være sluttet sær
fordie de paagieldende Ved skriftlig Stevne Maal havde faaed saa betiimelig Varsel at deres
Forsvar og anden fornødenhed derefter kunde være indrettet, men som Vederparterne giorde
Paastand om Opsættelse til dette Ting og derudi fandt Rættens biefald med saa skiel at Sagen
paa deres siide og paa deres egen bekostning uden Videre Anstand skulde sluttes, saa Vilde
nu Comparenten paa Citanternes Veigne afvarte hvad de indstevnte maatte have at indgive
eller fremføre til deres formeenende Forsvar.
Procurator Barth mødte efter begier af Johannes og Ole Tønnevig paa deres Veigne og nest
at at forbeholde sig indsiigelse imod de forhen førte partische og i Sagen interresserede
Vidner, som og mod det Afritznings chart som af Citanterne skal Være i Rette ført hvis
Rigtighed saavidt denne Trette og det omtvistede Stæd Tofter Osen eller Trelleviigen med
omliggende holmer og Øer ikke kand tilstaaes rigtig at være, da gav Comparenten tilkiende at
forbem/el/te hans Principaler med muntlig Varsel haver ladet indstevne Citanterne Peder
Hamre og Jens Michelsen Bache paa egne og interressenteres Veigne at møde til dette Ting
for at anhøre efter skrevne Vidners forklaringer nemlig Aamund Hum/m/elsund, Christopher
Warøen, Niels Selle og Størch Vixøen, hvilcke Vidner og under Lovens fals Maal ere
indvarslede for at avlægge deres eedelige forklaring betreffende fiskeRiets brug med
Torskegarn og Haand snøre paa Trællevig eller Tofter Osen, og Citanterne dernæst at anhøre
Dom til Comparentens Principalers friefindelse, men de pligtig kiendt for ulovlig tag og
Omgang at udreede
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Bøder efter fortieniste betale Processens bekostning, og endelig at til bage levere de bortagne
Garn uskad eller betale detz Værd, ligesaa er og til Vedermæhle indvarsled de nu indstevnte
Vidners forklaringer at paahøre, de forhen i Sagen førte Vidner nemlig Johannes Olsen og
Lars Iversen Trellevigen, Ole Salmonsen Søre Toft, Hans Nore Toft, Anders Knudsen Hamre
og Sieur Sieursen Trelleviigen, og som Vidnerne nu for Rætten møder Vil Comparenten
haabe at de til forklaring bliver admitterede, naar Stevningen først af Stevne Vidnerne er
Vorden afhiembled, i fald de indstevnte ey skulle møde.
Cramer svarede at det er Citanternes Sag uden præjudice hvad vurdering den indstevnte Vil
sætte paa deres førte Vidner eller {Situa} fremlagde Situations chart, thi det er Poster som
Rætten efter Erfarenhed paaskiøn/n/er men da den indstevnte har dristed sig til at beskylde
Citanterne for ulovlig Adfærd og satt i Rette paa dem til Undgieldelse uagtet at det er in
confesso at deres foretagende er omgierdet med lovlig Adkomst, da paastoed Comparenten
Cramer at de indstevnte derfor in Specie maatte blive tilstreckelig erindred og anseed, til
Erindring for dem og andre at deres uskyldige Næste ikke med nergaaende beskyldninger bør
Vorde gravered, sluttelig og som Comparenten af de indstevntes tilførte nu havde hørt det de
havde Resolveret til Contra Stevning og Vidners førelse, da erindrede Cramer, at det første

nemlig Contra Stevning kand Vinde fortgang, men ikke det andet nemlig Vidners førelse,
thi saadant skal uforbigiengelig for Anviisningens skyld skee paa Aastæden paa Sagsøgerens
bekostning, hvorfor ogsaa Cramer mod sist bem/el/te Rættergangs Maade angaaende Vidners
førelse her til Tinge kraftigst exciperede og protesterede, da ellers Vederparterne har brugt
den Snedighed eller forsigtighed med at lade deres saa kaldede Contra Stevning muntlig
ankynde i den stæd Sagens Vigtighed udkræver skriftlig Stevne Maal, hvoraf det ogsaa
kom/m/er sig at Comparentens Principaler som ukyndige om hvad her egentlig skulle
forhandles har maatt bekoste Comparentens Reyse og belønning til dette Ting, som naar
skriftlig Contra Stevning havde Været udstæd, kunde Være bleVen besparet, saa paastoed
meerbem/el/te Cramer at Contraparten maatte henfindes at betale for hands Reyse
indbereignet Skydtz og diet Pænge i det billigste 12 rdr: og desforuden fornøye Rætten og
Laug Rættes Gebyhr, sluttelig igientoeg hand sin forrige paastand og om alt afvartede Laug
grundet Dom
Barth Replicerede at den i Stevningen andførte belastelse mod Citanterne er Vel ikke saa
grov
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at de jo Vel kunde have fortient den haardere som nok ved i rettesættelse skal Vorde
observeret, men hvad sig de indstevnte Vidner betreffer, da formeener Comparenten at den
fremsatte exception her er upasselig og ikke af Rætten skal finde biefald, siden Comparenten
agter ikke at paastaae ringeste Anviisning af Vidnerne, men allene forklaring om fiskerietz
brug, som forbemelt, og endelig hvad sig den udferdigede muntlig Stevning betreffer da
formeener Contra Citanterne at de ikke er pligtig at indrette deres procedurs Maade saaleedis
som Citanterne attraar men som de selv finder fornøden saa længe det er lov tilladeligt, i
øvrigt Referered Comparenten sig til sit forrige, og ellers af den ærede Rætt Var begierende,
sig foreviist det omtalte og i Rette lagde Afritznings chart
Cramer Replicerede at som Vidner skal føres om fiskerietz brug paa Trellevigs eller Tofter
Osen, saa Viiser ogsaa Loven gandske klar at det som er in qvestione Ved Vidnerne først skal
giøres Anviisning paa og derefter med Eed bekræftes, thi maatte Comparenten til lovlig
Retter gangs følge og at ingen Skurring i fremtiiden skal opkastes Vedblive sin tilførte
exception og protest, og naar Sagen kom/m/er paa Aastæden til Videre forfølgning da Vilde
ogsaa Comparenten Være eenig med at det af Procurator Bart forfattede Situations chart
kunde han/n/em foreviises hvilcket hand som unøttig paa dette Stæd ikke kunde tilstaae ham,
sluttelig og som Comparenten af Contra Citanternes tagne tour Vilde bemerke at Vidners
indkaldelse er skeed med frie Villie og forsætt allene til Sagens Udhal, siden det er Contra
Citanternes fuldMægtig Vitterlig at dislige Vidners førelse uden for Aastæden ikke kand
gelinge, saa paa det Videre Omsvøb til Udhal og bekostningers Spilde for Hoved Citanterne
kand Vorde evitered, da paastoed og protesterede Comparenten aller kraftigst at Hoved Sagen
som med begge Parters Samtøcke og i sær efter Ole Tønnevigs dristige Paastand og paa
hands bekostning er bleven udfløttet til dette ordinaire Ting, nu atter som engang for alle og
sub termino præclusi maatte vorde udsatt paa hands bekostning til førstholdende
Som/m/erting, under den betydning for Contraparterne at Sagen til den Tiid uden Videre
forhaling skal Vorde Absolvered, hvis ikke Contraparterne forinden efter lovlig Omgang og
paa Aastæden har giort Ende paa Sagen.
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Barth Refererede sig til sit forrige og sickerlig vil forvænte at denne ærede Rætt ikke spilder
ham hands lovlige ind stevnte Vidner eller hindrer dem fra at aflægge den af dem æskende

forklaring, som ikke fornødiges at skee paa Aastæden, siden ingen Anviisning af dem æskes,
men skulle hands Principaler imod forhaabning Viises Vegerlighed og blive hindred fra at
faae sin Sag lovlig oplyst forbeholder hand dem all lovlig og vedbørlig paaanke i saa tilfelde.
Eragtet
Da det Ved denne Sags incammination for Værnetinget d/en 28de Nov: sistleeden Aar af
Dom/m/eren er eragtet, at saavel de af Citanterne som Contra Citanterne Ole og Johannes
Tønnevig den tiid indstevnte Vidner paa Aastæden i følge Lov skulle afhøres, siden Sagen
angick fiskerietz brug, hvilcken ergangne Kiendelse Hoved Citanterne Ved udtagen
Continuations Stevning til deres indstevnte Vidners førelse paa Aastæden har paa sin Siide
efterkom/m/ed, men ikke de indstevnte, Ole og Johannes Tønnevig, som ey manglede
fornøden Stevnings tiid da Rætten paa Aastæden d/en 28de junij sistleeden blev holdet, har
efterleved, altsaa kand Rætten mod forhen afsagde Kiendelse og den i dag her for Rætten af
Citanterne giorde exception grundet paa Lovens 1ste bogs 13 Cap: 9 art: ey admittere disse
indstevnte Vidner til forklaring, der handler just om sam/m/e Controverse og fiskerie, men
henviiser Sagen atter paa Aastæden paa Contra Citanternes bekostning til de af dem
indstevnte Vidners førelse, hvis de til deres Sags forsvar agter af bem/el/te Vidners forklaring
at betiene sig, da det af Procurator Barth æskede Situations chart tillige af Rætten skal blive
til eftersiun anviist sam/m/e tiid, men i fald de indstevnte Ved Continuations Stevning til
Vidners førelse og Sagens endelige Sluttning paa Aastæden ey vil fortfare, bliver Sagen i lige
Maade paa Ole og Johannes Tønnevigs bekostning udsatt til nestholdende \ordinair/
Som/m/erting herpaa Ting stædet, dog med denne Advarsel siden Citant\erne/ mod sit løfte
atter har foraarsaged Sagens Udhal, da uden Videre Udflugt, Sagen paa sin siide at slutte, til
hvilcken tiid dette nu Retten betienende Laug Rætt faaer efter tilvarsling og beram/m/else
enten det skeer til Aastæden eller til Værne tinget, atter at møde.
Procurator Johan Simon Cramer gav tilkiende at Jens Michelsen Bache og Knud Wincientzen
Hamre til dette Ting i Continuation af forrige tiltale havde ladet indstevne Ole Johannesen
Tønnevig fordi hand her paa Tingstædet og under Tingetz holdelse sist forleeden høste ting
havde beskylt dem i Øynene at de og deres Interressentere som Tyve havde bort staalet hands
Torske garn som hand havde til et lovligt brug, herom til Vidne under fals Maal Var
indstevnte Jacob Nielsen Hamre, og Niels Aamundsen Fiere og Var dette Stevne Maal
muntlig ankyndiget Ved Lehns Manden Knud Tøsøen og Skafferen Ole Mathiesen Dahle,
hvilcke stoed for Rætten til Stevne maaletz afhiemling i fornødne tilfelde, dislige mødte og
de indstevnte Vidner.
Barth mødte for indstevnte Ole Tønneviigen, som
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aldeelis benegter i nogen Maade at have beskylt de indstevnte for Tyve og langt mindre
tillagt dem Tyverie at have begaaet, hvilcket hand og attraaede paa nestafvigte Som/m/erting
Ved da forferdiget indlæg at Ville declarere men da *hand (hans) fremsænte declaration og
indlæg dat: 15 Maij nestleeden ikke blev modtaget saa i Rette lagde hand nu sam/m/e og
derefter Vilde forhaabe at Citanterne fra falder {hand} deres mod ham andlagde sag, siden
hand udi beskyldningen er gandske uskyldig, lige som de nu ind stevnte Vidner der virkelig
er Aarsag i den/n/e Proces Vrangelig har indberettet og fortolcked den indstevntes Ord
Procurator Cramer i betragtning at Ole Tønnevig møder og ikke undskylder sig for at have
faaed lovlig Varsel til dette Ting, da holdt hand ufornøden Stevne Vidner at føre, men
derimod presenterede Vidnerne for Rætten til afhørelse efter aflagde Eed, om følgende
puncter 1mo Om indstevnte Ole Johannesen Tønnevigen herpaa Gaarden imedens
forleeden Aars høste ting holtes ikke Var samlet med Citanterne og fleere og havde Samtale

med dem om sit bortagne Torskegaren, siigendes det var skeed paa ulovlig Maade, 2do Om
Citanterne ikke svarede ham, det Torskegarnet paa lovlig Maade Var bleven optagen og
anholdt 3tio Om da ikke Ole Tønnevig svarede dem disse Ord, de eller docker har staalet
det som tyve
Barth paa den indstevnte Vedblev endnu som før aldeelis at benegte det hand hverken har
udsagt eller Veed at have udsagt den hannem tillagde beskyldning, ligesom hand og sam/m/e
tiid Var saaleedis beskienked tillige med Vidnerne og fleere at hand hverken da erindrede
eller nu kand erindre sig saadan belastelse at have talt eller udsagt, og da de indstevnte
Vidner ere de som hand var udi dricke lav med saa er de Ventelig og de der haver indberettet
og fortolcked hands foregivne Udtale, i slig Anleedning protesterede hand kraftig mod deres
Vidnes byrds Antagelse.
Cramer svarede at hverken Undskyldning eller beskyldning imod Vidner kand blive til
følge i Rettergang eller hindre Vidners førelse, ellers tillagde Comparenten 4de qvestion
saaleedis, om ikke Citanterne da Ole Tønnevig som oven er meldet havde skieldet og
beskyldt, skiød til Provs derpaa.
Derefter blev 1ste Vidne Jacob Nielsen Hamre og Niels Aamundsen Fiere for Rætten
fremkalte som blev forelæst Eeden af Lov bogen og siden separerede fra hinanden Og blev
der efter
1ste Vidne Jacob Nielsen Hamre efter at behørig formaning Var ham givet at vogte
sig for Meen Eed admittered til eedelig forklaring, som efter
1749: 80
aflagd Eed med opragte fingre forklarede til 1ste qvestion det Vidnet Veed at indstevnte Ole
Johannesen Tønnevig herpaa Gaarden og imedens forleeden Aars høsteting holtes Var
samled med Knud Wincientzen Hamre men om Jens Michelsen Bache sam/m/e tiid var til
stæde Vidste Vidnet ikke, men Peder Hamre og fleere Var sam/m/e tiid tilstæde i Lehns
Mandens Sengeboe, og talte Ole Tønnevig sam/m/e tiid og paa det stæd om Torskegaren,
siigende hand brugte et erligt brug og de Var tyve som toeg. til den 2den qvestion Rs: hand
hørte allene Knud Wintziensen Hamre svarede Ole Tøn/n/evig Vii har taget dem paa lovlig
Maade paa Rættens Veigne. til 3die qvest: Res: Ole Tønnevig sagde jeg skal bestaae det
jeg har sagt, og hørte Vidnet det meer end engang af Ole Tønnevig de Var tyve som toeg
hands garn til 4de qvestion svarede Vidnet at Knud Wintziensen Hamre skiød ham til
Vidne i Sengeboen, men Jens Michelsen Bache skiød ham til Vidne da hand kom uden for
dørren og i Gaarden da bem/el/te mødte ham. Barth under forbeholdenhed af at benegte
dette Vidnes Udsagn som desuden i de om Torskegarnene førte Sag er en Interressent at
tilspørge ham 1mo Om der ikke udi den omvundne Sengeboed blev for Pænge solt og
drucked Øhl 2do Om ikke Ole Tønnevig tillige med fleere den om vundne tiid var gandske
beskienked og at discoursen saaleedis blev udført under en bolle Øhl iblandt de samtlige til
stædeværende. 3tio Om Ole Tønnevig nevnte eller navngav nogen og 4de om hand sagde
at Citanterne Knud Winciancen og Jens Michelsen de Vare tyve og de have fra staalet ham
Torske garnene. Vidnet svarede til 1ste qvestion, ja. til 2den qvestion Rs: hand var hverken
drucken eller fastendes men var i mellem begge, dog havde Ole Tønnevig ey noget Øhl for
sig da hand talte de Ord til 3de svarede Vidnet, hand nemlig Ole ey navngav nogen men
sagde de Vare tyve som toeg hands Garn, den 4de Qv: sagde Vidnet Ney til hand ey hørte
det. Videre havde Parterne ey at tilspørge dette Vidne.
Det 2det Vidne Niels Aamundsen Fiere blev der efter frem kaldet og efter corporlig
aflagde Eed Vidnede til 1ste qvestion i alt som nestforrige Vidne nemlig at Knud
Winciancen Var inde i Lehns Mandens Sengeboe, men Jens Bache talte hand først med ude
for sængeboeden, og hørte Vidnet at Ole Tønnevig talte om sine Torskegarn at det Var et

lovligt brug men de Var tyve som toeg hands Garn og derpaa skiød Knud Wincientzen dette
Vidne til Provs, hvilcket Jens Bache og skiød Vidnet til Provs paa da hand Var uden for boen
kom/m/ed. Paa de af Bart frem satte qvestioner Resp: til 1ste der var i Senge boen en bolle
Øhl som de havde for sig, men saae ikke hvad enten Ole Tønnevig drack deraf eller ey, til
2den qvest: Res: Ole Var hverken drucken eller edrue, men saa middels 3. hørte ey heller
at Ole Tønnevig navngav nogen ey \som og/ 4de qvestion indeholder, men allene de Var
tyve som toeg hans Garn.
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Procurator Cramer paa Citanternes Veigne forestillede at som Sigtelsen med 2de Vidner
følgelig Lovens 1ste bogs 13 Cap: 1 art: er bekræftet og altsaa in confesso det Ole
Johannesen Tønnevig herpaa Ting stædet virkelig har tillagt Citanterne tyvs Sag siden de
Vare med at optage Ole Tønnevigs torskegarn, men hand tidt bem/el/te Ole Tønnevig i
stæden for at see Sagen afslettet i Mindelighed har dristed sig til Rettergang og saavel
muntlig som skriftlig søgt at forverre Sagen paa sin Siide og at tillægge Citanterne fleere
belastelser, saa indstillede Comparenten om ey fornevnte Ole Tønnevig er skyldig i Ting
freds brydelse og ellers at lide efter Lovens 6te bogs 21 Cap: 2 art: henseendes til at der ikke
findes eller er funden bøyelighed hos ham til mindelig og billig forligelse Maal, og Sagen
Virkelig angaaer Citanternes Ære gode Navn og Lempe som Ole Tønnevig dristig og
forsettlig den/n/em har Villet betage, ellers submittered Comparenten ogsaa om Ole
Tønneviigens angivne druckenskab kand undskylde ham saavidt at hand slipper med offentlig
afbeedelse og Erklæring, samt kiendelig Mulct til fattige, samt desuden at erstatte Citanternes
anvænte bekostninger skadesløs med 12 rdr Comparentens Reyse og sallarium indbereigned.
Barth Replicerede at da hand uventelig fornem/m/er det Citanterne attraaer at faae den
indstevnte falt paa sin Ære da hand dog saadant i ringeste Maader efter sin formeening ikke
har fortient, saa paa det Sagen til fulde kand Vorde oplyst paa den indstevntes Siide saa
begierede hand Sagen forfløttet til næste ting, for efter beskaffenhed enten med Contra
Stævning eller i andre til felde den at begiegne og til Doms proseqvere siden Citanterne ikke
med den i Rette førte saavel skriftlige som muntlige declaration har Vilde ladet sig nøye.
Cramer forhaabede at den ærede Rætt forekom/m/er Ole Tønnevigs forhaling og pænge
spilde *fattede *dissing, og altsaa i denne reede Sag afsiiger Dom men skulle Rætten eragte
det for billig at han/n/em paa hands egen Hasarde skal gives Anstand, saa Vilde dog
Comparenten paa sine Principaler protestere at Udsættelse tillades med eftertrøckelig
forelæggelse for Ole Tønnevig at slutte Sagen til næste ting.
Eragted
Den af indstevnte Ole Tønnevigs fuldMægtig forlangte Udsættelse til nestholdende ting
bliver af Rætten bevilget med tilhold at proseqvere Sagen til doms paa sin Siide.
Derefter blev publicered følgende documenter
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Kaursland efter afdøde Ørje Thorsen Kaursland
d/en 27 junij 1749 fol: 391 indført
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2. Ditto forrettet paa Gaarden Søre Toft efter afg/angne Marithe Vinciensdatter d/en
27 junij 1749
3. Ditto paa Gaarden Søre Echerhofde d/en 14 julij 1749 efter Marie Olsdatter vid:
fol: 391

4. Ditto paa Gaarden Hordnes i Schiolds Skib: dat: 13 Maij 1749 efter afg/angne
Jens Thomesen vid: fol: 391
5. Marithe Joensdatters udgivne Skiøde til Erich Larsen paa 8 Mark Smør 8 Mark
fisk i Gaarden Kaursland dat: 2 8ber 1749 vid: fol: 391
6. Michel Nielsen Sechestad, Elling Kaabeltvedt og Iver Ingebrictsens udgivne
Skiøde til Gregorius Ingebrictsen Kaabeltvedt paa 24 ¾ Mark fisk i Gaarden Kaabeltvedt
dat: 2 8ber 1749 vid: fol: 392
7. Knud Assersen Kaurslands udgivne Skiøde til Salemon Olsen paa ½ pund Smør ½
p/un/d fisk i Gaarden Kaursland dat: 2 8ber 1749 vid: fol: 392
8. Johannes Rasmusen Tøsøens udgivne Skiøde til Sønnen Jacob Johannesen paa 9
Mark Smør 3 Mark fisk i Gaarden Tøsøen dat: 2 8ber 1749 vid: fol: 392
9. Johannes Olsen Kleppes udgivne bøxelsæddel til Mons Torchildsen paa 1 p/un/d
fisk i Gaarden Søre Selle dat: 2 8ber 1749 med Rev: ej dat
10. Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Niels Aamundsen paa 18 Mark tør
fisk i Gaarden Fiereide dat: 17 Sept: 1749 med Rev: ej dat.
11. Hans Olsen Landeraa og Ole Olsen Eides udgivne bøxelsæddel til Jens Nielsen
paa 24 Mark fisk i Gaarden Solsvig dat: 3 8ber 1749 med Rev: ej dat.
I følge Sing/neu/r Friderich Ehlers giorde Reqvisition \af 15 hujus/ blev Ved auction opraabt
paa Tingstædet Tøsøen
1. ald den bedervede Tørfisk som i Solsvigen er kasted paa land som uden videre
Vægt kand an/n/am/m/es
2do 18 tønder af søe Vand bederved Torsk med træe som paa Kiøberens bekostning
bliver bortagen og modtagen; Pængerne som derfor udloves betales til Lehns Manden Knud
Tøsøen;
Derefter blev ovenstaaende bedervede fisk og torske tønder under et opbuden, paa
Condition at Kiøberen selv skal besørge det fra Stæden afført paa sin egen bekostning, og
som intet høyere bud var at erholde efter mange ganges Opraab, end det Hans Olsen
Landeraae bød nemlig 3 Mark 4 sk blev sam/m/e ham tilslagen, dog paa nermere Sing/neu/r
Ehlerses approbation i meenige Almues paa hør og nerværelse.
D/en 4de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Skibbreedes Laug Rætt og som ey
fleere Sager for Rætten indkom frem lagde Fogden til Attestation følgende Documenter til
sit Reegenskabs bielag
1. De i følge Skatte forordningen fremsatte 9 Qvestioner som fol: 1 ere andførte blev
af dette Skibbreedes Almue svared At ingen forandring med Matriculen dette Aar 1749 er
skeed til 2 Post svarede Ney, til 3die ligesaa Ney til 4de ligesaa, til 5te og 6te ligesaa Ney
til 7de Resp: Ney til 8de at det var dem ubekiendt til 9de ligesaa Ney
2. en Examination over de Laxe Voger hvorudi dette aar er fisked og ey i nogen
anden som da svarer Skatt, Søre Toft 2 mrk Kaursland 1 mrk 8 sk Øfre Golten 2 mrk
Mitvedt 2 mrk Telles Vog med Stalden 3 mrk Store Sangolt med Skauge af Qvalvogen 3
mrk Hitzøen 3 mrk Algerøen 4 mrk Windenes 2 mrk Knapschaug 1 mrk
tilsam/m/en 3 rdr 5 mrk 8 sk
3. En af fogden fremlagt specification det her i Skibbreedet befindes følgende
Krem/m/erleye Glesnesholmen, Lochøen, Solsviigen som bruges af borgere i Byen og
Bratholmen som beboes af en enroulleret Matros Peder Michelsen fleere findes ikke.
4. Odels Mantallet blev oplæst og attesteret.
5. Restancen for inde værende Aars skatters 3de termin: 50 rdr 1 mrk 11 sk
6. Specification at Boch von Raae er et Giestgiverie der bruges af Albert Brincman
der ey bruger anden slags Næring

7. Om Veyens Lengde blev som sædvanligt svaret.
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1750 opnevnes følgende 1. Otthe Andersen
Glesnes 2. Johannes Trellevig 3. Ole Olsen Nordtoft, 4. Hans Nortoft 5. Knud
Knapschog 6. Peder Nore Echerhovde, 7. Peder Olsen Hagenes og 8. Niels Nielsen Søre
Biørøen som alle tilsiiges betiimelig at infinde sig for at avlægge deres Laug Rættes Mænds
Eed hos Laug Manden.
1749: 81b

Schiolds Skibbreede
1749 d/en 6te 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet
Møllendahl i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes
Mænd hvis Navne fol: 18 findes tilførte
Og blev for dem oplæst den sam/m/e Stiftampt Mandens ordre angaaende delinqvent Pænges
indsøgning som Ved nestforrige Tingstæd.
2. Den Constituerede Stiftsbefalings Mand Bagers skriftlige ordre af 2den 8ber 1749
at efterlyse en til Galgen hendømt Delinqvent ved Navn Levard Buche som d/en 17 aug: af
sit fængsel hos Lehns Manden i Ness Præstegield udi Hallingdahlen skal være bortrømt
3. Stiftampt Mand Møinichens givne Constitution til Niels Nielsen Nedre Dyngeland
at Være Lehns Mand i Schiolds Skibb: dat: 25 aug: 1749 vide fol:
4. Peder Olsen Fleslands udgivne Skiøde til Johannes Rasmusen Tøsøen paa 18 Mark
Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Flesland dat: 3 8ber 1749 vid: fol:
5. Forrige Auctions directeur Manichs udgivne Auctions Skiøde til Johan et
Christopher Garman paa Gaarden Bircheland skyldende 2 Løber Smør 1 tønde Malt ½
Huud dat: 9 Sep: 1732 vid: fol:
6. Fogden Christopher Garmans udgivne Skiøde til sin broder Sorenskriver Johan
Garman paa den halvepart i Gaarden Bircheland dat: 29 aug: 1749 vid: fol:
7. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Riple efter Lars Olsen dat: 10 Maij 1749 vid:
fol:
8. Ditto forrettet paa Gaarden Setterdahl d/en 9 Maij 1749 efter afg/angne Mons
Mathiesen vid: fol:
9. Afg/angne biskop Londemans udgivne bøxelsæddel til Mogns Thorsen Lohne paa
tie og en halv skillings Landskyld i Gaarden Haucheland dat: 15 Martij 1749 med Rev: ej
dat.
10. Anne Beathe S/a/l/ig/ Knud Gielmeydens udgivne bøxelsæddel til Frantz
Frantzen paa ½ Løb Smør i Gaarden Tongeland dat: 31 Martij 1749
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabt.
Justitz Raad Gartner fremstillede sig for Rætten og fremlagde sin skriftlig udstædde Stevning
over Niels Harrebache Johannes Tarlebøe og Ole Mathiesen bem/el/te Stevne Maal er af
følgende Indhold.
Dernæst blev de indstevnte 3de gange paaraabt men ingen mødte.
Stevne Vidnerne Niels Nielsen Nedre Dyngeland og Lars Michelsen Myhrdahl fremstode,
og eedelig afhiemlede, det de med lovlig Varsel og meer end for 14 dage siden har indstevnt

de i stevningen ommelte Persohner for Sagen stevne Maalet indbefatter og det i Niels
Harrebache og Johannes Tarlebøes eget Paahør og boepel, men da Ole Mathiesen Var
fraværende forkynte de bem/el/te stevne Maal for hands dreng paa Harrebache.
Citanten producerede det d/en 19 Maij sist afvigte erhvervede Tings Vidne, og erindrede
Om Laugdags forelæggelse for de indstevnte udeblivende
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Eragted
De lovlig indstevnte og ey mødende Niels Harrebache, Johannes Tarlebøe og Ole Mathiesen
forelægges alle Lavdag til nestholdende Sommerting.
D/en 7de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og blev publicered
1mo Mons Buntvedt Niels Nedre Totland, Niels Øfre Totland og Halver Smøraas
udgivne Skiøde til Niels Halversen Øfre Dyngeland paa 18 Mark Smør 1/8 Huud i Gaarden
Søvigen dat: 6 8ber 1749 vid: fol: 394.
2. Niels Halversen Øfre Dyngelands udgivne bøxelsæddel til Povel Larsen paa 2
p/un/d 6 Mark Smør 5/8 huud i Gaarden Søevigen dat: 7 8ber 1749 med Rev: ej dat
3. Johannes Halversen Heldahl med fleeres udgivne Skiøde til Mons Monsen paa 2
p/un/d Smør ½ huud i Gaarden Sædahl hvorunder hands egen tilhørende part er ibereigned
dat: 6 8ber 1749 vid: fol: 393.
4. Skiftebrev forrettet d/en 6 Sept: 1749 efter afg/angne Guri Larsdatter Søreaas vid:
fol: 394
5. Tore Jacobsen Bratlands udgivne Skiøde til Lars Nielsen Søraas paa 12 Mark
Smør i Gaarden Søreaas dat: 6 Sept: 1749 vid: fol: 394
6. Jens Mognsen efterladte fæste Qvinde Sigri Willumsdatter hændes med Laværge
Mogns Fantofts Arv og Gields fragaaelse efter bem/el/te Jens Monsen dat: 30 junij 1749
vid: fol: 391
7. Sorenskriver Garmans udgivne bøxelsæddel til Anders Paulsen paa ½ Løb Smør 1
Mæle Malt og 1/8 huud i Gaarden Øfre Bircheland dat: 7de 8ber 1749 med Rev: ej dat.
8. H/er/r Biskop Pontoppidans udgivne {Skiøde} bøxelsæddel til Lars Larsen paa 2
pund 8te Mark Smør udi Gaarden Nedre-Bircheland dat: 6 8ber 1749 med Rev:
9. Assessor Von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Jacob Joensen Samdahl paa 1
Løb Smør udi Gaarden Sambdahl dat: 21 julij 1749 med Rev: ej dat
10. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Mons Larsen paa 2 p/un/d 6 Mark Smør i
Gaarden Lund dat: 28 aug: 1749 med Rev: ej dat.
11. Wintziens Nordeide og Lars Mathopens udgivne bøxelsæddel til Joen Nielsen paa
1 p/un/d Smør ¼ Huud i Gaarden Hammersland dat: 7 8ber 1749 med Rev: ej dat.
Anders Olsen Olsvig fremstoed for Rætten og gav tilkiende dette hand til dette Ting tiid og
stæd ved mundtlig Stevne Maal har ladet indstevne Lisbeth Pedersdatter som er Willum
Larsens Gierringens Hustrue fordie hun for kort tiid siden har skieldet Citanten for en
Skielm, da de paa Søen i baad sam/m/en Vare ude for Qvarven, til Vidner udi denne Sag har
Citanten og ladet Stevne Hans Sørensen enroullered Matros og boende i byen som og Hans
Larsen tienende paa Schaalevig Næsset her udi Skibbreedet begge under falsMaal.
Den indstevnte blev 3de gange paaraabt, men ingen mødte ey heller nogen paa hændes
Veigne,
Stevne Vidnerne Lars Myhrdahl og Lars Jacobsen Totland frem stoede og under aflagde
Eed afhiemlede det de med meer end 14 dagers Varsel har indstevnt Lisbeth Pedersdatter
fordi hun skal have skieldet Citanten Anders Olsen Olsvig for en Skielm og bedrager,

ligesom derom at anhøre Vidner, og som den indstevnte ey var tilstæde forkynte Stevne
Vidnerne dette Stevne Maal for hendes boepæl udi Lisbeth Pedersdatters Værmoders paahør
som sam/m/e tiid var tilstæde, ligesom Vid1749: 82b
nerne ligeleedis lovlig Varsel har bekom/m/ed.
De indstevnte Vidner Vedtagende lovlig Varsel
Citanten forlangte de mødende Vidner afhørte, hvorpaa det første Vidne
Hans Sørensen fremstoed og efter at Eeden af Lovbogen for Vidnerne Var oplæst og
behørig formaning Var ham given at Vogte sig for meen Eed aflagde sin Eed med opragte
fingre og Vidnede følgende, det da Vidnet tillige med det andet Vidne Hans Larsen Var til
fiske paa en baad for 3 á 4 Uger, da hand ey erindrer sig hvad dag det var kom Citanten
Anders Olsen Olsvig tillige med Qvinde Mennisket den indstevnte Lisbeth Pedersdatter dem
i møde eller forbie lige ud for Schaalevigsnesset i deres baad og da raabte bem/el/te Lisbeth
til Vidnet hand skulle kom/m/e til hændes baad, og da Vidnet Var kom/m/ed til baaden sagde
hun jeg har beedet i heele dag om freed og har ikke kundet faaed den, og fornam hand at den
indstevnte saavel som Anders Olsen begge Var Vreede og skielde de paa hinanden, og blandt
andre Ord hørte at Lisbeth sagde du skal Være en Skielm indtil du beviiser mig et
paddestøcke eller en sort padde hvorpaa Anders Olsen skiød ham tillige med det andet Vidne
til Prov dog forklarede Vidnet hand baade hørte Anders som Lisbeth skielde paa hinanden
baade før og efter de kom til hands baad, Videre havde dette Vidne ey at forklare ey heller
tilspurte {dette Vi} Citanten dette Vidne Videre
Det 2det Vidne Hans Larsen blev derefter fremkaldet siigende sig at tiene hos Anders
Pedersen der *en (er) Kongstabel og lige leedis efter aflagd Eed Vidnede om Tiiden og
Stæden lige det sam/m/e som nestforrige Vidne, at Lisbeth Pedersdatter tillige med Anders
kom sam/m/en paa en baad og raabte bem/el/te Lisbeth til dette og forrige Vidne kom hid og
hør hvorleedis dette har sig, og da de laae Ved Landet og Anders med Lisbeth kom til dem
med deres baad, hørte Vidnet at de skieldede paa hin anden baade før og efter de kom til
baaden men hvorom Veed vidnet ikke, men blandt andre Ord hørte *hun (hand) Lisbeth siige
til Anders du skal blive en Skielm indtil dis du kand beviise mig et svart padde støcke,
Videre Viste Vidnet ey at forklare uden at Lisbeth kom grædende til baaden, da dette skeede.
Citanten forlangede Lavdag for den udeblivende
Eragtet
Den lovlig indstevnte og ey mødende Lisbet Pedersdatter forelægges Lavdag til næste ting.
Procurator Johan Friderich Cramer fremleverede i Rætten en paa Borger Manden Knud
Zachariasens
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Veigne mod Thore Olsen Harrebache d/en 23 Sept: nestleeden udstædde og selv sam/m/e dag
ved Stevne Vidner Christen Mathiesen Thomelius og Hans Hansen ankyndigede Stevne Maal
i den indkaltes eegen Nerværelse alt efter deres paateignings Udviis den hand paastoed og
Eedfæsted og afhiemled.
Stevne Vidnerne fremstoede og eedelig afhiemlede Stevne Maaletz rigtighed lige efter deres
paateigning.
Den indstevnte Thore Olsen mødte, siigende det hand sist avigte Løverdag 8te dage
[siden]? indfandt sig hos Citanten og bød ham 1 Ort i haandpænge paa bordet for Ovnen, med
begier hand Vilde bie ham med Pængene, som Var de 4 rdr indtil Tinget Var over, men

Citanten lovede at bie ham til næste Løverdag for Tinget, hvilcket {Citanten ey} den
indstevnte Thore Olsen ey kunde holde ey heller til den tiid indfandt sig, men toeg den
oplagde Ort til haandpænge tilbage, da Citanten sagde jeg modtager ey den forinden jeg faar
alle Pengene
Cramer paastoed dom efter Stevne Maalet saavel i hoved Sagen som til ibragte
Omkostningers skades løse Erstattning, siden Sagen allereede Ved den ind stevntes
Omstændelige declaration er fastsatt og oplyst saa at derimod intet Videre kand gielde eller
blive antagelig i hvad end den indstevnte kunde tragte at fremføre, som dog saavidt benegtes
bør in totum modsiiges og benegtes.
Den indstevnte sagde at de Skinner indvendig til Ovnen er uduelig og ey kand bruges og
som Ovnen ey kand bruges uden Skinner er det ham til ingen Nøtte at faae Ovnen og
forlangte den ind stevnte at faae sagen til næste ting udsatt for at faae sin Sag Nermere oplyst
Eragtet
Den forlangte Udsættelse til næste Ting bliver den indstevnte bevilget.
Salemon Nielsen Yttre Hopes udgivne bøxelsæddel til Michel Larsen paa 1 pund 18 Mark
Smør ½ tønde Malt i Gaarden Steensvig dat: 7 8ber 1749 med Rev: ej dat
For Rætten fremstoed de 3de Opsiddere paa Gaarden Hetlevig beliggende under Matriculens
No 101 navnlig Lars Gregoriusen Knud Henrichsen og afgangne Hendrich Nielsens Encke
Berthe Olsdatter, som tager til Egte Ole Nielsen, der paa hændes Veigne møder og gav
tilkiende at deres paaboende Gaard Hetlevigs tilhørende bønder huuse er fiorten dage for
S/an/te Hans dag indeværende Aar Ved uløckelig Vaade Ild blevne lagde udi Aske, derom
foruden det alle er bekiendt frem1749: 83b
bragte de 2de Mænd Mons Andersen Mathopen og Rasmus Olsen Biørge som bevidnede
inden Rætten at følgende Skade Var enhver af de fremstillede Leylendinger Vederfaret
nemlig Lars Gregoriusen der bruger 21 Mark Smør i Skatte skyld, at have Ved Ildebrand
mist alle sine huuse nemlig floer, Lade, boe, Ildhuus og stue tillige med alt hvad boeskab
der udi Var, Knud Henrichsen der bruger lige leedis 21 Mark Smør, at have sam/m/e tiid ved
Ildebrand mist lige leedis alle sine Huuse som i Tallet Var 6, Og derforuden alt sit boehave,
Enken Berthe der bruger 1 p/un/d 6 Mark Smør i ditto Gaard lige saa og at have Ved
sam/m/e uløckelig Hændelse misted 9 huuse, og ey deraf faaed noget reddet, derefter blev de
af Rætten tilspurdt hvad Ejere der er til deres Gaard Hetlevig, hvortil de svarede at sam/m/e
Gaard er til Lectoratet i Bergen beneficered.
Om alt forlangede Comparenterne et Lov skicked Tings Vidne sig beskreven meddeelt for
derefter at ansøge Deres Maj/este/ts om allernaadigst befrielse for 2de Aars Skatter i følge
Deres Maj/este/ts allernaadigst udgivne Skatte forordning.
D/en 8de 8ber da Rætten Var satt blev følgende documenter aflyst og publicerede
1mo Efter 2de frem lagde Attester den 1ste dat: 12 febr: 1749 og udgived af forrige
biskop Londeman den anden af Cancellie Raad Danchersen dat: 28 Martij sam/m/e Aar
som begge i Pantebogen fol: 395 findes indført er den af Malene S/a/l/ig/ Harbert
Henrichsens til Bendix Ernst Manich d/en 9 april 1727 udgivne Pante Obligation stoer 700
rdr vorden aflyst og udslettet.
2do Aflyst 2de af bem/el/te Malene S/a/l/ig/ Henrichsens til Warner Hossevinchel
udgivne Pante Obligationer den 1ste dat: 27 julij 1736 stoer 600 rdr og den anden dat: 10
julij 1743 stoer 120 rdr: efter Creditors giorde declaration og qvitance af 6te 8b/er 1749 som

Ved bem/el/te Obligationer Var hæftet igien/n/emdragen og forseigled, og i Pantebogen fol:
395 findes indført
3tio Publiceret et af Malene S/a/l/ig/ Harbert Henrichsens udgivne Skiøde til
Warner Hossevinchel paa Gaarden Hoope skyldende 3 Løber 18 Mark Smør med Videre
tilhørende inventarium dat: 19 Maij 1749 vide fol: 394
4to Niels Olsen Schage og Lars Nielsen Steinsvig udgivne Skiøde til Salemon
Nielsen Yttre Hope paa 18 Mark Smør ¼ deel Huud i Gaarden Sletten dat: 7 8ber 1749 vid:
fol: 1749.
5to Arne Johannesen Nedre Totland, Ole Larsen Schiold og Michel Larsen Raae
deres udgivne Skiøde til Ole Olsen Yttre Hope paa 7 10/11 Mark Smør og 8 5/8 Mark Smør i
Gaarden Store Mitthue dat: 7 8ber 1749 vid: fol: 395.
Og som der ey fleere Sager frem kom i Rætte fremlagde Fogden de sædvanlige 9 qvestioner
for dette Skibbreede som i følge skatteforordningen Var indrettede som i alt blev besvaret til
som Almuen forklaret haver Ved Sartors Skibb:
2. Om Encken i Kongshavn vidnede Almuen det hun ey bruger nogen handel men
allene sit Giestgiverie
3. svared at Grafdahls Mølle som udi Aaret 1747 opbrente er for kort [tiid]? siden
saavidt opbygt, at der er begynt noget derpaa at mahles, kand desaarsage ey taale meere for
dette Aar at skatte med end 1 rdr,
Udi alle de i Exami1749: 84
nationen specificerede Silde Voger er dette Aar aldeelis intet fisked at deraf kand nogen Skatt
svares, Hoeps 3de Qværner, er endnu i ubrugelig stand, og altsaa ey noget derpaa kand
mahles hvoraf Skatt kand svares.
Fleere Øhltapperie end Damsgaard, Haucheland Møllendahl og Calfarie som hver
svarer 2 rdr findes ey i Skibb:
Odels Mandtallet oplæst og attesteret.
Restancen for inde værende og afvigte Aars skatter beløber 779 rdr 3 mrk 1 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1750 opnevnes. 1. Lars Michelsen Sølen 2.
Anders Olsen Øfre Natland 3. Nils Olsen Øfre Totland 4. Anders Nielsen Øfre Natland 5.
Paul Michelsen Samdahl 6. Ole Monsen Øfstue 7. Mons Monsen Nedre Mitthue og 8.
Morten Michelsen Tongeland. som tilsiiges betiimelig at indfinde sig hos Laug Manden for at
avlægge deres Laug Rættes Mænds Eed

Guulens Skibbreede!
1749 d/en 13de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet
Schieljehavn i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes
Mænd hvis Navne fol: 1 er tilførte untagen i afdøde Ole *Johannes Andvig stæd er Joen
Joensen Grimstad igien antagen.
For dette Skibbreede blev de 2de Stiftampt Mandens ordre oplæste som ved nestforrige
Schiolds Skibbreede.
Dernæst publiceret følgende fremlagde documenter

1. H/er/r Cancellie Raad Bagers udgivne bøxelsæddel til Cornelius Foerman paa en
holme Biørholmen kaldet beliggende ved Bierchnes dat: 14 Dec/em/br/is/ 1748 med Rev:
ey dat.
2. H/er/r Ole Tidemans udgivne bøxelsæddel til Hans Hansen paa 1 p/un/d 12 Mark
Smør 9 Kander Malt ½ faar i Gaarden Grinde med Revers begge dat: 24 Sep: 1749
3. H/er/r Thomas Som/m/ers bøxelsæddel til Endre Olsen Birchnes paa 18 Mark
Smør i Gaarden Nappen dat: 22 Sept: 1749 med Rev: ej dat
4. Anne S/a/l/ig/ Lems givne bøxelsæddel til Lars Olsen Bogen paa 3 Skilling
buegilt i Gaarden Andvigen dat: 17 Sept: 1749 med Rev: ej dat
5. Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Lars Trulsen paa 1 halv Løb Smør
og ½ faar i Gaarden Hannetvedt dat: 8de 8bris 1749 med Rev: ej dat
6. Anne S/a/l/ig/ Lems udgivne bøxelsæddel til Ole Jørgensen Glosvig paa 1 p/un/d
Smør i Gaarden Glosvig dat: 8de 8ber 1749 med Rev: ej dat
7. Abel Lem S/a/l/ig/ Rector Møinichens givne bøxelsæddel til Ole Trolsen paa ½
Løb 3 Mark Smør i Gaarden Nesse dat: 10 8ber 1749
8. Cancellie Raad Bagers udgivne bøxelsæddel til Hendrich Joensen paa 1 p/un/d 3
Mark Smør i Gaarden Birchnes dat: 14 Dec: 1748 med Rev: ej dat
D/en 14de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til publication fremlagt
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Strømme d/en 3 junij 1749 efter Ingeborg
Endresdatter vid: fol: 393.
2. Ditto paa Gaarden Haugsdahl d/en 5 junij 1749 efter Mons Joensen.
3. Ditto paa Store Mattre efter Niels Haachensen dat: 5 junij 1749
4. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Mons Johannesen paa ½ Løb
Smør i Gaarden Store Sleire dat: 1 Febr: 1749 vid: fol: 395
5. Ole Lagesens udgivne Skiøde til Arne Arnesen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør ½ faar i
Gaarden Hope dat: 14 Sept: 1749 vid: fol: 396.
6. Ditto hands Skiøde til Mons Monsen paa 9 Mark Smør ½ faar i Gaarden Hope
dat: 14 Sept: 1749 ejusdem fol:
7. Hans Pedersen Nordguulens givne Skiøde til Hendrich Hendrichsen paa 1 p/un/d 3
Mark Smør i Gaarden Nordguulen dat: 13 8ber 1749 vid: fol: 396
8. Marithe Olsdatter afg/angne Mons Johannesens Encke udgivne Skiøde til Anders
Hansen paa ½ Løb Smør i Gaarden Store Sleire dat: 13 8ber 1749 vid: fol: 396.
9. Jens Rasmusen Nordguulens Skiøde til Joen Jensen paa ½ Løb Smør i Gaarden
Nordguulen dat: 13 8ber 1749 vid: fol: 396.
10. Peder Paulsen Nordguulens paa egne og øvrige Selgeres Veigne udgivne Skiøde
til Rasmus Nielsen paa ½ Løb Smør dat: 13de 8ber 1749 vid: fol: 396
1749: 84b
11. Hermund Colbeensen Kiellevold med fleeres udgivne Skiøde til Mons Pedersen
paa ½ Løb Smør 6 Kander Malt i Gaarden Haveland dat: 14de 8ber 1749 vid: fol: 396.
12. Kristie Gregusdatters udgivne Skiøde til Ole Olsen paa 15 Mark Smør i Gaarden
Riisøen dat: 13de 8ber 1749 vid: fol: 396.
13. H/er/r Jørgen Egelsdorfs givne bøxelsæddel til Iver Larsen Nørland paa 6 Mark
Sm: ½ Mæhle Korn i Gaarden Andvigen dat: 12 aug: 1749
14. Anne Helene S/a/l/ig/ Lems udgivne bøxelsæddel til Iver Larsen Norland paa 1
p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Andvigen dat: 30 Sept: 1749 med Rev: ej dat
15. H/er/r Thomas Sommers udgivne bøxelsæddel til Iver Finsøn Kraagnes paa ½
Løb Smør i Gaarden Nyeham/m/er dat: 22 sept: 1749 med Rev:

Aamund Olsen Haveland anmelte for Rætten det hand er eeniste Arving paa sin
Hustrue Brithe Michelsdatter Veigne efter Værfaderen Michel Jørgensen der efter skiøde
dat: 14 Dec: 1726 var eyende 1 p/un/d 12 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Haveland
16. Ole Sivertsen Høxver med fleeres udgivne Skiøde til Lars Sieursen Ketteland paa
½ Løb Smør i Gaarden Ketteland dat: 14 8ber 1749 vid: 396
17. Niels Nielsen Soleim med fleeres udgivne Skiøde til Knud Monsen Biørneklet
paa 18 Mark Smør i Gaarden Biørneklet dat: 14 8ber 1749 vid: fol: 396.
Hans Olsen Haugsdahl og Iver Jørgensen Dahle haver til dette ting tiid og Stæd ladet Ved
muntlig Stevne Maal ladet indstevne Knud Mitthue fordie hand som MedArving har udelugt
dem fra den Arv dem tillige med ham til kom/m/er efter afdøde Rasmus Dingen der for et
Aars tiid siden er død, og fordie hand selv uden Rættens Middel Nerværelse og Deres som
Arvingers tilkaldelse har bemæstred sig den gandske Arv, den hand ey Vil lade dem blive
lodtagen udi
Den indstevnte Knud Mitthue mødte ikke ey heller Stevne Vidnerne Jørgen Undahl og
Elling Mitthue thi beroer Sagen til nyt Stevne Maal til næste ting;
D/en 15 ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev de sam/m/e bielager af
Fogden fremlagt til sit Reegenskab som paa sist leeden Høste ting 1748 og fol: 1 findes
andført fra No 1 til No 7 inclusive som paa lige Maade nu som da blev besvaret.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 129 rdr 1 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1750 opnevnes følgende, 1. Iver Hendrichsen
Midtbøe 2. Johannes Larsen Qversøen, 3. Jetmun Joensen Opdahl 4. Evind Johannesen
Bransdahl 5. Johannes Andersen Bogen 6. Erich Iversen Egemoe 7. Ole Colbeensen
Mitthue og 8. Fuuse Rasmusen Botten. som alle tilsiiges betiimelig hos Lav Manden at
indfinde sig for at avlægge deres Laug Rættes Mænds Eed.

Lindaas Skibbreede
1749 d/en 16de 8ber blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Lindaas
Skibbreedes Almue paa Ting stædet Kiilstrømmen i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 2 findes tilførte
Og blev de sam/m/e 2de StiftamptMænds ordre oplæste som Ved nestforrige ting stæd.
Dernæst publicered
1. Et Kongl/ig Skiøde til Ole Halsteensen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør 1 Mæhle 6
Kander Malt i Gaarden Kaalaas dat: 31 Dec/em/br/is/ 1748 vid: fol: 396
2. Ditto Kongl/ig Skiøde til Mons Halsteensen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør 1 Mæhle 6
Kander Malt i ditto Gaard Kaalaas af sam/m/e dato.
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3. Niels Børgesen Biørsvig udgivne Skiøde til Lars Halversen Fielsende paa en
andeel Jorde godtz i Gaarden Fielanger vurderet for 6 rdr 2 mrk dat: 16 8ber 1749 vid: fol:
396.

4. H/er/r Jørgen Egelsdorfs udgivne bøxelsæddel til Christopher Salemonsen Sofønes
paa et LaxeVærpe Steensøen kaldet dat: 19 Julij 1749
5. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Riise d/en 10 Junij 1749 efter Anne *Knusd:
(Knudsdatter) f: 396
6. Ditto paa Gaarden Syslach d/en 15 April 1749 efter Kari Syslach
7. Ditto paa Øfre Syslach d/en 22 Martij 1749 efter Knud Johannesen
8. Ditto paa Øfre Riise d/en 10 junij 1749 efter Ingeborg Michelsdatter
9. Ditto paa Spiøtøen d/en 11 junij 1749 efter børnene Ole og Jacob Jacobsen
10. Ditto paa sam/m/e Gaard d/en 26 Martij 1749 efter Jacob Michelsen
alle Skiftebreve er i Skiøde bogen fol: 396 extraherede.
11. Ditto paa Leervaag d/en 31 Martij 1749 efter Arne Michelsen vid: 396
D/en 17de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt
Publiceret et Kongl/ig Skiøde til Sieur {Monsen} Andersen paa 1 p/un/d 12 Mark Smør 2
Mæhler Malt udi Gaarden Haugsmyhr dat: 31 Dec: 1748 vid: fol: 396.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Fogden Rasmus Smith gav tilkiende, det hand til dette ting Tiid og Stæd paa Justitiens
Veigne havde ladet indstevne Arne Olsen Tveteraases Hustrue Brithe Christiansdatter fordi
hun i hændes Mands levende live /: som formeedelst den saa kaldede Spedalske Syge for 1
½ aar siden i Bergens hospital er ind lemmet :/ haver ladet sig besvangre af sin Tieniste
dreng navnlig Hans Jensen Kaartvedt, der og tillige er indkaldet begge hver for sig at lide
Dom efter Sagens beskaffenhed til deres bøders betalning, hand \end/ og til den Ende haver
taget Registerings og Vurderings forrettning over hændes og hendes Mands boeds Ejendeele
og bortskyldig Gield, og Vilde fogden ervarte om nogen af de indstevnte møder til Sagen at
svare.
Jaen Jacobsen Treeland fremstillede sig paa indstevnte Brithe Christiansdatters Veigne og
gav hændes forfald tilkiende, det hun daglig Vænter sig at falde i barselsæng og altsaa ey
persohnlig kand møde, men Vedtager lovlig Varsel paa hændes Veigne, lige som hand og
forklarede paa hændes Veigne det hun i alt har tilstaaet sit begangne Leyermaal at Være
skeed med sin tieniste dreng Hans Jensen Kaartvedt som nu for Rætten møder
Bem/el/te Hans Jensen Kaartvedt tilstoed hændes Ved Comparenten giorde Angivelse at
Være rigtig i alle Maader og beklagede sin Uforstand og daarlighed at have besvangred
bem/el/te sin MadModer Brithe Christiansdatter som var Arne Olsen Tveteraases Hustrue
Fogden producerede forbem/el/te Registerings og Vurderingsforrettning med paateigned
Cancellie Raad og Laug Mand Bagers som Constitueret Stiftbefalings Mand hands
approbation og da hun Ved ovenanførte Jaen Jacobsen Treeland udi hændes forfald har ladet
svare udi Sagen og tilstaaed factum, paastoed hand Dom over hænde til Vedbørlig
afstraffelse siden forrettningen Viiser at der ey noget af hændes boe fra Gielden bliver til
overs til hændes bøders betalning
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ligesom hand og paastoed Dom over *Jens Hansen* (Hans Jensen) Kaartvedt til hands bøders
Udreedelse.
Jaen Treeland paa indstevnte Brithe Christiansdatters Veigne forestillede, det hand efter
hændes begier frembragte til Bøderne hænde tilkom at erlægge 12 rdr, hvormed hand
formodede Fogden blev fornøyed og lod sig optinge, da hændes formue er ringe og altsaa

frafalt sin paastand til Videre dom at hænte, over hænde, da hun i mindelig[hed] agter at rette
giørlig og strax for sig;
Fogden tilspurte nerværende Jaen Jacobsen Treeland om Brithe Christiansdatter ey formaaer
at til Veye bringe meer end de anbudne dobbelte leyer Maals bøder; hvortil Jaen Treeland
svarede ney, da hand er Vel Vidende at disse 12 rdr end og hos fremmede er laandt, saa hun
aldeelis ey kand bringe meer til Veye. Fogden svarede at da hand fornem/m/er hændes
tilstand ey at Være bædre, frafalt hand sin paastand at æske Dom over hænde, men modtoeg
de anbuudne og presenterede 12 rdr:
Jens\en/ Hans{en} (Hans Jensen) Kaartvedt formodede at som hand var af Søe Capitaine
Lemmich efter anviist Certificatz af 29 Maij 1747 indskrevet i Søe-Etatens Mantals Rulle, at
Være for bøders Udreedelse befried, forlanged alt saa Anstand til næste ting, at indhente
Efterrettning for bem/el/te sin Capitaine, {de} hvad enten der nogen Kongl/ig benaadning var
for ham eller ikke til bøders forskaansel,
Fogden svarede at den hannem af Søe Capitaine Lemmich meddeelte og herudi Retten
producerte Certification er ham ikkun givet til et beviis at hand maae enten fare til Søes for at
giøre sig desto meere beqvem til hands Maj/este/ts tieniste naar paaæskes skulle, eller og sig
Ved anden Hantering sig ernære, men som Hans Jensen ey endnu til Matros er bleven
udtagen, enroullered og i hands Maj/este/ts Søe tieniste indsatt, kand hand i dette leyermaals
tilfelde ey ansees ander leedis end en anden af legdernes Unge Mandskab, formoded derfor at
om hand ey erklærer sig i mindelighed at betale bøder, hand da ved Dom bliver tilkiendt
sam/m/e at udreede, uden at der i den post bliver Regarderet paa det fremlagde saa kaldede
Certification.
Hans Jensen Vedblev endnu sin forrige begier om Anstand til næste ting, da hand uden
Videre indvarsling frivillig skal møde, for enten at fremlægge sin befrielse for Bøderne, eller
og i dessen mangel sam/m/e at betale.
Eragted
Den forlangte Udsættelse til Næste ting bevilges
Fogden anmelte det hand paa Justitiens Veigne til dette Ting har ladet indstevne Ole Monsen
Lyhren og Anders Pedersen
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Indre Lyhren for et Slags Maal som de MidSom/m/er tiide indeværende Aar her udi
Kiilstrøm/m/en har forøvet imellem hinanden, da de her Vare samlede til Fløttning, til Vidner
var under fals Maal indstevnt Ole Lagesen Jacob Erichsen Wigene og et godvillig mødende
Vidne Anne Marie Christophersdatter opholdende sig paa Qvalvogen hos sin Broder Bastian
Qvalvogen hvilcke Vidner alle møder.
Den indstevnte Ole Monsen Indre Lyhren og Anders Pedersen ibidem blev paaraabt 3de
Gange, men Ole Monsen mødte ikke.
Stevne Vidnerne Halver Johannesen Wigene og Michel Baarsen Synnevog bleve fremkalte
og eedelig afhiemlede det de for meer end 14 dage siden lovlig har indstevnt saavel Ole
Monsen Lyhren som Anders Pedersen begge til dette Ting for Sagen Stevne Maalet inde
holder, samt at anhøre Vidner og derefter at lide dom, og talte de med bemelte Ole Monsen
og Anders Pedersens Hustruer og i deres Huuse da deres Mænd begge Var fraværende og
bortreyst.
Fogden forlangte de indstevnte Vidner fremkalte til deres Vidnesbyrds aflæg.
Det 1ste Vidne Ole Lagesen blev der paa fremkaldet som efter Eeds aflæggelse
Vidnede det hand Vel Veed at Ole Monsen og Anders Pedersen Lyhren begge Var udi hands
Stue samlede indeværende Aars Som/m/er da de skulle fløtte Øfrigheden til Som/m/ertinget

paa Guulen Skibbreede og fornam at Ole Monsen mueligen havde over faldet Anders
Peedersen, som og Anders beklaged sig for da hand {kom} nemlig Vidnet kom ind i stuen,
og saa hand første gang hand som melt kom i stuen at Anders Peersen laae baag længs oven
for bordet med Vinduerne blodig i Ansigtet, og beklaget sig at Ole Monsen havde slaget
ham, derpaa gick Vidnet atter ud blev der atter et Raab af Anders Pedersen som hand ey
rettere kunde forstaae, at hand skulle kom/m/e ind thi Ole Monsen over falt ham, derpaa gick
Vidnet ind, og saa Vidnet Anders liggende mit paa Gulvet og Ole Monsen staae ende derved,
men fornam aldeelis intet uden at Anders klagede sig lige som forrige for Overfald som Ole
Monsen ligeleedis benegtede at have giort, hvorpaa Vidnet atter gick ud, da der efter 3die
gang overlydt af Anders Pedersen blev raabt hand dræber mig, hand river baade Haar og
Skiæg af mig, derpaa gick Vidnet atter igien tillige med Jacob i Wigene som og de 2de
forrige Gange havde været inde med Vidnet, og da saae hand atter Anders Peersen laae i
Gulvet og beklaged sig for Ole Monsen havde faret ilde med ham, og fornam dette Vidne at
de begge Vare noget beskienckede, men Ole Monsen var dog ey saa meget drucken som
Anders, men i Vidnetz nerværelse eller paasiun har Vidnet ey seed de sloeg hin anden,
Videre havde dette Vidne ey at forklare
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Det 2det Vidne Jacob Wigene blev dernæst fremkaldet, som ligeleedis efter aflagd
Eed Vidnede det sam/m/e som nestforrige Vidne i alt lige lydende, untagen med dette tillæg
at da Comparenten første gang kom i stuen saae hand Ole Monsen havde noget Haar i sin
Haand, men hvad enten det Var *at (af) Anders sit Haar eller ikke Veed hand ikke, og Var
tretten kom/m/ed af en Potte Øhl som Ole Monsen sagde Var sit, men Anders nægtede, og
saae hand ey at de sloeg hinanden, men vel at Anders Pedersen var blodig da hand 3die gang
kom i stuen og fornam ey Videre end Ole Monsen truede Anders en gang da hand Var i
stuen,
Det 3die Vidne Anne Marie Christophersdatter fremstoed og efter aflagd Eed
forklarede det hun i Kiøckenet næst Ved stuen hvor de indstevnte Vare, hørte Anders
Pedersen raabe om Hielp da dette Vidne tillige med de forrige Vidner gick ind i stuen, og da
saae hun ey Anders ligge ovenfor bordet men de andre sagde det, men 3die Gang da gick
dette Vidne ind med de 2de andre, og da saae hun som først kom ind af Kiøken dørren at
Ole Monsen laae paa Anders sit brøst Ved Kiøken dørren, og at Anders Var blodig i Ansigtet
og paa Klæderne, og da Vidnet sagde. Ole hvorleedis har du faret med Manden, Ole sagde
ack Stackel har hand faaed saa ondt, og derpaa gick ud, hvorpaa de andre 2de Vidner kom
ind af den anden dør, og fornam dette Vidne at saa Vel Anders som Ole var beskienckede,
men Anders meer end Ole, Videre havde dette Vidne ey at forklare.
Anders Peedersen havde ey mod Vidnernes Udsiigende at indvende noget, ey {noget} heller
havde dem Videre at tilspørge.
Fogden erindred om Lav dag til næste ting
Eragted
Den lovlig indstevnte og ey mødende {Anders} Ole Monsen Lyhren forelægges Lav dag til
næste ting.
D/en 18de ejusdem blev Rætten igien satt paa den i Loven anbefahlede tiid, og blev udraabt
om nogen Videre havde Sager eller dislige Ting for Rætten at frembringe, hvor til ingen
anmelte sig
Fogden frem lagde til attestation de sædvanlige Tingsvidne

1mo Det Tingsvidne indeholdende 9 qvestioner som alle bleve besvarede som ved
Guulens Skibb: untagen til 3die Post at herudi Skibb: er tiilig i Vaar funden Ved Rebnor
Landet endeel Stomper af et Skibs tachelasie som efter derover holte forrettning blev ved
offentlig auction solt herpaa Som/m/er tinget, ligesaa blev i Som/m/er tings tiiden Ved Fedie
Landet fundet et støcke Skibs Vrag med endeel bord, tauger og Vanter, som efter der over
tagne forrettning blev solt i Bergen.
2. efter Specification er ey udi fleere Laxe Voger fisked dette aar end udi Rongvers
der kand skatte 3 mrk og udi Kaursøens der skatter 2 mrk, tilsam/m/en 5 mrk.
3. fleere Krem/m/erleyer end Fediø og Kiilstrøm/m/en findes ey i Skibb:
4. Bachebøe og Fielsbøe kand ey blive beboet eller til brug antaget
5. Odels Mantallet blev attestered.
6. Restancen for indeværende Aars skatter beløber 459 1 mrk 5 sk:
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Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1750 opnevnes følgende 1mo Gullich NedreTvedt, 2. Niels Larsen ibidem 3. Iver Haldorsen Hodne 4. Ole Erichsen Nataas 5. Fuuse
Monsen Sieursetter 6. Magne Halsteensen Lauaas 7. Ole Magnesen Søre Nøten og 8.
Rasmus Olsen Hope som alle tilsiiges betiimelig hos Laug Manden at indfinde sig for at
avlægge deres Laug Rættes Mænds Eed

Herløe Skibb:
1749 d/en 20 8ber blev Rætten til alminelig Høstetings holdelse satt med Herløe Skibb: paa
Ting stædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten
tilnevnte Laug Rættes Mænd, som paa fol: 6 findes tilførte untagen udi Thor Knudsen og
Niels Andersen Øfre Kleppes Stæd som var fra Værende blev antagen Mons Bragstad og
Niels Wolle dog paa de fraværendes bekostning,
Og blev paa dette Tingstæd og for dette Skibbreedes Almue de sam/m/e StiftamptMændenes
ordres oplæste som Ved nestforrige Ting stæd.
Dernæst publicered følgende fremlagde documenter
1. Frue Justitz Raad Krogs udgivne Skiøde til Anders Olsen Smed paa et gam/m/elt
Huus bestaaende udi Hops havnen paa Aschøen dat: 1 8ber 1749
2. Hans Jensen Ryelands udgivne Skiøde til Aadne Simonsen paa ½ Løb Smør og 18
Kander Malt udi Gaarden Fluxand dat: 22 julij 1749 vid: fol:
3. Ditto hands udgivne Skiøde til Mons Brynildsen paa ½ Løb Smør 18ten Kander
Malt i ditto Gaard dat: 22 julij 1749 vid: fol:
4. Ditto hands udgivne Skiøde til Anders Johannesen for ½ Løb Smør 18ten Kander
Malt i ditto Gaard og af sam/m/e dato vid: fol:
5. *Frug (Frue) Krogs udgivne bøxelsæddel til Jacob Christiansen paa 6 Mark Smør
14 Mark fisk 1/6 deel faar udi Gaarden Ohen dat: 24 Sep: 1749 med Rev: ej dat
6. Ditto hændes givne bøxelsæddel til Ole Tostensen paa 6 Mark Smør 14 Mark fisk
1/6 deel faar i ditto Gaard ditto dato. med Rev
7. Peter Johan Normands udgivne bøxelsæddel til Elling Nielsen paa 18 Mark Smør
og 6 Kander Malt i Gaarden Nordre Aadland dat: 9 april 1749.

8. Justitz Raad og Præsident Christian Krogs udgivne Pante-Obligation til sin Sønn
Capitain Lieutnant Friderich Wilhelm Krog paa Capital 1990 rdr med 3de prioritets Rætt:
dat: Trundhiem d/en 22 julij 1749 vid: fol:
9. Capitaine Lieutnant Friderich Wilhelm Krogs udgivne transport paa Ovenstaaende
Obligation stoer 1990 rdr til sine 2de Søstre Abel Margaretha og Anne Dorothea Krog dat:
Trundhiem d/en 23 julij 1749 vid: fol:
10. Cisilia Kierstina Lillienschiold S/a/l/ig/ Svanhielms og Severin de Svanenhielms
Odels Lysning til endeel under {Hope} Herløe Gaar beliggende og henhørende Jordegodtz
dat: 3 Sept: 1749 vid: fol:
D/en 21 ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til publication fremlagt.
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Bragstad d/en 11 Martij 1749 efter afg/angne Kari
Andersdatter vid: fol: 397.
2. Jens Erstad og Niels Fromreis udgivne Skiøde til Anders Anbiørnsen paa 13 ½
Mark Smør 1 ½ Skieppe Malt i Gaarden Bragstad dat: 20 8ber 1749 vid: fol: 399.
3. Skiftebrev forrettet paa Taasche efter Michel Gudmunsen d/en 13 Martij 1749 vid:
fol: 397.
1749: 87b
4. Anders Johannesen Flyxands udgivne Pante Obligation til Jens Johannesen Rong
paa Capital 60 rdr dat: 20 8ber 1749 vid: fol: 399.
5. Knud Johannesen Selle og Ole Johannesen Taasches udgivne bøxelsæddel til Ole
Johannesen paa 11 ¼ Mark Smør i Gaarden Taasche dat: 20 8ber 1749 med Rev: ej dat
6. Christen Knudsen Willanger paa egne og MedEjeres Veigne udgivne bøxelsæddel
til Elling Erichsen paa 13 ½ Mark Smør 9 Mark fisk 6 Kander Malt og ¼ huud i Gaarden
Taasche dat: 20 8ber 1749 med Rev: ej dat
7. Frue Krogs givne bøxelsæddel til Elling Olsen paa 1 p/un/d Smør 8 Mark fisk i
Gaarden Store Fuschanger dat: 14 Janv: 1749 med Rev:
8. Assessor Lausens bøxelsæddel til Michel Monsen Røsland paa 13 ½ Mark Smør
1/8 tønde Malt i Gaarden Røsland dat: 2 Junij 1749 med Rev: ej dat.
9. Sigri Hansdatter Lars Olsen Landsvig og Ole Monsen Boges givne bøxelsæddel til
Peder Monsen paa 1 p/un/d 4 4/5 Mark Smør i Gaarden Lansvig dat: 21 8ber 1749 med Rev:
ej dat
10. Gelius Christopher Witters udgivne Skiøde til Niels Colbeensen paa en liden
Huuse Vaaning bestaaende paa Gaarden Sunde dat: 26 junij 1749 vid: fol: 399.
Gregus Simensen Yttre Sæbøe paa egne og de øvrige fem opsidderes Veigne fremlagde udi
Rætten en af Procurator Johan Simon Cramer paa deres forfattede skriftlig Stevning under
19de Sept: sistleeden mod Elling Nielsen Aadland eller Opsidder paa øde Jordes halvedeel,
for Sagen stevne Maalet indeholder, ligesom efter Stevne Maal til Vidner er indkaldet Niels
Knudsen \Indre Sæbøe/ {og Ole Nielsen}, Niels Ellingsen Sidsele Monsdatter og Anders
Simensen; og end Videre Niels Knudsen og Ole Nielsen Indre Sæbøe alle under fals Maal,
De indstevnte blev paaraabt hvoraf alle de i Stevningen benevnte Persohner mødte untagen
Niels Ellingsen og Sidsele Monsdatter,
Stevne Vidnerne Mons Magnesen Bragstad og Baste Knudsen Tvedt frem stode og eedelig
afhiemlede deres paateignings Rigtighed om Stevne Maaletz lovlige forkyndelse
Elling Nielsen foregav det hands Ejer og Jordrott har befahled ham at slaae Høet paa
Hafreøen, hvorom hand [ville]? skaffe beviis, ligesom og hands Ejere har befaled ham at
forbyde andre enten at slaae Høe eller hugge der paa Øen, da Ejeren foregiver det at Være og

tilhøre under hands Ejende Gaard Norde Aadland, og ey at Citanterne derudi at Være
lodtagne, og forlanger altsaa at hands Ejere maae blive kaldet til Sagen, det og bem/el/te
Elling Nielsen paa hands nemlig Ejerens Veigne loed til føre at Ejeren selv forlangede
maatte skee paa det hand paa lovlig Maade kunde forsvare sin Ejendom og at HafreØen
saaleedis skulle tilhøre hands Gaard
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Aadland og ikke under Citanternes Gaard Indre Sæbøe.
Citanterne som erfarede den indstevntes tilførsel Reserverede sin Rætt og Andeel i
Hafrøen paa behørigt Stæd og Tiid.
Eragted
Da denne Sag Concernerer en Ejendoms trætte hvorudi begge Parter holder sig berettigede
til den omtvistede Hafreøe, da som Vidner i følge Lovens 1 bogs 13 Cap: 9 Art: paa Stæden
skal føres, bliver Sagen til Aastæden henviist, da Citanterne haver at tilkalde den indstevnte
Elling Nielsens Ejere udi Sagen, som ved sin leylending derom selv har Været sam/m/e
begierende, for derefter at Sagen paa begge Siider dis bedre kand Vorde oplyst, hvorefter og
Dom i denne Sag paa Aastæden skal Vorde afsagt
D/en 22de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd og blev
publicered
Marthe Johannesdatter afg/angne Michel Nielsens Enckes udgivne bøxel sæddel til
Niels Michelsen Moldeklev paa 18 Mark Sm: 6 Kander Malt og ¼ faar i Gaarden
Moldeklev: dat: 21 8ber 1749 med Rev: ej dat
Fleere sager fremkom ey *ey efter paaraab for Rætten
Fogden fremlagde til attestation følgende documenter og bielager
1. Det sædvanlige tingsvidne indeholdende de 9 qvestioner som blev besvaret lige
som ved Guulens Skibbreede
2. Specificationen angaaende Krem/m/erleyerne Hegøeholmen, Hennøen,
Blomvogen, Strushavn og Fløen at ey fleere findes som til Skatts svarelse kand ansættes.
3. Specification over Laxe Vogerne Søre Haugland 1 rdr Toftes 3 mrk Rogns 4
Voger 1 rdr, Bloms 2 mrk Herlevers 3 mrk og Heggøens 2 rdr.
Florvogs Mølle har for Aar 1747 og 48 været nedreven og ubrugelig
Odels Mantallet blev Attesteret og uimodsagt.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 423 1 mrk 13 sk
Endnu blev fremlagt til publication
Diedrich Haslops udgivne Skiøde til Anders Tvedten paa 1 Løb Smør 3 Mæhler Malt
og 1 faar i Gaarden Indre Bragstad: dat: 20 8ber 1749 vid: fol:
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1750 opnevnes 1. Elling Kielsen Tveten 2.
Anders Hanevig 3. Mons ibidem 4. Jacob Søre Haueland 5. Niels Knudsen Turøen 6.
Unge Ole Monsen Wiig 7. Mons Knudsen ibid: og 8. Lars Jacobsen Tofft.

Radøe Skibbreede

1749 d/en 23de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Ting stædet
Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte
Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 6 findes tilførte
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Ordres oplæste som Ved nestforrige Ting stæd.
Dernæst publicered
Et Skiftebrev dat: 19 Martij 1749 efter Gundmund Erichsen vid: fol: 399
2. Ditto paa Gaarden Kartvedt efter Ingebor Larsd: dat: 22 Maij 1749 vide fol: 399
3. Ditto paa Gaarden Øfre Soleim dat: 18 Martij 1749 efter Sigri Nielsdatter vid: 399
4. Ditto paa Gaarden Tosche i Herløe Skibb: d/en 13 Martij efter Rasmus Aamundsen
vid: fol: 399
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5. Jacob Kartvedts udgivne Skiøde til Erich Gudmunsen paa 12 Mark Smør 8
Kander Malt i Gaarden Kartvedt dat: 23de 8ber 1749 vid: 399
6. Frue Margrethe Storms udgivne bøxelsæddel til Ole Asbiørnsen paa 6 Mark Smør
og 6 Kander Malt i Gaarden Nordanger dat: 20 Martij 1746 med Rev: ej dat
7. H/er/r Stifts Proust Ole Tidemans udgivne bøxelsæddel til Knud Hoversen paa 1
p/un/d Smør og 1 qvarteer Malt i Gaarden Olsvold dat: 6 8ber 1749 med Rev: ej dat
8. Assessor Lausens givne bøxelsæddel til Rasmus Rasmusen paa ¼ Løb Smør ¼
Tønde og ½ Mæhle Malt i Gaarden Tollishaug dat: 18 Maij 1749 med Rev: ej dat
9. Lars Knudsen Kaalstads givne bøxelsæddel til Stephen Joensen paa 7 Mark Smør
9 1/3 Kande Malt i Gaarden Kaalstad dat: 23 8ber 1749 med Rev: ej dat.
10. Erich Gudmundsen Kaalaas og Ole Nielsen Indre Sæbøes udgivne bøxelsæddel
til Anders Michelsen paa 18 Mark Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Kaalaas dat: 23 8ber 1749
med Rev: ej dat.
H/er/r Willum Friman efter forrige tiltale Contra Elling Mathiesen Halland.
Procurator Barth mødte for Citanten Velbem/el/te H/er/r Friman som har maatt fornem/m/e
at denne Sag endskiønt Citanten ikke paa nest{anstundende} afvigte Som/m/erting Var
tilstæde og ikke æskede Sagen i Rætte dog alligevel er Vorden foretagen til procedur,
ligesom den indstevnte og sam/m/etiid i saadan Citantens fraværelse, og paa hands bag har
ladet tilføre adskillige Ting som ikke medfører ringeste Sandferdighed, thi har Comparenten
for at besvare sam/m/e som ellers at slutte Sagen til Doms forfattet hands skriftlige Indlæg
af denne dags dato hvilcket hand i Rette lagde og derefter kraftigst Urgerede paa endelig og
skyndigst dom, bem/el/te Indlæg blev oplæst og lyder saaleedis.
Elling Mathiesen Halland Vedblev endnu sit forrige siigende at have for det paastevnte Aar
aflagt 4re fløttninger, lige som og at have giort 2de dages Arbeyde sam/m/e Aar og betalt
Arbeyds Pænge tillige da hands Landskyld betaltes som i alt Var 10 mrk saa \ h/an/d /
formeener ey at Være sin Ejere noget pligtig for det Aar, og altsaa faar lade det ankomme paa
Rættens Kiendelse og Dom til hvilcken hand indlader Sagen paa sin Siide.
Barth Replicerede at den indstevntes forestillelse om at have giort sine 4re fløttninger som
hand Var pligtig for Aaret 1747 støder an mod hands forhen giorte tilførsel hvor hand ikke
negter for. forbem/el/te Aar ikkun at have forrettet 2de fløttninger, men da den eene skulle
have, efter hands Vrange fore givende Vedva1749: 89

ret i 8te dage, saa vilde hand da disformeedelst have sam/m/e anseed for 2de fulde
fløttninger, og da den 4de fløttning endnu stoed til Rest, saa vilde hand formeene at sam/m/e
skulle løbe op imod de 2de dags Arbeyde som hand sam/m/e Aar godvillig havde giort, og da
hands Vrangviished, og Vrange forestillelse nu til fulde er oplyst og at hand ikke meere for
bemelte Aar 1747 /: for uden hvad hand af nestforrige Aar Var pligtig :/ udrettede eller
forrettede end de forbenevnte 2de fløttninger, saa er det jo klart at de 2de endnu staar til Rest,
og da den indstevnte har indladt Sagen til doms, saa havde Comparenten ey Videre at
forestille, end lige leedis at paastaae uoppholdelig Dom.
Elling Mathiesen Vedblev endnu sit forrige det hand havde giort 3de fløttninger og af
sam/m/e reigned hand den eene for 2de fløttninger siden den Varede saa længe og loved
Ejeren at den sam/m/e fløttning der Varede saa længe skulle reignes for 2de fløttninger og i
øvrigt indlod Sagen til doms
Barth Replicerede kortelig at Citanten in totum benegter den indstevntes til førte
declaration, siden saadant af ham selv er opdigtet og aldrig af Citanten tilstaaet.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen formiddag
D/en 24de ejusdem blev Rætten igien satt og i Parternes tilkaldelse hvoraf Elling Mathiesen
Halland ikkun mødte følgende
Dom afsagt!
For denne Rætt haver Sogne Præsten til Mangers Præstegield og Kierke Ejer for Mangers
Kierke H/er/r Willum Friman, ved muntlig Stevne Maal ladet indstevne sin Leylænding
Elling Mathiesen boende paa en under Mangers Kierkes Godtz sorterende Gaard Halland
kaldet, fordi hand afvigte Aar 1747 skal efter tilsiigelse nægtet Citanten Skydtz, hvilcked
bem/el/te H/er/r Frimand Ved Vidner søger at beviise, og til sist ved 2de skriftlig giørende i
Rettesættelser paastaar Dom over den indstevnte til hands bøxlede Jords forbydelse, Bøders
Udreedelse samt Processes Omkostningers Erstattning. Hvorimod den indstevnte Elling
Mathiesen forklarer dog i Conformite med de afhørte Vidners Eedelige forklaring det hand
for det paastevnte Aar 1747 har aflagt sin sædvanlige Skydtz, nemlig 1ste gang hand selv
skydtzede Hellig Tree Kongers dag 2den gang da hand for sin pænge og paa sine Veigne
leyede Haaver Jacopsen(?) i Skydtz som maatte tøve efter Citanten i Byen fra Mandag til
Løverdag, for hvilcket Ophold som den tiid skeede Citanten lovede at godtgiøre Skydtz
folckene 2de Skydtzer, og 3die gang da hand selv atter skydtzede med Citantens dreng til
byen; end Videre haver den indstevnte til sit formeenende forsvar fremlagt udi Rætte sin af
forrige Stiftsskriver Hvidt under 24 Sept: 1720 \nye/ meddeelte bøxelsæddel, som udviiser
hands brugende Jordepart at landskylde for 1 p/un/d Smør 16 Kander Malt, hvoraf hand efter
tillige frem lagd Landskyldebog har svaret Aarlig og for det paastevnte Aar 1747 sin
Landskyld med 10 mrk Danske, ligesom hand og foregiver des uden aarlig og for sam/m/e
Aar at have aflagt 2de dages Arbeyde til Citantens paaboende Gaard, thi Vilde den indstevnte
forhaabe aldeelis for Citantens Sigtelse som uskyldig
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Ved Dom at Vorde anseet. Hvad sig nu Sigtelsen i øfrigt angaar da overtydes Elling
Mathiesen \ey/ Ved Vidners forklaring at have begaaet nogen Opsæssighed, men at Skydtzen
paa oven skrevne Maade og 3de gange er aflagt af ham; Citanten ved sit under gaard dags
dato indgivne Indlæg ey heller benegter den ind stevnte jo har aflagt 2de dags Arbeyde paa
Præstegaarden, men sam/m/e vil ansee som en Velvillighed, og erlagt sin Landskylds
Rettighed for samme Aar med 10 mrk danske hvorunder Citanten selv oplyser skal Være
forstaaet den Aarlig 3die tag og Arbeydspænge 8 sk.

Alt saa efter denne Sags beskaffenhed kiendes hermed for Rætt, at i hvorvel den indstevnte
ey har aflagt de af Citanten paastaaende 4re fløttninger for det paastevnte Aar, kand dog de
3de Fløttninger som aflagde ere, baade i henseende den eene Varede saalænge, som og at den
indstevnte Leylænding har over pligt aflagdt 2de dages Arbeyde in natura, og desuden betalt
8 sk i Arbeydspænge som Lovens 3die bogs 14 Cap: 23 art: frietager og forskaaner ham fra,
ja forbyder Jordrotten at æske eller modtage, efter all billighed ansees meer end fuld
æqvivalent og betalning for den 4de Skydtz som ey er, uden paa ovenskrevne Maade, anseed,
og aflagd, da det ey af Rætten kand billiges den af Citanten giorde formeening og paastand,
at den indstevnte Leylænding er pligtig at giøre foruden de aarlige til faldne fløttninger endnu
fleere som fra forrige Aar kunde staae til Rest, thi der Ved blev Lovens bydende udi
Allegerede bogs og Capituls 19 art: ey efterleved, men Leylændingen over Evne med Skydtz
besværged, thi bliver den indstevnte Elling Mathiesen Halland som uskyldig anseet, og den
der over pligt har aflagt saavel Arbeyde som Arbeydspænge for Citantens og Ejeres Søge
Maal aldeelis frie kiendt og sagis løs hiemfunden, ligesom Processens Omkostning ophæves
paa begge Sider.
Dernæst publiceret
Johannes Halversen Qvidsteens Odels og Pænge Mangels Lysning til 32 Mark Smør
1 Mæhle 10 Kander Malt i Gaarden Qvidsteen som for nerværende tiid bruges og beboes af
Halver Johannesen Qvidsteen dat: 23de 8ber 1749 vid: fol:
2. H/err Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Lars Ellingsen Sølvernes paa ½ Løb
Smør og 1 halv tønde Malt i Gaarden Wettaas dat: 26 8ber 1748 med Rev: ej dat
3. Assessor Johan Lausens udgivne bøxelsæddel til Rasmus Christiansen Morchen
paa 9 Mark Smør 4 ½ Kande Malt i Gaarden Nøetvedt dat: 1 8ber 1749 med Rev:
4. Anders Tvedtens udgivne bøxelsæddel til Erich Iversen paa 12 Mark Smør og 10
Kander Malt i Gaarden Børcheland dat: 9 april 1749 med Rev:
5. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Anders Asbiørnsen paa 18 Mark
Smør 9 Kander \Malt/ og 10 sk i Pænge i Gaarden Sættre dat: 30 junij 1749 med Rev: ej
dat.
1749: 90
6. Knud Rasmusen Mangers udgivne bøxelsæddel til Halver Bergesen paa 9 Mark
Smør ¼ tønde Malt i Gaarden Kaalstad dat: 24 8ber 1749 med Rev: ej dat
Fogden Rasmus Smith anmelte det hand til dette Ting Tiid og stæd Ved muntlig stevne Maal
har ladet indkalde Haaver Rasmusen for hen omgangs Skole Mæster i Mangers Præstegield
og Pigen Syneve Christensdatter Waagenes for medhinanden begangne Leyer Maal der om
at lide Dom til bøders udreedelse efter Loven.
De indstevnte mødte begge for Rætten, og tilstoed Haaver Rasmusen og tillige Synneve
Christensdatter det de begge med hinanden har havt legamlig Omgiengelse og at bem/el/te
Haaver Rasmusen er rette barne fader til det Barn den nu mødende Syneve Christensdatter nu
er frugtsom/m/elig \med/, ligesom og bem/el/te Syneve Christensdatter ey tilstaar andre end
bem/el/te Haaver at Være hændes barnefader, den indstevnte Haaver blev tilspurt om hand
agter at ægte den besvangrede Syneve Christensdatter, hvor til hand svarede Ney, Fogden
fremdeelis tilspurte bem/el/te Haaver om hand havde noget til sine Leyer Maals bøders
betalning hvortil hand svarede for nerværende tiid ikke, men om 6 Uger sam/m/e at Vilde
betale til hvilken tiid hand forlangede dilation, ligesom og Syneve Christensdatters Fader
Christen Christensen Øfre Waagenes lovede til næst kom/m/ende Juul for sin datter at

udlægge bøderne som blev af Fogden aflagen til 4 rdr: - hvormed Fogden for denne tiid Var
fornøyet. og ey forlangede Videre Dom
Og som ey fleere Sager efter Paaraab frem kom i Rette blev de sædvanlige Tings Vidner
attesteret ligesom Ved forrige tingstæd.
2. Findes ey fleere Krem/m/erleyer end Røsnes og Bøe vogen som hver svarer 2 rdr
3. Udi fleere end Hvidsteens, Boges og Qvaleims Laxe Vog er ey fisked som til
sam/m/en er taxered for 5 mrk 8 sk
4. Odels Mantallet oplæst og attestered
Restancen for inde værende Aars skatter beløber 263 rdr 4 mrk 1 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1750 opnevnes 1. Hans Johannesen Tolleshaug
2. Palme Halland 3. Anders Kideseth 4. Ole Monsen Boge 5. Michel Haaland 6.
Christen Knudsen Waagenes 7. Mons Olsen Marøen og 8. Knud Iversen Marøen.

Ahlenfit Skibbreede
1749 d/en 25de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Ting stædet
Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten til nevnte
Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 3 findes tilførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Stiftampt Mandens ordres oplæste som ved nestforrige
Tingstæd.
Dernæst publicered
Knud Rasmusen, Besse Gutthormsen og Christian Stephensens udgivne Skiøde til
Sorenskriver Johan Garmann paa 2 Løber Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Schare dat: 19
Junij 1749 vid: fol:
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2. Fogden Christopher Garmans udgivne Skiøde til Sorenskriver Johan Garman paa
Gaarden Waatne skyldende 2 Løber 4 faar dat: 26 aug: 1749 vid: fol:
3. Karen Frimans udgivne bøxelsæddel til Iver Iversen paa ½ Løb Smør 2 Mæhler
Malt i Gaarden Monstad dat: 22 8ber 1749 med Rev: ej dat
4. Aflyst Else S/a/l/ig/ Jens Kiers udgivne Pante Obligation til afg/angne
Sorenskriver Arnoldus de Fine paa Capital {1727} 60 rdr dat: 5 Nov: 1727 efter
Creditorindens paateignede qvitence af 18 junij 1749 vid: fol:
5. Arne Simensen Fløxands udgivne bøxelsæddel til Mons Magnesen paa 1 p/un/d 4
Mark Smør 18 2/3 Kande Malt i Gaarden Søre Fosse dat: 23 april 1749 med Rev: ej dat.
6. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Søre Titland d/en 16 8ber 1748 efter afg/angne
Kari Johannesdatter vid: fol:
7. Anders Aschildsen Reistads udgivne bøxelsæddel til Peder Olsen paa ½ Løb Smør
2 Mæhler Malt i Gaarden Hofsdahl dat: 10 Sept: 1749 med Rev: ej dat.
Derefter frem kom Værgerne Knud Tveten for den umyndige Sieur Larsen og Børge Hilland
for Ole Larsen afg/angne Lars Ellevsen Midgaards efterladte børn og opbød hver for sig de
umyndiges Arve Capital nemlig 9 rdr 1 mrk 14 sk om nogen sam/m/e mod Renters Ansvar

og sufficent Pandt forlangede men som ingen dertil anmelte sig, blev Pængerne inden Rætten
udi en Pung anviist og forseigled tilbage levered bem/el/te Værger til forvaring
8. H/er/r Jens Bruns udgivne bøxelsæddel til Christian Nielsen Seim paa 1 p/un/d
Smør 1 halv tønde Malt i Gaarden Walle dat: 24 Martij 1749
9. Skifte brev forrettet paa Gaarden Heldahl i Hossanger Skibb: efter afg/angne
Halvor Johannesen d/en 23 8ber 1748 vid: fol: 387
Baltzer Seim mødte for Rætten og tilkiendegav det hand til dette Ting har indstevnt sin
Naboe Rasmus Seim fordi hand har fløttet for 5 aars tiid siden et skycke eller Vee huus fra
hans Tilhørende Toft, dog saa at det allene blev fløttet 2 alen, ham uafvidende og i hans
fraværelse, derfor at lide Dom.
Den indstevnte Rasmus Seim mødte Vedtagende lovlig Varsel siigende at da hand Vilde
bygge et stuehuus og behøvede større Grund, bad hand Citanten om tilladelse at skrue hands
{floer} Veed skygge lidt tilbage for disbedre Rum at faae til sin Stue, hvilcket Citanten
tilstoed ham, og satt hand nemlig Rasmus bem/el/te skygge op i sam/m/e stand den nu er
staaende, ligesom hand aldrig har hørt Citanten førend nu har derpaa anked
Balzer Seim forklarede dernæst for en 3 Ugers Tiid siden at have andraget det for Jord
Ejeren men ey tilforn. hvorpaa begge Parter forlangede Dom
Afsagt Dom
Da Citanten Baltzer Seim ey har beviist sin Sigtelse med lovfaste Vidner, ey heller til første
Ting paa ancked den Gierning som hands Naboe Rasmus Seim har giort
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Ved at fløtte hands Veedhuus \der/ og sam/m/e paa et par alens distance paa et andet Stæd
\har/ opsatt, mindre gived sin JordEjere det nu paa 5 aars tiid siden tilkiende førend paa en 3
Ugers tiid at bem/el/te Veedskygge Var fløttet, hvorved ey heller nogen beviislig Skade er
ham tilføyed, men hand meere giver tilkiende ved det hand nemlig Citanten saalænge har
tiet der med at Være fornøyet alt saa henfalder denne Sag som unøttig og ubeviislig og den
indstevnte Rasmus Seim for Citantens Sigtelse aldeelis frie funden.
Dernæst publiceret en af H/er/r Jens Bruun udgivne bøxelsæddel til Ole Knudsen Nepstad
paa ½ Løb Smør og 1 halv tønde Malt i Gaarden Kaaperdahl dat: 28de Jan: 1749
Hvornæst der blev paaraabt hvad fleere Sager der Var for Rætten at fremføre, hvor til ingen
anmelte sig.
Fogden fremlagde til attestation de sædvanlige bielager til sine Reegenskabers bie læg
1. Det sædvanlige tings Vidne indeholdende 9 qvestioner som paa lige Maade i alt
som Ved Radøe blev besvaret
2do At her i Skibbreedet ey findes fleere Giestgiverier end Alvestrømmen og
Brudeknappen hvorder aldeelis ingen Kræm/m/er handel bruges
3. At der ey udi fleere Laxe eller Silde Voger er fisked end allene udi Næsses silde
Vog som til Skatt er ansatt for 3 mrk
4. Specification om Veyens Længde paa Tingreyserne
5. Restancen over de Kongl/ige Skatter for inde værende Aar beløber 179 rdr 5 mrk 2
sk

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1750 opnevnes 1. Ole Rasmusen Midgaard, 2.
Lars Sæbiørnsen Gauseride 3. Lars Larsen ibid 4. Peder Monstad 5. Ole Fæste 6. Magne
Haaland 7. Niels Alver og 8. Johannes Qvam/m/e som alle til siiges betiimelig at indfinde
sig for at aflægge deres Laug Rættes Mænds Eed

Hossanger Skibbreede
1749 d/en 21 Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet Bernes
Tangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 7 findes tilførte
Og blev for dette Skibb: Almue de sam/m/e ordres oplæste som Ved nest forrige Ahlenfit
Skibbreede.
Dernæst fremlagt til Publication
1mo Et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Kierche Brudvig efter Ole Bastesen dat: 27
Martij 1749 vid: fol:
2do Ditto forrettet paa Gaarden Grimstad d/en 6 Julij 1749 efter Baste Monsen fol:
3tio Ditto paa Gaarden Gielvig d/en 16 april efter Lars Weemundsen vid: fol:
4. Ditto paa Haarsaas d/en 16 april 1749 efter Anne Olsdatter fol:
5. Ditto paa Haugstvedt d/en 6 Julij 1749 efter Berge Monsen
6. Ditto paa Gaarden Laastad d/en 21 julij 1749 efter Anne Olsdatter vid: fol:
7. Ditto paa Gaarden Tirevold d/en 19 julij 1749 efter Ole Rasmusen
8. Ditto paa Gaarden Moe d/en 5 julij 1749 efter Johannes Johannesen.
9. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Ole Johannesen paa ½ Løb mindre
en halv Skillings Jord i Gaarden Bircheland dat: 28 aug: 1749 med Rev: ej dat:
10. Jan von der Feldes udgivne bøxelsæddel til Niels Olsen paa 1 p/un/d Smør i
Gaarden Ladvig dat: 5 Dec/em/br/is/ 1748
11. H/er/r Ole Tidemans udgivne bøxelsæddel til Ole Olsen paa 18 Mark Smør 15
Kander Malt i Gaarden Yttre Bernes dat: 19 Nov: 1749 {dat} med Rev: ej dat
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12. H/er/r Gert Geelmeydens udgivne bøxelsæddel til Johannes Endresen Fetie paa
31 ½ Mark Smør og 6 Kander Malt i Gaarden Fetie dat: 22 8ber 1748 med Rev: ej dat
13. Ditto hands udgivne Skiøde til Lars Clementsen paa Gaarden Hatland skyldende
1 Løb ½ p/un/d Smør 1 Tønde og 1 qvarter Malt dat: 20 junij 1749 vid: fol:
14. Knud Johannesen Eide med fleeres udgivne Skiøde til Elling Jonsen Byseim paa
8 2/5 Mark Smør 4 4/5 Kande Malt i Gaarden Byseim dat: 21 Nov: 1749 vid: fol: 401
15. Niels Johannesen Børchelands udgivne bøxelsæddel paa sin Myntling Rangnildes
Veigne til Einer Larsen paa 16 1/5 Mark Sm: 9/40 faar i Gaarden Gielvig dat: 21 Nov: 1749
med Rev: ej dat
16. Ingvald Sefresen Fielschaalnes sin udgivne bøxelsæddel til Johannes Joensen paa
18 Mark Smør ¼ faar i Gaarden Gielvig dat: 21 Nov: 1749 med Rev: ej dat
17. Aase Halversdatters udgivne bøxelsæddel til Ole Olsen paa 1 p/un/d 14 ½ Mark
Smør 2 Mæhler 7 ½ Kande Malt i Gaarden Heldahl dat: 21 Nov: 1749 med Rev: ej dat.
18. Opsidderne paa Gaarden Gielvig og Rachnes deres freedlysning over deres
Udmark Elsnes kaldet dat: 21 Nov: 1749 og i Skiøde bogen fol: 401 ordlydende indført.

D/en 22de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd og blev derefter
de paastevnte Sager paaraabte.
Fogden Rasmus Smith gav tilkiende det hand med muntlig Varsel har ladet indstevne Elling
Langeland for forøvet Slags Maal mod Soldat Mons Ellingsen Nore Møching, derom at
anhøre Vidner og lide Dom, til Vidner er indstevnt Peder Svennem og Ole Langeland som
om den/n/e Sag kand aflægge sit Vidnes byrd.
Fogden forlangte Parterne maatte fremkaldes tillige med Vidnerne i denne Sags Afhør.
De{n} ind stevnte Elling Langeland og Mons Nore Møching tillige med Vidnerne mødte
alle Vedtagende lovlig Varsel,
Elling Langeland fremstoed for Rætten, og tilstoed at hand i Vaarvinden inde Værende Aar
da de spaede deres Ager paa Langeland Var Mons Ellingsen Møching og spaede paa
Gaarden Langeland hvor de da først med spøgerie toeg fangetag, men siden blev det Alvor af
saa hand toeg Mons Møching i brøsted og kasted ham i Marken men Veed ey om hand sloeg
ham
Vidnerne blev fremkalte som efter behørig formaning Var dem givet at Vogte sig for Meen
Eed udsagde under Eed deres forklaring
Det 1ste Vidne Peder Svennem fremstoed og efter aflagd Eed forklarede at da de
Vare samlede i Vaar vindens tiid paa Gaarden Langeland for at spade Agerne saa hand de
indstevnte begge Vare sam/m/en og spøgede med hinanden og fangtoges, men derefter blev
Elling Langeland Vreed fordi Mons toeg huen af Elling og kasted den i fur eller Veit, og da
Mons
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sat paa et Møding Lass paa Ageren kom Elling og skued ham baglængst over Møding
Lassed og toeg ham i Skiorten frem i brøsted saa den noget revnede i støcker, hvorpaa det
andet Vidne Ole Langeland skilte dem fra hinanden da hand fornam det Var med Vreede,
hvorpaa Elling toeg en spade i haanden og sloeg Mons Ellingsen over Armene dermed men
hvor mange slag det Var Veed hand nemlig Vidnet ikke, hvorpaa Mons rev spaden fra
Elling med den eene haand og trev en hessie Staur i den anden haand men hvad enten Mons
sloeg Elling dermed eller ey kunde Vidnet ey Vist siige hvorpaa Elling skiltes fra Mons,
bem/el/te Mons paastoed strax at Elling skulde betale ham den sønderrevne skiorte hvortil
Elling taugde still, men Vidnet fornam dog at Monses skiorte var gam/m/el og bødt, Videre
havde dette Vidne ey at forklare, da hand vel saa at Mons havde i sinde at Vilde slaae Elling
ved det hand hyttet til ham men ey at have seed hand Virkelig sloeg ham.
Det 2det Vidne Ole Langeland fremstoed og ligeleedes under aflagd Eed Vidnede
følgende ligesom nestforrige Vidne med dette tillæg at have seed Elling Langeland fattet
Mons i haaret da de Var i slags Maal, hvilket og forrige Vidne Peder Svennem under forrige
aflagde Eed bevidnede at have seed, ligesom begge Vidnerne hørte Mons bad Elling ey skulle
tage ham i haaret, hvilket Elling da slap men siden da Mons Vandt paa ham fattet Elling
atter Mons i haaret.
Videre havde Vidnerne ey at forklare.
Den ind stevnte Elling Langeland havde \mod/ Vidnernes udsiigende ey at forklare eller
indvende, ligesom den {til} indstevnte Mons Ellingsen Møching ey Videre havde Vidnerne
at tilspørge, men declarered at Være med Elling foreened, og frafalt all sin Søgning mod
ham.
Fogden sagde at da det af de afhørte Vidner er bleven oplyst og end ydermeere af Elling
Langeland selv tilstaaed at bem/el/te Elling Langeland haver slaget Mons Ellingsen Møching

saa paastoed hand at Elling Langeland til bøder efter Loven Vorder anseed og begierede
Dom.
Eragtet og dømt!
Da det af de indstevnte Vidners eenstem/m/ige forklaring er overtydet at Elling Langeland
med Vreede har saavel slaget Mons Ellingsen med en spade over Armene, sønderrevet hands
Skiorte samt revet ham i Haaret; bør hand i følge Lovens 6te bogs 7 Cap: 8 Art: /: skiøndt
Parterne indbyrdes har forligt Sagen :/ dog til Deres Maj/este/ts Casse udreede sine Slags
Maals bøder med 3de 6 Lod sølv eller 9 rdr, som 15 dage efter den/n/e Doms lovlige
forkyndelse bør udreedes {efter} \under/ Medfart efter Loven, men i dessens Mangel i følge
forordning
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af 6te Dec/em/br/is/ 1743 derfor at straffes paa Kroppen
Ole Olsen Lillejord tienende paa Gaarden Nore Byseim frem stoed for Rætten og
tilkiendegav det hand med muntlig Stevne Maal til dette Ting Tiid og Stæd har ladet
indstevne en tieniste Pige paa Gaarden Nore Byseim navnlig Mageli Olsdatter fordie hun
skal have tillagt ham den beskyldning at have bort ført en Hund, som Citanten selv har ihiel
skiødt, og sam/m/e hund bortdraget nogen tiid derefter da skindet og beenene Var skilt fra
hinanden, de laae i Veyen paa det stæd \hvor/ den indstevntes Husbond skulle slaae Høe i
Som/m/er. til Vidner om denne Sag har Ole Olsen og ladet indstevne Schiersant Martinus
Torchildsen, Niels Rasmusen Fielschaal og Ingeborg Larsdatter tienende hos Erich
Hoshovde, og hænde nemlig Mageli Olsdatter sam/m/e at anhøre, samt dom at anhøre
Paa den indstevnte Mageli Olsdatters Veigne mødte hændes Broder Lars Olsen Svennem
Vedtagende lovlig Varsel paa hændes Veigne, og declarede paa hændes Veigne at om nogle
Ord kunde Være talt af hænde i ubesindighed angaaende den døde og af ham ihiel skudte
Hunds bortførelse, da Viste hun ey Videre der til at svare end sam/m/e at fortryde, og
ingenlunde Vilde at sam/m/e Ord skulle enten af hænde eller andre udtydes til Citantens
forkleinelse eller fornermelse i hands gode Navn og Rygte, hvorpaa hun i ringeste Maade ey
havde noget at siige uden alt hvad søm/m/eligt skickeligt og anstændigt Være kand, bad
altsaa Ole Olsen Vilde frafalde sin Søgning mod hænde, og Være fornøyed med denne hands
paa hændes Veigne givne Erklæring,
Den indstevnte Ole Olsen Var fornøyet med denne inden \Rætten/ af hændes broder giorde
Erklæring, naar hand tillige af ham paa hændes Veigne fornøyes for de ibragte Processes
bekostninger med 7 mrk, hvor til Lars Olsen lovede sam/m/e at tilsvare, thi bliver Sagen efter
begge Parters tilstaaelse, hvorimod Citantens nerværende Officier H/er/r Lieutnant Brygger
ey havde efter Rættens tilspørsel ey noget at erindre :/ her ved ophævet, ligesom de af
Mageli Olsdatter af Uforstand talte Ord i ringeste Maade ey bør kom/m/e Citanten Ole Olsen
til forkleinelse i hands gode Røgte men aldeelis Være døde og {utalt} som utalte.
Publiceret Niels Johannesen Hannistvedts udgivne Skiøde til sin Sønn Ole Nielsen paa 1
p/un/d Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Hannestvedt dat: 22 Nov: 1749 vid: fol: 402
Fogden Smith efter forrige tiltale Contra Erich Rachnes æskede Sagen udi Rætte og
begierede at de nerVærende Stevne Vidner Anders Bernes og Anders Laastad der baade har
forkyndet Erich Rachnes
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Udsættelsen, samt Indvarsled samtlig de udi hands boe {sig} af ham selv angivne Creditorer
til deres fordringers beædigelse maatte fremkaldes til Afhiemling.
Af de indstevnte Creditorer mødte Aschild Joensen Børcheland fremstod og eedelig
bekræftede sit anførte Kravs Rigtighed at Være i alt 13 rdr 3 mrk paa Agotthe Larsdatters
\Veigne/ mødte hændes Husbond og Stiffader Niels Mielstad og sagde at det forholdt sig
rigtig at hun for et halvt Aar havde at fordre, Knud Røsland under Eed bevidnede at have
med rette at søge 4 mrk 8 sk, Ole Børtvedt beedigede ligeleedis sin Søgning at Være 1 mrk,
de øvrige Creditorer skiøndt de Vare Varslede mødte ikke, da Jacob Monsen laae svag,
Marithe Erichsdatter er umyndig for hvem Erich Rachnes er Værge ligesom og for Ole
Joensen Ryland.
Erich Rachnes blev paaraabt men mødte ikke hvorfor Stevne Vidnerne fremstode og
forklarede det de har forkyndt for Erich Rachnes boepæl i Kari Rachnesses paahør denne
Udsættelse til dette Ting.
Fogden loed tilføre at som Gielden udi Erich Rachneses boe ikke opløber til hands dobbelte
Leyer Maals bøder da bliver hands Paastand at \naar/ det overskydende fra boeds formue
bliver deelet imellem ham og Hustrue \og/ bliver da for hands Part ey meere end 4 rdr 3 mrk
6 sk bliver hands Maj/este/ts tildømt og hand Erich Rachnes for det øvrige efter
Forordningen at straffes.
Eragtet
Sagen optages til doms til i Eftermiddag
Elling Aschildsen Litland haver ved muntlig Stevne Maal indstevnt til dette Ting tiid og
Stæd sin Naboe og Grande Berge Andersen Litland til at jevne med sig i Ager Eng samt
Skov, hvor af hand nemlig Berge Andersen har meere end Citanten paa sit brug har og
tilkom/m/er.
Den indstevnte Berge Andersen mødte Vedtagende lovlig Varsel, siigende ey at have meer
i brug end hands formand har havt, og hand selv i 37 aar brugt haver, og med Arbeyde
forbedret,
Citanten forlanged Sagen til begrandskning hen Viist paa Aastæden.
Eragted
Da denne Sag her paa dette Stæd ey Videre kand paa skiønnes henviises sam/m/e efter
Citantens forlangende paa Aastæden, til en beqvem Aarsens tiid førstkom/m/ende Aar 1750,
da Citanten haver Lovlig at indstevne Vedkom/m/ende og af mig som Dom/m/ere faae tiiden
beram/m/ed til Sagens foretagelse paa Aastæden.
Dom afsagt i Erich Rachnesses Sag!
Da det Ved den fremlagde Kundskabs Seddel fra Sognetz Præst H/er/r Jens Bruun udgivet
d/en 5 junij
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sistleeden Aar 1748 \ere/ oplyst at ind stevnte Erich Rachnes, som en ægtegift Mand har med
Horeries Synd forseet sig og besvangret et Qvinde Menniske navnlig Kari Knudsdatter
Møching, da i henseende samme af ham er Vorden ubenægtet og hands boeds Formue naar
Creditorers Gield beløbende 42 rdr og Jordegotzetzs summa 17 rdr /: som i dislige Casu ey
forbrydes :/ fradrages hands nemlig Erich Rachneses gandske boetz formue, der efter den
producerede Registrations og Vurderings forrettning ey beløber til høyere Intægts summa end
51 rdr 12 sk, bliver der aldeelis ey noget til overs fra Creditorernes Prætentioner enten til
deeling imellem hands endnu levende Hustrue eller til Afdrag efter Fogdens Paastand paa
hands bøder;

Thi bliVer efter saadan Sagens beskaffenhed hermed for Rætt kiendt og dømt, at Leyer
Maals begiengeren Erich Rachnes der ey har Formue at udreede sine dobbelte Leyer Maals
bøder med 24 rdr, bør for sin begangne Forseelse i følge Deres Kongl/ig Maj/este/ts
allernaadigst udgangne forordning af 6te Dec/em/br/is/ 1743 \dens 14 Pag 15 Post/ i mangel
af bødernes betalning, forsone sam/m/e med Arbeyde eller Fængsel alt efter høy Øfrigheds
nermere foranstaltning og henviisning til hvad Stæd denne Straff skal udstaaes.
Fleere Sager efter Paaraab fremkom ey udi Rette
Fogden fremlagde til Attestation følgende documenter til sit Reegenskabs bie læg.
1. Det med de sædvanlige 9 qvestioner som i alt blev besvaret som af nestforrige
Skibbreedes Almue.
2. At der ey mahles paa Hannestvedt Qvernen meer end til hans behov, men Vel paa
Totlands Qvern, som altsaa kand skatte 2 mrk
3. Tingsvidne at de aftagne Gaarder Lastad Egemoe, og Møxter endnu er i saa slet
Stand at intet der paa kand lægges
4. Odels Mantallet blev oplæst og uimodsagt
Restancen for inde Værende Aars skatter beløber 93 rdr 5 mrk 1 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1750 opnevnes 1. Johannes Egemoe 2. Knud
Nielsen Møxter 3. Johannes Joensen {Hustrulie} Hesjedahl 4. Torbiørn Mellesdahl 5.
Halver Johansen Hemvig 6. Ellev Andersen Kleveland 7. Ole Andersen ibid og 8. Ole
Nielsen Kleveland.

Echanger Skibbreede
1749 d/en 24 Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Ting stædet Bernes
Tangen for Echanger Skibb: almue i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts foged og de
Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 9 findes tilførte,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e ordres oplæste som ved nestforrige tingstæd.
Dernæst blev til publication fremlagt.
1. Obriste Lieutnant von der Veldes udgivne bøxelsæddels Revers til *Ole Ole
Knudsen paa 9 Mark Smør og 3 Kander Malt i Gaarden Øfre Helleland dat: Sep: 1749
2. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Knud Larsen paa 18 Mark Smør 1 Mæhle
Malt i Gaarden Nedre Helland dat: 5 Dec/em/br/is/ 1748
3. Anne Hansens S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Sieur
Hølleland paa 1 pd: Smør 1 Mæhle 4 Kander Malt i Gaarden Hølleland dat: 2 jan: 1748.
med Rev: ej dat
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4. Bertel Hognesen Røllands udgivne bøxelsæddel til Erich Stephensen paa 12 3/8
Mark Smør i Gaarden Hope dat: 24 Nov: 1749 med Rev: ej dat
5. Skiftebrev paa Gaarden Feeten efter afg/angne Weemund Larsen dat: 5 julij 1749
fol: 402
6. Ditto paa Gaarden Fyllingen efter Knud Knudsen dat: 1 julij 1749 d: fol:
7. Ditto paa Tufte d/en 11 Sept: 1749 efter Marithe Tufte ved: 402,

8. Ditto paa Hielmaas d/en 1 Julij 1749 efter Anders Nielsen
9. Ditto paa Aschevigen d/en 4 Julij 1749 efter Botelle Larsdatter d: fol:
10. Ditto paa Elvigen d/en 6 Junij 1749 efter Anne Nielsdatter d: fol:
11. Ditto paa Yttre Eide d/en 4 julij 1749 efter Mons Monsen
12. Ditto paa Echangerlie d/en 12 april 1749 efter Aamund Hansen
13. Ditto paa Hope d/en 7 Junij 1749 efter Ole Olsen vid: fol:
14. Ditto paa Hope d/en 7 Junij 1749 efter Ole Iversen ditt: fol:
15. Ditto paa Hope d/en 11 april 1749 efter Rasmus Iversen Hope d: fol:
16. Ole Lohnes udgivne bøxelbrev Paa Myndtlingen Ingeborg Andersdatters Veigne
til Tollef Larsen paa 20 Mark Smør 6 ¾ K: Malt i Gaarden Indre Eide dat: 24 Nov: 1749
med Rev: ej dat
17. Aflyst Lars Erichsen Padøens udgivne Pante Obligation til Johannes Hemvigen
paa Capital 70 rdr dat: 27 Julij 1739 efter Creditors Arvings Paateigning af 24 Nov: 1749
vid: fol: 152.
Sieur Christensen Indre Eide opbød sin Myndtling Ingeborg Magnesdatters Arve Capital
hænde efter sine Forældre tilfalden d/en 23 april 1748 stoer 43 rdr 3 mrk 4 sk om nogen
sam/m/e mod Pant og Intresse behøver men da ingen dertil anmelte sig blev Pængene under
forseigling Værgen tilbageleVeret.
H/er/r Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Ole Arnesen paa 1 p/un/d Smør
8te Kander Malt 1/6 faar i Gaarden Echanger dat: 1 Martij 1749 med Rev: ej dat
18. Erich Christensen og Halver Torchildsens udgivne bøxel sæddel [til] Halver
Johannesen paa 1 p/un/d 8 Mark Smør 10 1/3 Kande Malt i Gaarden Yttre Eide dat: 24 Nov:
1749 med Rev: ej dat
19. Ole Nielsen Øfre Echangers udgivne bøxelsæddel til Joen Helgesen paa 9 Mark
Smør 3 ¾ K: Malt 1/16 faar i Gaarden Fyllingen dat: 24 Nov: 1749 med Rev: ej dat
20. Anders Andersen Totlands udgivne bøxelsæddel til Ellef Larsen paa 1 p/un/d
Smør 20 Kander Malt i Gaarden Totland dat: 24 Nov: 1749 med Rev: ej dat
21. Mons Knudsen Lie med fleere Selgeres udgivne Skiøde til Anders Sebiørnsen
paa 1 p/un/d Smør 18 Kander Malt indbereigned den Part Kiøberen selv er eyende i
Gaarden Kalsaas dat: 24 Nov: 1749 vid: fol: 403
22. Magne Esem og Ole Olsen Biørges udgivne Skiøde til Anders Aamundsen
Muhlen paa 18 Mark Smør indbereigned det Kiøberen selv er eyende i Gaarden Muhlen
dat: 24 Nov: 1749 vid: fol: 403.
D/en 25de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til Publication
fremlagt.
Mons Rom/m/ereims og Ole Elvigs udgivne bøxelsæddel til Mons Olsen paa 9 Mark Smør 3
Kander Malt i Gaarden Otterstad dat: 25 Nov: 1749 med Rev: ej dat.
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Derefter blev de indstevnte Sager paaberaabte.
Ole Fam/m/estad efter forrige tiltale Contra Mons Olsen Yttre Hindenes æskede Sagen udi
Rætte og sagde at have forkyndt Lavdags forelæggelsen afsagt paa sidstleeden Som/m/erting

Den indstevnte og forelagde Mons Olsen Yttre Hindenes mødte og sagde det hand ey
nægter at betale sin tiende naar hand faaer Viide rigtig hvad hand med rette bør og skal betale
men siden Ole Fam/m/estad paastaaer Tienden at betales udi Vegt og 1 Vog Vel Veyet, har
hand negtet at betale den uden med Maal efter den taxering hands Jorde part er staaende for,
ligesom hand ingenlunde har lovet Citanten at betale Tienden efter Vægt ey heller med
Pænge, men efter Maal Vil hand betale, og til den Ende forlangede af fogden et Udtog af
Tiende Mantallet hvor stor Andeel Korn Maal hands Jorde brug er taxeret for, Fogden som
Ved Rætten Var nerværende fremlagde og anviiste tiende Mantallet over den Anpart Tiende
hvorefter Kongens Tiende oppebærges som udviiser at af den heele Gaard Yttre Hindenes
svares udi Tiende i alt 2 ½ Mæhle Korn hvoraf da paa den 4de Part kom/m/er 7 ½ Kande
{Malt} Korn som den indstevnte Mons Olsen Yttre Hindenes formeener sig at svare allene
af, og ey efter Ole Fam/m/estads Paastand at betale 1 Vog Korn eller 2 mrk i Pænge af.
Ole Fammestad forlangte Sagen udsatt til næste ting for derefter at faae Kierke Ejeren af
hvem hand har Kierketienden i forpagtning tilkaldet i Sagen at tilsvare den indstevntes
tilførsel.
Eragted
Den forlangte Udsættelse bevilges til næste ting
Ole Nielsen Biørge fremstoed for Rætten og anmelte det hand til dette Ting Tiid og Stæd
med muntlig Stevne Maal har ladet indkalde og indstevne sin forrige Formynder Anders
Biørge fordi hand i hands umyndige Aar har bortsolt hands tilhørende Jordegotz i Gaarden
Biørge af skyld 1 ½ sk eller 9 Mark Smør, og skiøndt hand derfor har faaed Pænge paastaar
hand dog at Værgen skal forskaffe ham Godtzet i sam/m/e Gaard tilbage mod sam/m/e
Pængers erlæggelse, alt til Doms lidelse og anhørelse.
Den indstevnte Anders Biørge blev 3de gange paaraabt Paa hvis veigne mødte Niels Myhr
og gav tilkiende det hands Fader Anders Biørge formedelst Alderdom og Skrøbelighed ey
kunde møde, men at hand paa hands Veigne af ham Var ombeedet at svare udi Sagen
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bem/el/te Niels Myhr svarede paa den indstevntes Veigne, det hand Vel tilstaaer at \hans
fader/ haver solt den paastevnte Jordepart {af 9 Mark Smør eller 1 ½ sk}, men at Aarsagen
der til har Været at i henseende bem/el/te {Penge} Jordepart Var saa ringe og der til med saa
slet saavel med Huuse som og at den slet blev styrt, \og/ at formynderen havde frøgt for at
den skulle blive øde, som hand til da Værende SorenskriVers forgot befindende indstillede
som og samtøckte udi at bem/el/te ringe Jordepart er bleven bort solt til Myntlingens
halvbroder efter det derpaa udgivne \og producerede/ Skiøde, ligesom og bem/el/te Niels
Myhr forestillede at den af hands Fader oppebaarne Kiøbesumma til Citanten er betalt, dog
forestillede Niels Myhr som af det fremlagde Skiøde hvorefter hands Fader Anders Biørge
sam/m/e Jordepart har soldt under dato 11 Junij 1732 som d/en 1 aug: sam/m/e Aar er
publicered, fornemmer det hands Fader tillige med mange fleere ArVinger under sam/m/e
skiøde har solt til Citantens halv broder Johannes Olsen som den tiid nermest berettiged til
Jorden, ey allene Citantens men end og hands Søster Brithe Nielsdatters ringe Jordeparter
som ey beløb sig høyere end 6 Mark Smør 1 7/8 Kande Malt til sam/m/en, og altsaa er
mindre end det Citanten fore giver for ham af Værgen at Være solt, hvilcket hand formodede
Rætten toeg i betragtning, at saa ringe Andeel Jordegodtz ey var nøttig naar de øvrige \Med
Ejere/ solte at lade blive usolt, i sær da Gaardeparten i de Aaringer Var saa meeget slætt, og
frøgt kunde Være for at bem/el/te Jordepart kunde blive øde, over alt formoded hand den
indstevnte i fald hand formeener sig som Odels Mand berettiged, hand da kand erholde sin

Gaarde part til bage, som nu er i langt bedre Stand end da den blev solt af hands Fader og
hand ey nemlig Citanten skal beviise at hands Odels Rætt er eller kand blive bortsolt.
Ole *Niesen tilstoed i alt Niels Biørges tilførte siigende forhen ey at have Vist at sin
tilhørende Jorde part der i hands umyndige Aar er solt til hands halv broder Johannes Olsen
af Værgen indstevnte Anders Biørge Var saa ringe saa den tillige med hands Søsters Part
ikkun var 6 Mark Smør 1 7/8 Kande Malt, Vil altsaa indstille det til Rættens Skiøn hvorvidt
hands Søge Maal medfører Rett eller billighed eller ey.
Niels Biørge ind loed og Sagen til Doms paa sin siide
Eragted
Sagen optages til doms til i Eftermiddag.
Iver Monsen Heggertvedt efter forrige tiltale Contra Iver Høyland, Niels Myhr og Ole Lie,
sam/m/e Mænd mødte og lovede at foreene sig med Citanten, hvor med hand var fornøyed
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Dømt og Afsagt
Af det fremlagde Skiøde gives fuldkom/m/en Oplysning at den indstevnte Værge Anders
Biørge har tillige med fleere LodsEjere under Skiøde dat: 11 junij 1732 soldt i Citanten Ole
Nielsens umyndige Aar en ringe Anpart Jordegotz bem/el/te Ole og Søster Brithe Nielsdatter
til hørende, der beløb for dem begge til 6 Mark Smør 1 7/8 Kande Malt i Gaarden Biørge
beliggende, og det til da værende Kiøber Johannes Olsen som Var Citantens halv broder og
sam/m/e tiid eeniste og nermeste Løsnings Mand som derfor har efter bemelte Skiødes
Udviis til benevnte Værge Anders Biørge betalt Kiøbe summen med 5 rdr 5 mrk. Nu er det
Vel saa at Lovens 3die bogs 2 Cap: 22 art forbyder en Værge at afhænde umyndiges
Jordegotz, men naar dette tillige betragtes 1mo at Værgen Anders Biørge Var nødsaged at
sælge det, naar alle de øvrige Lods Ejere derom Var eening, og ey uden Skade kunde lade saa
ringe Part henligge enten ubøxled eller øde hvilked hand lettelig kunde forestilled \sig/ havde
skeed, i fald hand, som skeed er, ey havde sam/m/e med de øvrige og større Lods Ejere
afhændet, hvorudi hand og {ey} har af da Værende Øvrighed havt biefald, Ved det skiødet er
Vorden udstæd og bevilged til publication, 2do Var den part Citanten paasøger, naar hands
Søster tillige solte Andeel fradrages, ikkun 4 Mark Smør 1 16/21 Kande Malt hvorpaa
Citanten ey kand Vænte sig at boe, i henseende sam/m/e ringe Part sorterer under det øvrige
brug, 3tio i fald Citanten er {..... og} den rette Odels Mand saavel til nestbemelte 4 Mark
Smør 1 16/21 Kande som det øvrige i Gaarden Biørge, da er det jo Citanten uformeent eller
hindred af Værgen at indløse sam/m/e for de pænge {d.spa.} Citanten Ole Nielsen selv som
myndig af Værgen Anders Biørge har an/n/am/m/et, aller hælst Gaardeparten skal nu langt
bædre Være i stand end da den for en 17 aars tiid blev solt,
Thi kiendes og døm/m/es hermed for Rætt at i henseende den indstevnte Anders Biørge ey
er overbeviist at have til sin Fordeel eller intresse afhændet Citantens ringe Anpart, men
meeget meere søgt at forkom/m/e sin Myntlings Skade i det sam/m/e Jordepart ubøxled eller
øde \ey/ skulle blive liggende, bør bem/el/te Anders Biørge for Citanten Ole Nielsens Søge
Maal i denne Sag aldeelis Være friefunden, ligesom og Processens Omkostning ophæves paa
begge sider.
Elling Olsen boende som Huus Mand paa en Grund sorterende under Gaarden Indre Eisnes i
Echanger Skibbreede fremstod for Rætten, og tilspurdte den til stæde Værende Almue af de
\ham/ nermeste omkring boende Gaarder, om det ikke dem tillige med dette nu i Rætten

siddende Laug Rætt til fulde er bekiendt, det hand er et Vandført og skrøbelig Menniske og
paa saadant Huus Mands Pladtz boende hvor
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hand ey har føde for et faaer end sige for større Creatuure at ernære sig af, dernæst og om
hand udi dette nesten forløbne Aar har formedelst skrøbelighed og til deels Sengeliggelse har
Været ude ved noget slags ringe kiøbMandskab at see sig noget til Nødtørft og Ophold
forhverved, de tilstæde Værende Almues Mænd tillige med Laug Rættet svarede enstem/m/ig
det dem alle er bekiendt at Comparenten Elling Olsen formedelst Svaghed af brocksyge er et
skrøbeligt Menniske hvoraf hand tillige med \af/ beenbrud har i en 4re Aars tiid Været
plaget, ligesom og at det Stæd hand er boende paa er aldeelis han/n/em ey tilladt at holde
Creatuure paa, end Videre det hand lidt de forrige Aar men aldeelis ey i dette Aar har
handled hvoraf hand kand taale at skatte eller Contribuere noget af,
Om dette Almuens og Laug Rættes Giensvar Var Comparenten sig et Lovskicket
Tingsvidne beskreven meddeelt som bevilget blev.
Og som fleere Sager til dette Ting ey var indstevnte eller for Rætten fremkom blev de af
fogden behøvende Tings Vidner attesterede alle lige de sam/m/e som for Hossanger
Skibbreede, untagen med denne forandring at Søre Qvinges Qvern er ubrugelig, Echangers
2de Qverne taxeret for 2 mrk og Biørvigs for 1 mrk 4 sk,
2do At Gaarderne Otterstad, Farrestvedt, Steensland, og Moe er intet forbedret men
snarere forverret siden det giorde Aftag
Odels Mantallet blev attesteret og uimodsagt.
Restancen for de Kongl/ige Skatter beløber 206 rdr 5 mrk 9 sk
Laug Rættes Mænd for tilkommende Aar 1750 opnevnes 1. Iver Olsen Rødland 2. Aamund
Monsen *Hørland 3. Lars Andersen Ascheland 4. Stephen Iversen Høyland 5. Jon Larsen
Echanger 6. Lars Børgesen Eisnes 7. Helje Nielsen Vadsel og 8. Jon Nielsen Heltvedt.

Mielde Skibbreede.
1749 d/en 28 Nov: blev Rætten til Almindelig høstetings holdelse satt paa Ting stædet Nedre
Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 10 findes tilførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e ordres oplæste som Ved nestforrige Tingstæd.
Forrige men nu afdøde Stiftsbefalings Mand á Møinichens givne Constitution til Johannes
Nielsen Søre Ascheland at Være Lehns Mand i Mielde Skibbreede i afdøde Johannes Nore
Aschelands Stæd dat: 25 aug: 1749.
Dernæst fremlagt til Publication
1. Skifte brev forrettet paa Gaarden Røscheland d/en 5 Maij 1749 efter afg/angne
Aschild Andersen vide fol: 403.
2. Ditto paa Nore Ascheland dat: 14 April 1749 efter afdøde Lehns Mand Johannes
Johannesen Nore Ascheland vid: fol:
3. Ditto paa Nore Reveim d/en 6 Maij 1749 efter Niels Monsen vid: fol:
4. Ditto paa Hundham/m/er d/en 11 junij 1749 efter Guttorm Larsen

5. Ditto paa Halland d/en 18 Julij 1749 efter Mons Andersen
6. Michel Johannesen Nore Vefles udgivne Skiøde til Johannes Olsen Vefle paa 1
p/un/d 23 Mark Smør 20 Kander Malt i Gaarden Søre Reveim dat: 28 Nov: 1749 vid: fol:
403.
D/en 29 ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev til Publication
fremlagt
1. Forordning angaaende Princessiede Styrs Paabud udi Norge dat: 4 Nov: 1749.
2. Den Constituerede Stiftbefalings Mands ordre til Fogden at tilsiige Almuen at
forskaffe gode Kalve skind til Rentzler (Rantzler) og Tørnøsters(?) eller i den Stæd 8 mrk Pr:
Lægd dat: 12 Nov: 1749
1749: 96b
Dernæst publiceret
Peder Aamundsens udgivne Skiøde til Ole Aamundsen Grønaas og Niels Olsen Hole
paa 18 Mark Smør ¼ tønde Malt i Gaarden Nore Kleppe dat: 28 Nov: 1749 vid: fol: 404
2. Rasmus Larsen Burcheland med fleere deres givne Skiøde til Gaute Andersen paa
1 p/un/d 16 ½ Mark Smør med den Part Kiøberen selv har arvet i Gaarden Burcheland dat:
28 Nov: 1749 vid: fol: 404.
Mons Johannesen Hechland opbød af Myntlingen Agothe Johannesdatters Arve Capital den
summa 34 rdr 5 mrk 10 sk om nogen sam/m/e mod Rente og Pant til laands behøvede, men
da ingen dertil anmelte sig blev Pængerne under forseigling ham til forvaring extraderet.
3. Ellef Lohne paa egne og som Laværge for Marithe Præstue hands udgivne
bøxelsæddel til Einer Johannesen paa ½ Løb Smør 3 Mæler Malt i Gaarden Rongved dat: 28
Nov: 1749 med Rev: ej dat.
4. Ole Hartvedts udgivne bøxelsæddel til Niels Haldorsen paa 22 Mark Smør 1
Mæhle Malt i Gaarden Hafre dat: 29 Nov: 1749 med Rev: ej dat.
5. Knud Fielschaal og Anders Joensen Nore Borges udgivne bøxelsæddel til Mons
Johannesen Schaar paa 1 p/un/d 6 Mark Smør 20 Kander Malt i Gaarden Nore Borge dat: 29
Nov: 1749 med Rev: ej dat
6. Anders Eversdahls med fleeres udgivne bøxelsæddel til Anders Halland paa 16
Mark Smør 2 2/3 Kande Malt i Gaarden Halland dat: 28 Nov: 1749 med Rev: ej dat
7. Consistorial Raad Geelmeydens udgivne bøxelsæddel til Mons Johannesen
Hechland paa ½ Løb 6 Mark Smør i Gaarden Hechland dat: 3 aug: 1749 med Rev: ej dat.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Halsten Larsen Nore Hannesdahl fremstoed for Rætten og til kiende gav det hand til dette
Ting Tiid og Stæd ved mundtlig Stevne Maal har ladet stevne sin Naboe Hans Jensen Søre
Hannesdahl fordie hand dagen for S/anc/te Hands dag inde Værende Aar, da de med
hinanden Var til Bryllup udi den indstevnte Hans Jensens Stue paa Gaarden Hannisdahl
havde slaget ham paa hands Skuldre med et støcke træe som de kalder en støve Stav og
Kiøge Mæstere i bonde Bryllupper bruger til at give Lyd med til Giesterne, ligesom hand og
har indstevnt bem/el/te Hans Jensen Hannesdahl til at anhøre Vidner i denne Sag nemlig 1.
Iver Larsen Hannesdahl 2. Aschild Larsen Dahltvedt 3. Arne Gulichsen Vefle 4. Jens

Joensen Garnes og 5te Brithe Olsdatter Watle som alle under fals Maal er indkaldet, efter
hvis aflagde Vidnesbyrd hand forlanger Dom tillige med Processens Omkostning
Den indstevnte Hans Jensen Hannesdahl tillige med de 5 indstevnte Vidner mødte alle
Vedtagende Lovlig Varsel.
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Derefter blev Eeden af Lov bogen for samtlige Vidner oplæste, og behørig formaning givet
dem at Vogte sig for Meen Eed, og \blev/ fremkaldet det første Vidne
Iver Larsen Hannesdahl da de øvrige Var taget afsiides og efter aflagd Eed med
opragte fingre Vidnede følgende at da hand holte Bryllup paa Gaarden Hannesdahl dagen for
S/anc/te Hans dag indeværende Aar og Vidnet med de øvrige bryllups folck Var samlet og
sad til bords i Hans og Vidnetz fellis Stue, forefalt dette at Halsten Larsen Var Kiøge Mæster
ved Vidnetz bryllup, og da bem/el/te Halsteen Ved at bancke paa bordet med en Kiep eller
saa kaldet Støve Stav Vilde have at Giesterne skulle gaae til bords og læse til Maden nægtet
Hans Hanisdahl det, hvorpaa Halsten toeg Støve Staven og lagde paa bordet til Hans
siigende Vil du ey lyde mig, saa qvitterer jeg mit Kiøge Mæster Embeede til dig, derpaa
fornam Vidnet at Staven blev kasted under bordet, men hvem det giorde Veed Vidnet ey at
forklare, derefter kom siden Staven op igien paa bordet, da Vidnet som Var brudgom sagde
lad mig faae den, og da Vidnet havde den fatt sagde Hans jeg Vil have den, og da Vidnets
Kone og Moster toeg Vidnet i fra Hans som tillige havde fatt i Stocken saae hand Hans
Jensen sloeg Citanten Halsteen paa Axelen med sam/m/e oftbenevnte Støve Stav et slag,
Videre saae dette Vidne ey at passere, da Vidnet blev udtaget af bryllups Stuen.
Det 2det Vidne Aschild Larsen fra falt Citanten da bem/el/te dreng endnu ikke har
Været til Confirmation eller Guds bord.
Det 3die Vidne Arne Gulichsen blev fremkaldet og efter aflagd Eed Vidnede om
Tiiden og stæden hvor dette Slags Maal Var yttred sig lige som nestforrige Vidne og at
Aarsagen var den sam/m/e som nestforrige Vidne ud sagt haver, dog med dette tillæg at dette
Vidne saa at efter at Halsteen havde lagt Staven ned for Hans Hannesdahl og qvitteret sit
Kiøge Meester Embede, toeg Hans Hannesdahl Staven og lagde ned Ved sin siide paa
bencken, og strax derefter saa hand Hans Hannesdahl reyste sig op oven for bordet og sloeg
med sam/m/e Stav Halsteen over den høyre Axel 3 slag, saa at Staven gick i støcker og \det
i/ 3 støcker dog forklared Vidnet at denne og dislige Stave er kløvet i den eene Ende i 4
Parter, og er sam/m/en hengende, men hvad enten den gick i 3 støcker af det Hans sloeg
Halsteen eller ey Veed Vidnet ikke, men dette saae Vidnet at da Halsteen Var slaget Var
Staven som for bemelt i 3 støcker, og saae Vidnet ikke at Halsteen toeg til modværge eller
sloeg Hans igien, end Videre paa tilspørsel af Rætten svarede Vidnet det hand nok fornam at
saavel Halsteen som Hans Var noget beskienked, men dog ingen at Være gandske overstadig
druckne.
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4de Vidne Jens Jonsen Garnes g/amme/l 20 aar tienende hos Helje Waatle
fremstoed og efter aflagd Eed forklarede i alt ligesom nest forrige Vidne Arne forklared
haver allene med den/n/e forandring at hand ey Veed hvor mange støcker Staven blev slaget
i støcker udi, og ey heller Veed til fulde hvor mange Slag Hans sloeg Halsteen over Axelen
med, dog Veed Vidnet at det Var meer end et slag, ligesom hand ey heller saae at Halsteen
sloeg Hans igien da nogle af bryllups folckene som Var uden for toeg Halsteen bort og
afværget det, ligesom dette Vidne ey heller kunde fornem/m/e at Hans eller Halsteen Var

over Maade beskienked men Vel noget rusende dog Var Halsteen meer beskiencked end
Hans.
5te Vidne Brithe Olsdatter Helje Waattles Hustrue frem stoed og efter aflagd Eed
Vidnede i alt som nestforrige Vidner saavel om Tiiden, Stæden, og Aarsagen til dette slags
Maal og at Vidnet havde seed at Hans havde slaget Halsteen med den om vundne Støve Stav
3de slag et over Axelen et paa hovedet men hvor Hans ram/m/ed Halsteen med det 3de slag
Veed Vidnet ey at forklare, i det øvrige Var dette Vidnets Udsiigende i alt overens
stem/m/ende med de 2de sidste Vidner at hvercken Hans eller Halsteen var overmaade
beskienckede.
Hans *Joensen (Jensen) Hannisdahl havde ey Videre at tilspørge Vidnerne om, beklagende
sig ey at have Vidner til at overbeviise Citanten sin uskyldighed.
Halsteen Larsen paastoed for den skade ham er tilføyed Ved saa ilde at Være bleven af ham
slagen at faae til Oprettning 6 rdr i Pænge, og desuden i denne Processes Omkostning 1 rdr 8
sk, som hand under Dom indstillede
Fogden bad at Ved Sagens Paadøm/m/e maatte Hands Maj/este/ts bøder blive erindred.
Dømt og Afsagt
Da det af de 4re eenstem/m/ige Vidners Forklaring til fulde er beviist, at den indstevnte
Hans Jensen Hannesdahl i Samling med andre i et bryllup holdet paa Gaarden Hannesdahl
inde værende Aar Ved sistleeden S/anc/t Hans dags tiid, har paa en usøm/m/elig Maade
slaget Citanten Halsteen Larsen Hannesdahl med en Stock eller saa kaldet Støve Stock over
Axelen 3de slag, hvorud over Citanten har fundet sig foraarsaged at tiltale ham og Ved sin i
Rette sættelse paastaaed satisfaction for sin erlidte Skade med 6 rdr og desuden for forvolte
Processes Omkostninger 1 rdr 8 sk, ligesom og Fogden under denne Sag efter Vidnernes
forklaring Var deponeret erindred Ved Sagens Paadøm/m/e om deres Maj/este/ts Casses til
hørende Bøder.
Altsaa efter denne Sags beskaffenhed bliver hermed for Rætt kiendt og dømt, at i henseende
Citanten Halsteen Larsen ey paa lovlig Maade har beviist hvad lyde ham er tilføyed den tiid
hand af Hans Hannisdahl den omvundne tiid er bleven slagen, mindre har ladet
1749: 98
sin paaberaabte Skade efter Lovens 6 bogs 7 Cap: 11 art: af brave Mænd til Pænge ansætte
efter dens skyldige tilstand og Vilkaar, alt saa kand denne Citantens Paastand til den
indstevntes belastelse ey kom/m/e i nogen Consideration, efter som bem/el/te Halsteen selv
har forsømt at iagttage sin Rætt Ved at lade sin paaberaabte Skade besigtige eller taxere:
Derimod bør Hans Jensen som skyldig overtydet i Slags Maalet ey allene betale til Citanten
Halsteen Larsen den paastaaede Processes Omkostning med 1 rdr 8 sk, men end og i følge
Lovens 6 bogs 7 Cap: 8 art: som den der med Stav har slaget Citanten at bøde til Deres
Maj/este/ts Casse 18 Lod Sølv eller 9 rdr:, som alt 15 dage efter denne Doms lovlige
forkyndelse under execution efter Lov bør udreedes, men i dessens Mangel derfor i følge
Forordning af 6 Dec/em/br/is/ 1743 at straffes paa Kroppen.
Fleere Sager frem kom ey for Rætten, hvorefter Fogden fremlagde til Attestation følgende bie
lager til sit Reegenskabs belæg.
1. Det sædvanlige med de 9 qvestioner som paa lige Maade blev besvaret som af
Almuen paa Hossanger Skibb:
2. At her ey findes fleere Giestgiverier end Housvigen som ey kand taales at skatte
af
Odels Mantallet oplæst og uimodsagt
Restancen for inde Værende Aars skatter beløber 79 rdr: 5 mrk 2 sk

Skifte brev forrettet paa Gaarden Ryscheland d/en 18 julij 1749 efter afg/angne Brithe
Andersdatter.
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1750 opnevnes følgende 1. Stephen Rivenes 2.
Mons Knudsen Øfste Mielde 3. Michel ibidem 4. Anders Nore Veseth 5. Christopher
Rølland 6. Anders Tveteraas 7. Ole Olsen Veaae og 8. Helje Revem.

Arne Skibbreede
1749 d/en 1 Des/em/br/is/ blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse sat paa Tingstædet
Nedre Mielde i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte
Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 10 findes til førte
Og blev de sam/m/e Kongl/ige ordres oplæste som Ved nestforrige Ting stæd
Dernæst fremlagt til Publication
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Hole d/en 11 Julij 1749 efter afg/angne Dordi
Nielsdatter vid: fol: 404
2. Ditto paa Gaarden Tuenes dat: 11 julij 1749 efter Anders Andersen Tuenes vid:
404
3. Ole Steene som Kierke Værger for Kors Kierken hands udgivne bøxelsæddel til
Hans Christiansen paa ½ Løb Smør ½ Tønde Malt i Gaarden Søre Toppe dat: 5 april 1749.
4. Justitz Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Baste Nielsen paa 21 Mark Smør 9
Kander Malt i Gaarden Brestenlie dat: 11 Nov: 1749
5. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Stephen Ludvigsen paa ½ Løb Smør
1 ½ qvarter Malt i Gaarden Bogtvedt dat: 17 junij 1749 med Rev: ej dat
6. Sieur Andersen Kaaldahls udgivne bøxelsæddel til Ole Simensen paa 13 ½ Mark
Smør i Gaarden Langhelle dat: 1 april 1749 med Rev: ej dat.
1749: 98b
D/en 2den ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og fremkom til
Publication.
1. Auctions Directeur Herman Bachers udgivne Auctions Skiøde til Hendrich
Martens paa en Søe boed staaende udi Sandvigen imellem Søren Thodes paa den eene og
Bageren Valentil Fasmers boe paa den Anden Siide for hvilcken er givet 200 rdr dat: 30
8ber 1748 vid: fol: 404 og 405
2. Skifte brev forrettet paa Nore Ascheland d/en 14 April 1749 efter Lehns Mand
Johannes Ascheland
3. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimands udgivne bøxelsæddel til Lars
Monsen Hole paa et Spand Smør ¼ Huud ¼ faar i Gaarden Yttre Arne dat: 15 febr: 1749
med Rev: ej dat.
4. Ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Erich Nielsen paa lige stort brug som
nestbemelte i ditto Gaard dat: 27 Martij 1749 med Rev: ej dat
5. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelsæddel til S/ingneu/r David Brøger
paa en Pladtz i St/o/re Sandvigen med tilhørende Nøste Grund som afg/angne Peder
Hofmand tilforn brugt og beboet haver giver derfor 3 rdr i Grunde Leye dat: 1 junij 1744

6. Ditto hændes Grunde Seddel til Ole Børgesen paa en bleege Pladtz i Store
Sandvigen nest synden for Mathis Johansens Pladtz dat: 4 aug: 1749.
7. Hans Iversen Mælcheraaen og Jens Børcheland paa Myntlingerne Gregus og
Marthe Rasmusdatters Veigne deres givne Skiøde til Lars Andersen Borge paa 18 Mark
Smør 6 Kander Malt i Gaarden Tuft dat: 2den dece/m/br/is/ 1749 vid: fol: 405
8. Mons Johannesen Lie med fleere deres udgivne Skiøde til Gregorius Monsen paa 1
p/un/d Smør \og/ 12 Mark og 1 ½ fierding Malt i Gaarden Lie dat: 2 Dec/em/br/is/ 1749 vid:
405
9. Knud Nielsen Møllers udgivne Skiøde til Ole Børgesen Eesnes paa sine tilhørende
Huuse bestaaende i Store Sandvigen dat: 1 aug: 1748 vid: fol: 405
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Lehns Manden Peder Arnetvedt frem lagde een af Procurator Jacob Preus udferdigede
skriftlige Stevne Maal under 17de Nov: indeværende Aar Contra Johan von der Ohe
tilholdende i Sandvigen for Sagen Stevne Maalet inde holder.
Den indstevnte Johan von der Ohe blev 3de gange paaraabte men ey mødte ey heller nogen
paa deres Veigne.
Stevne Vidnerne Vexel Helleche og Arve Erichsen begge boende i Bergens bye fremstode
og eedelige afhiemlede Stevne Maaletz forkyndelse lige efter deres paa Stevne Maalet
skriftlige tilførte paateigning, nemlig at sam/m/e d/en 17 Nov: sist leeden for Jan Von der
Ohes boepæl i Sandvigen Var forkyndt
1749: 99
i hands Kones og Datters paahør, da stevne Vidnerne tillige sagde Konen og Datteren at i
fald Johan von der Ohe Vilde have Copie af Stevningen kunde hand sænde bud til Procurator
Preus som da strax deraf Vilde give ham deraf Copie.
{Eragted.}
Den fremlagde Stevning Var annectered med Citantens hosføyede Reigning beløbende 9 rdr
1 mrk og Var dat: 8 Maij 1749.
Eragted.
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Johan von der Ohe forelægges Lavdag til
nestholdende Som/m/erting til kom/m/ende Aar 1750;
Lehns Mand Peder Arnetvedt fremlagde en af Assessor Jean Von der Lippe udferdigede
skriftlige Stevne Maal dat: 11 8ber 1749 Contra Jan Jensen Reebslager boende udi Store
Sandvigen nest Ved byen for Sagen Stevne Maalet indbefatter
Den indstevnte Jan Jensen blev 3de gange paaraabt men ingen mødte paa hands Veigne
Stevne Vidnerne Johannes Michelsen Seim og Johannes Erichsen Indre Arne fremstode og
eedelig afhiemlede det de d/en 12 Nov: sistleeden Aar har lovlig stevnt Jan Jensen i hands
eget Huus, da bem/el/te Jan Jensen selv læste Stevningen og selv paateigned Stevne Maalet
med det første at betale det hand Var Citanten pligtig.
Lehns Manden erindred om Lavdag for den udeblevne
Eragted
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Jan Jensen forelægges Lavdag til nestholdende
Som/m/erting tilkommende Aar 1750.
Publiceret

Giert Christiansen Storms udgivne Pante Obligation til Anders Olsen paa Capital 50
rdr: dat: 19 aug: 1748 med 1ste forpantning i Debitors Huuse staaende strax Ved Lille
Sandvigs Mølle vide fol: 405
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Tuft d/en 9 Julij 1749 efter afg/angne Rasmus
Gregoriusen vid: fol: 405
2. Ditto paa sam/m/e Gaard ditto dato efter afg/angne Marithe Nielsdatter vid: fol:
405.
3. Daniel Flactvedt med fleere Myntlingers Værge deres udgivne Skiøde til Stephen
Tuft paa 1 halv Løb Smør 1 Mæhle Malt indbereigned det hand selv er eyende tillige med
det hands Myntling mod Pænge til ham afstaaer i Gaarden Tuft dat: 2 Dec/em/br/is/ 1749
vid: fol: 405.
Fleere Sager fremkom ey for Rætten efter paaraab
Hendrich Bergendahl som FuldMægtig udi Borge Mæster Danchert Fasmers Tieniste
fremlagde en af bem/el/te Borgemæster Fasmer skriftlig under dato 14 8ber sistleeden
udferdigede Stevne Maal Contra bunde
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Manden Ole Mællingen for Sagen indbem/el/te Stevne Maal udviiser som saaleedis er
lydende
Den indstevnte Ole Mællingen blev 3de gange paaraabt men mødte ikke, hvorpaa Stevne
Vidnerne Tosten Einersen og Sivert Monsen begge boesatte udi Sandvigen Ved Bergen
fremstode og eedelig afhiemlede det de lovlig har forkyndt det i Rette lagde Stevne Maal som
for Rætten er oplæst for indstevnte Ole Mællingen og det i hands eget paahør og i hands egen
Stue paa Gaarden Mellingen.
Bem/el/te Hendrich Bergendahl fremlagde et skriftlig under Borgemæster Fasmers haand
udstæd Indlæg dat: 2 Nov: 1749 med 3de derpaa under bem/el/te Fasmers Vidimation
teignede Copier af 3de Attester som til Conference in originali bleve anviiste. den første
Attest udgivet af Jacob Lange d/en 1ste Dec/em/br/is/ 1749 den 2den af Jørgen Pedersen dat:
28 Nov: sam/m/e Aar og den 3die af Ole Skor dat: 16 Nov: 1749.
Bem/el/te Bergendahl forlangede Laugdag for den udeblevne og ey mødende Ole Mellingen
Eragtet
Den lovlig indstevnte og ey mødende Ole Mellingen forelægges Lavdag til nestkom/m/ende
Som/m/erting tilstundende Aar 1750.
Aflyst Knud Nielsen Møllers udgivne Pante Obligation til Sieur Olsen Store Sandvigen paa
Capital 60 rdr dat: 27 Martij 1748 efter Creditors paateignede qvitance af 29 Nov: 1749 og
af Pantebogen fol: 362 udslettet
D/en 3die ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt sat og som ey fleere Sager for
Rætten fremkom fremlagde Fogden til Attestation de sædvanlige bie lager til sit Reegenskab
1. Et med de sædvanlige 9 qvestioner som blev besvaret ligesom forhen ved Mielde
Skibb:
2. At der udi fleere Laxe Voge ey er fisked end i Telvigs Vog som blev ansatt for 3
mrk
3. At de aftagne Gaarder Dahle og Sætterdahl ey er forbedret saa den kand
paalægges.
4. At der ey er fleere Giestgiverie end Salhuus som kand skatte 2 rdr:

5. Odels Mantallet Attesteret og uimodsagt.
Restancen for inde Værende Aars skatter beløber 138 rdr 5 mrk 4 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1750 opnevnes følgende 1. Johannes Johannesen
Angeltvedt, 2. Ole Nielsen Morvig 3. Anbiørn Nielsen Setterstøel 4. Ole Halsteensen
Almaas 5. Johannes Erichsen Indre Arne 6. Mons Monsen Seim 7. Michel Larsen Aaseim
og 8. Johannes Pedersen Garnes.
1749
---------1750
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Som/m/ertingene
for Sartors Skibbreede d/en 21 Maij 1750.
Sam/m/e dato blev Rætten til Almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Ting stædet
Tøsøen efter foregaaende beram/m/else i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged
og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 81 findes anførte og med Laug
Mandens Attest beviiser at Være i Eed tagne,
Og blev da for det Skibbreede de af Fogden fremlagde Kongl/ige Forordninger og Rescripter
publicerede som ere følgende.
1mo Patent om høyeste Ret i Dan/mark for Aar 1750 dat: 10 8ber 1749
2do Forordning anlangende de saa kaldede Vinkel Skrivere, som paatage sig at skrive
Memorialer for andre, i sær for Almuen, uden at de selv tør være deres Navne bekiendt dat:
23 jan: 1750
3tio Forordning anlangende at, naar nogen som i et Hospital er ind lagt, eller af de
fattiges Casse nyder Underholdning, maatte tilfalde en Arv, skal sam/m/e tilhøre det Hospital
eller fattige Casse, hvoraf ArVingen nyder forflegning dat: 5 Dec/em/br/is/ 1749
4to Forordning angaaende Princessiede Styrs Paabud i Norge dat: 4 Nov: 1749
5. Kongl/ig Rescript anlangende Officerernes Tienere og tyendes Værne ting dat:
3de Aprilis 1750
6. Kongl/ig Rescript til biskop Pontoppidan og Cancellie Raad Bager, som
Constituered i Stiftbefalings Mandens Stæd om at de Delinqventer af Qvinde kiøn/n/et i
Bergens Stift og bye, som Ved Dom eller Kongl/ig Resolution bliver Condemnerede til tugt
huus Arbeide, skal herefter intages i Bergens tugt og Manufactur huus, istæden for at de
hidintil har Været forsænte til Trundhiems tugt huus dat: 7 Nov: 1749.
7. Kongl/ig Rescript hvorledes det sig skal forholde med de Delinqventer som ved
fæstnings Arbeide har udstaaet sin Straf, dat: 12 Dec/em/br/is/ 1749.
8. Kongl/ig Rescript at bøygde Tingene udi Bergens Stift stricte skal holdes efter
Lovens Tavle, for saavidt ikke sam/m/e Ved seenere Kongl/ige befalinger og anordninger er
forandret, dat: 10 April 1750.
9. At Under Officererne Ved Land Milicien skal sortere under den Militaire
Jurisdiction dat: 17 April 1750

10. Den Constituerede Stiftbefalings Mand Claus Bagers ordre til Fogden Smith at
Repartere paa Fogderiet 72 rdr 16 sk til fragt for de der skal transporteres til Guarnison paa
Wardøe huus fæstning dat: 12 Maij 1750
11. Ditto hands ordre til Fogden at bekientgiøre at Munstringene og sessionerne for
de 2de Bergen huusi[s]che Regimenter er udsatte til næste Aar, men end og at for i Aar af
Lægderne ingen Udredning skal betales, men sam/m/e Være skienket Lægds Udreederne, dat:
3 April 1750
12. Stiftampt Mand Møinichens ordre til Fogden Smith, at bekient giøre, at tiiden til
Munstring og session for Infanterie National Regimenter skal Være, nemlig 18 dages
Udredning til General Munstring og til Completerings session 6 dage med Videre dat: 16
Jan: 1748.
Derefter blev fremlagt til Publication
1mo et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Schoge d/en 4 8ber 1749 efter afgangne
Hans Nielsen Schoge vid: fol:
2do et Skiøde udgivet af Daniel Hansen Søre Echer Hofde paa 9 Mark Smør 4 ½
Mark fisk i Gaarden Echerhofde dat: 21 Maij 1750 vide fol: 406
1750: 100b
3. Peder Hagenes og Wincens Olsen Nesses givne Skiøde til Ole Olsen paa 1 p/un/d
3 Mark fisk inbereigned Kiøberens egen Anpart i Gaarden Nesse, dat: 21 Maij 1750 vide
fol: 406.
4. Jens Olsen Windeneses udgivne bøxelsæddel til Michel Erichsen paa 1 p/un/d fisk
i Gaarden Windenes dat: 21 Maij 1750 med Rev: ej dat
5. Jens Johannesen Nipens givne bøxelsæddel til Ole Tørresen paa 13 ½ Mark fisk i
Gaarden Øfre Børnes ditto dato.
6. Ole Iversen Tøsøens bøxelsæddel til Daniel Hansen paa 1 p/un/d 6 Mark fisk i
Gaarden Aase ditto dato
7. Lars Torsen Schoges bøxelsæddel [paa] 1 p/un/d fisk i Gaarden Telle til Niels
Nielsen ditto dato.
8. Thomas Algerøens bøxelsæddel til sin Sønn Stephen Thomesen paa 18 Mark fisk i
Algerøen ditto dato.
9. Ole Pedersen Lochøen og Hans Hansen Syltøen paa egne og umyndige broders
børn udgivne bøxelsæddel til Hans Wintziensen paa 2 p/un/d fisk dat: 21 Maij 1750
10. Friderich Monsen Leerøens udgivne Revers til 2de sine døttre Apolone og
Abigael for summa 32 rdr dat: 21 Maij 1750 vid: fol: 406.
11. Søfren Elkier tilsiuns Mand efter afg/angne biskop Londeman hands udgivne
bøxelsæddel til Michel Søevigen paa 2 ½ spand fisk i Gaarden Aarefiord dat: 26 april 1750
med Rev: ej dat
12. Elisabeth S/a/l/ig/ Lars Jacobsens udgivne bøxelsæddel til Niels Jacobsen paa 1
p/un/d Smør i Gaarden Snechevig med Condition at Jacob Jacobsen dog sam/m/e skal bruge
dat: 4 Jan: 1750 med Rev: ej dat
13. Ditto hændes bøxelsæddel til Mons Thomesen paa 1 p/un/d Smør i ditto Gaard
dat: 16 Maij 1750 med Rev: ej dat
14. Jon Andersen Sletten paa egne og brødres Veigne hands givne bøxelsæddel til
Lars Nielsen paa 2 p/un/d 6 Mark fisk i Gaarden Steensland dat: 21 Maij 1750 med Rev:
15. Lars Iversen Trellevig paa egne og MedEjeres Veigne udgivne bøxelsæddel til
Niels Olsen Hum/m/elsund paa 18 Mark Smør eller ½ Vog fisk i Gaarden Søre Tvedt dat:
21 Maij 1750 Rev: ej dat

16. Niels Larsen Landeraae og Ole Endresen Schoge deres udgivne Skiøde til Elling
Knudsen Kaabeltvedt paa 4 Mark fisk i Gaarden Noreide, da Kiøberen desuden har arvet 10
Mark dat: 21 Maij 1750. vide fol: 407.
17. Skiftebrev forrettet d/en 21 Maij 1750 efter {Anne Mons} Knud Willemsen
Sollesvig vid: fol: 407.
D/en 22de ejusdem blev Rætten atter igien satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd og blev til
Publication fremlagt.
1. Niels Larsen Leerøens udgivne Skiøde til sin Sønn Endre Nielsen Leerøen paa 8
Mark Smør 1/9 huud i Gaarden Leerøen dat: 22 Maij 1750 vid: fol: 407
2. Ingelev Nielsdatter og Johannes Andersen Tvedten paa egne og broders Veigne
udgivne Skiøde til Michel Larsen Dahle paa ½ Vog fisk i Gaarden Hagenes dat: 22 Maij
1750 vid: fol: 407
3. Stephen Erichsen, Erich, Hans, Michel Agotnes og Peder Michelsen
1750: 101
Bratholmen deres udgivne Skiøde paa en holm Aadner holm kaldet forhen sorterende under
Gaarden Agotnes til Opsidderne paa Gaarden Nordeide sc: Ole Olsen, Niels Olsen og Ole
Knudsen dat: 22 Maij 1750 vide fol: 407.
4. Endre Nielsen Lerøens udgivne bøxelsæddel til Niels Olsen paa 24 Mark Smør 12
Mark fisk i Gaarden Echerhofde dat: 22 Maij 1750 med Rev: ej dat.
5. Hans Simensen Schages udgivne bøxelsæddel til Anders Andersen Worland paa 7
1/5 Mark fisk i Gaarden Worland dat: 22 Maij 1750 med Rev: ej dat
6. Anders Jacobsen Ham/m/erslands udgivne Afkald til sin Værfader Hendrich
Halversen Søre Biørøen for sin Hustrues Dorthe Hendrichsdatters Arve Capitaler efter
hændes Moder og Morfader dat: 22 Maij 1750 vide fol: 407.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Jens Michelsen Worland paa egne og med Interressenteres Veigne mødte for Rætten og
forlanged at de 2de \opsatte/ Sager Contra Ole Tønevig maatte til næste ting \igien/ udsættes
i henseende de havde havt forfald til dette Ting at faae deres Procurator Consulered og
hidført til dette Ting, og som den indstevnte Ole Tønnevig ey heller mødte blev Sagen efter
Citantens forlangende udsatt til næste Høsteting.
Jens Hansen Meyer for nerværende Tiid Toldbetient ved Buch Von Raa og her i districtet,
fremstoed for Rætten og tilkiende gav det hand til dette Ting Tiid og Stæd har ladet
indstevne med muntlig Stevne Maal en Ung Karl Ole Andersen Tellenes, fordi hand som
Tieniste dreng er bortreyst i fra sin Tieniste hand hos Citanten var hyrt udi, efter at hand i 3 á
4 Uger forleeden Aar Var allene i tieniste skiønt hand til Aars tieniste Var leyed og
accordered Lønn at nyde 8 rdr; derfor at lide Dom enten at gaae i sin tieniste igien eller og i
hin Stæd at forskaffe en duelig tieniste dreng, eller og derfor at undgielde Straf efter Loven,
med erstattning for i bragte Processes Omkostninger.
Den indstevnte Ole Andersen blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Ole Mathiesen Dahle og Simon Aamundsen Fiereide fremstode, og under
Eed afhiemlede det de for 14 dager tiid siden paa Gaarden Tellenes i hands Faders Anders
Hansen Telleneses Huus forkyndte denne Stevning dog var den indstevnte Ole Andersen ey
hiem/m/e, men Stevningen blev dog af dem i bem/el/te faderen Anders Telleneses og hands
StiftModers paahør forkyndet.

Citanten erindrede Om Lavdag for den indstevnte og ey mødende Ole Andersen
Eragted,
Den lovlig indstevnte og ey mødende Ole Andersen Tellenes forelægges Lavdag til
nestholdende Høste ting.
1750: 101b
Fogden Rasmus Smith anmelte det hand ved Muntlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde
Joen Larsen gift Mand og Pigen Borni Andersdatter formedelst med hinanden begangne
Leyer Maal dis formedelst at lide Dom til bøders betalning.
De indstevnte mødte begge, og blev da først fremstilled Joen Larsen Hagenes som efter
Rættens tilspørsel tilstoed at Være en ægte Gift Mand hvis Hustrues Navn er Brithe
Johannesdatter der ennu er i Live, dernæst lige paa tilspørgende tilstoed hand at have
besvangred den her for Rætten mødende Qvinde Menniske Borni Andersdatter, der allereede
afvigte helgemis tiider kom i barselsæng med det i Utugt avlede barn, som 8te dage der efter
Ved døden er frafalden, end videre maatte hand med grem/m/else til kiende give at bem/el/te
Borni Andersdatter er sig i 2det og 3die Leed beslegtiget saaleedis nemlig at bem/el/te Borni
Andersdatters fader Anders Olsen Hagenes og Leyermaals begiengeren Joen Larsen Hagenes
er fulde Søskende børn og i 2det lige Leed beslegtigede, og saaleedis havde hand ey Videre at
forklare.
Rætten tilspurte lige leedis det mødende Qvinde Men/n/iske Borni Andersdatter, om det
saaleedis forholdt sig, saavel om hændes besvangrelse som Slegtskab med og til Joen Larsen
Hagenes, hvortil hun svarede, det hun saavel af bem/el/te Jon Larsen Hagenes er besvangred
og allereede fødet barnet, som og at Være med ham saaleedis beslegtet at hændes fader og
Joen Hagenes er Søskende børn til hinanden.
Borni Andersdatters fader Anders Olsen Hagenes som ved Rætten var tilstæde, forklarede
om dette Slegtskab sam/m/e forklaring, som de indstevnte aflagt haver, nemlig at være til Jon
Hagenes Søskende barn, saa hands Moder og Leyer Maals begiengerens Fader var rette
Søskende.
Rætten tilspurte end Videre den mødende Borni Andersdatter hvad Alder hun nu havde, om
hun havde været til Confirmation, da hun blev besvangred af Jon Larsen, hvortil hun svarede,
nu for nerværende tiid at være 17 aar, og paa det 18 aar fra afvigte Paaske indeværende Aar,
ligesom og hun tilstoed at være bleven besvangred og laved til Barsel da hun gick til
Confirmation afvigte Aar 1749 ved Micheli tiider, da hun der efter 8te dage falt i barsel, og
ey forinden 8te dage for sistleeden Juul kom til Alters,
Fogden som af begge Parters forklaring uventelig og uvidende fornem/m/er at de ere
hinanden udi 2det og 3die Leed beslegtiged, samt at Borni Andersdatter for og under hændes
Confirmation har været besvangred, fandt sig anleediget at begiere Sagens Udsættelse
1750: 102
til nestholdende Høsteting, for imidlertiid om Pigens Confirmation at indhændte Sogne
Præstens Attest om detz Rigtighed, og ellers for dem begge at søge Forsvar beskicket.
Eragtet
Den forlangte Udsættelse til næstholdende Høsteting bliver efter Fogdens forlangende
billiget.
Fleere Sager efter paaraab fremkom ey for Rætten

Fogden fremlagde til Attestation den forfattede Restance over 1 og 2den termins Kongl/ige
Skatter beløbende 261 rdr: 2 mrk 9 sk

Schiolds Skibb:
1750 d/en 25 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Schiolds
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Møllendahl i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 84 findes
indførte,
Og blev for dette Skibbreede alle de Kongl/ige Ordres Rescripter og befalninger publicerede
som for Sa[r]tors Skibbreede fol: 100 findes extraherede.
Nok blev fremlagt den Constituerede StiftsbefalingsMand Claus Bagers ordre til Fogden at
lyse efter en fra Friderichshalds Tyve Huus disertered Soldat nafnlig Knud Olsen dat: 20
Maij 1750
Derefter blev til Publication fremlagt følgende.
1. Søren Elkier paa H/er/r biskop Londemans Veigne udgivne bøxelsæddel til Baar
Danielsen paa 18 Mark Smør ¼ huud ¼ qvarter Malt i Gaarden Søre Jellestad. dat: 23 Maij
1749 med Rev: ej dat.
2. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Niels Erichsen paa Gaarden Ramsvig og
Oxebaas skyldende 1 bismerpund, dat: 10 Jan: 1750 med Rev: ej:
3. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Schage d/en 23 Sep: 1749 efter afg/angne
Friderich Larsen Schage vid: fol: 407.
4. Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Lars Larsen paa 2 p/un/d 8te Mark
Smør i Gaarden Nedre Bircheland, som naar tillægges forrige Aars ham meddeelte
bøxelsæddel bliver i alt 1 Løb 1 p/un/d og 16 Mark Smør dat: 23 Maij 1750 med Rev: ej dat
5. Assessor Von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Erich Olsen paa ½ Løb Smør i
Gaarden Nordre Gillestad dat: 21 julij 1749 med Rev: ej dat
6. Mons Øfrestue, Lars Fridrichsen og Christopher Lielands udgivne bøxelsæddel til
Halvar Schage paa ½ Løb Smør den part hand selv eyer dat: 25 Maij 1750 med Rev: ej dat.
7. Søren Elkier paa afg/angne Londemans Veigne hands udgivne bøxelsæddel til
Mogens Nielsen Heldahl paa 1 P/und 3 Mark Smør ½ qvarter Malt i Gaarden Sandahl dat:
12 Dec/em/br/is/ 1747 med Rev: ej dat
8. Catharina S/a/l/ig/ Postmæster Peter Dams udgivne Skiøde til Johan Christopher
Grübel paa Huuse og Qværne bestaaende paa Aarestads Grund mod Svartediget dat: 25 Aug:
1749 vid: fol: 407.
9. Assessor Von der Lippes bøxelsæddel til bem/el/te Johan Christopher Grübel paa
en Mølle Grund Ved Aarestads Elv som Postmeester Dam forhen brugt haver dat: 26 aug:
1749 vid: fol: 407.
Fogden Rasmus Smith gav tilkiende at hand efter H/er/r Cancellie Raad og Laug Mand samt
Constituered Stiftsbefalings Mand Bagers ordre af 9de hujus grundet paa Hans
Høyærværdighed H/er/r Biskop Pontoppidans til ham ergangne Reqvisition af 1ste Maij
haver Ved Lehns Manden Niels Dyngeland ladet tilsiige og tilkalde 16 Mænd som skal have
underskre1750: 102b

vet og attesteret en forteignelse paa de Gaarder og pladser som skal have i forrige tiider lagt
til Aarstads Meenighed, hvilcke {nu} efter et af Hans Høyærværdighed Biskoppen udi hans
Reqvisition paaberaabte Kongl/ig Allernaadigst Rescript nu skal henlægges til Sante Jørgens
Hospitals Kierke i Bergen derom at tage de om/mel/te 16 Mænds eedelige bekræftning, til et
lovligt Tings Vidnes Erholdelse, til den Ende producerte hand høybem/el/te H/er/r
Biskoppens Reqvisition med hosfulte forteignelse samt Cancellie Raad Bagers Fogden
tillagde ordre, som hand begierede for Rætten oplæst og derefter de Under forteignelsen
teignede 16 Mænd fremkaldet til deres eedelige bekræftelse, og han/n/em der efter et
lovskicket Tings Vidne beskreven meddeelt.
Af de indvarslede møtte Arne Olsen, Johannes Olsen, Rubert Olsen, Jens Jensen, Anders
Tollevsen, Thore Olsen, Jacob Giise, Hans Schram, Johannes Gundersen, Clamer Mauritzen
Rasmus Johannesen, Halvor Nielsen, {Erich Olsen} Johannes Olsen, Claus Danielsen, de
2de Erich Olsen og Mons Nielsen mødte ikke, og blev de fremlagde Ordre, oplæste hvorpaa
de samtlige sagde de aldeelis ey kunde ey heller har loved at beedige at de paa
Specificationen sist anførte Gaarder sc: Øfre Natland Fantoft, Store Tvet, Pladtzet,
Fiøsanger, Kraagenesset Øfre og Nedre Fyllingen og den ene forpagter paa Sælen deres
beboere Virkelig har kortere eller magligere Vey {til Bircheland eller} til Hospitalet i Bergen
end til Bircheland, thi derom maatte enhver Gaards beboere best og sickerst give den
forklaring, da de ey uden deres formodning der om under saadan en attest har givet tilkiende
ligesom de ey heller med nogen slags Vished kand sige at bemelte Gaarder har henhøret
under Aarestads Sogn, men Vel at de alle har hørt tale derom, de mødende 14 Mænd
ydermeere sagde at det Vel Var tienligst at de Gaarders beboere som til denne tiid ey har
søgt til Hospitalets Kierke, maatte tillige med Birchelands Kierke Ejere og deres nu værende
Sogne Præst H/er/r Brandahl, alle indkaldes til Veder Mæhle, for at derefter kunde erindres af
enhver, ....en(?) Sagen kand Være dem alle paa gieldende.
Fogden havde ey Videre herimod at erindre, siden de mødende Forteignelsen ey kand eller
Vil beedige udi alt, uden med saadan Omstændighed som de forhen har forklaret, forlanget
altsaa det passerede sig beskreven meddeelt.
1750: 103
D/en 26de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd untagen udi
Mons Monsen Mitthues Stæd blev antaget Erich Lilletvedt
Fremlagt til Publication
Lars Halversen Melles Haug med fleere hands MedEjeres Skiøde til Halver
Michelsen Søvigen paa 43 1/5 Mark Smør 1/20 huud i Gaarden Søvigen dat: 26 Maij 1750
vide fol: 407.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabt
Ole Pedersen Haucheland fremstoed for Rætten og til kiende gav, det hand til dette Ting tiid
og Stæd med muntlig Varsel har ladet indkalde Rasmus Hauchelands Hustrue Anne Olsdatter
fordi hun i fastens Tiider og noget for sist afvigte Paaske skal i hands fraværelse dog i
Vidners paahør have tillagt ham den beskyldning at have hugget paa anden eller frem/m/ed
Mands bøe en børre med Rogne skav, derom at anhøre Vidnerne Eli Larsdatter Mons
Rasmusen Hauchelands Kone, og Christi Monsdatter tienende hos sin broder Simen Monsen

Haucheland som begge under fals Maal er indstevnte, lige som og derefter at anhøre Dom
efter Sagens beskaffenhed, til Processens Omkostnings Erstattning.
Den indstevnte Anne Olsdatter blev 3de gange paa raabt men ingen mødte ey heller nogen
paa hændes Veigne.
| Stevne Vidnerne Jens Aadland og Lars Schage fremstode og efter Aflagd Eed afhiemlede,
det de for 14 dage i Gaard siden Var paa Gaarden Haucheland betiimelig om dagen ongefer
Klocken 3 slet Eftermiddag og der i hændes Huus ankyndigede Stevne Maalet udi hændes
tieniste Pige eller barns paahør som Var 12 aar gam/m/el, ligesom de og da de ey fandt
enten Anne Olsdatter eller hændes Mand hiem/m/e bekiendt giorde det for hændes Naboer
Mons Rasmusen og Simen Monsen Haucheland at de sam/m/e Stævning havde forkyndet for
og udi Anne Olsdatters boepæl, med begier de Vilde sam/m/e ankyndige naar hun hiem kom;
De indstevnte Vidner mødte lige leedis for Rætten,
Citanten Ole Pedersen Haucheland som ey til Vedermæhle har indkaldet Anne Olsdatters
Mand Rasmus Haucheland forlangte Sagen udsatt til sine mødende Vidners aflæggende
forklaring paa det hand til den tiid kunde faae Ved Continuations Stevne Maal bem/el/te den
paagieldende Anne Olsdatters Mand bem/el/te Rasmus Haucheland indkaldet, som Rætten
bevilgede og holdt for lovligt, og derfor gav Sagen Udsættelse til næste Ting.
1750: 103b
Fogden Smith tilkiendegav at have ladet indstevne Ole Lund som en gift Mand for begangne
Leyer Maal med qvinde Mennisket Karen Andersdatter som Var pige, der for at lide Dom til
bøders betalning, ligesom hand og fremlagde den af den Constituerede Stiftsbefalings Mand
Bager Approberede Registrations og Vurderings forrettning efter hvilcken da Liqvidation er
skeed efter bem/el/te Forrettnings Udviis dat: 7 febr: h: a: Deres Maj/este/ts Casse foruden
de doble Leyer Maals bøder 24 rdr tilkom/m/er den 10de deel med 2 mrk 14 sk. men som
ovenstaaende bøder og 10de part af Leyer Maals begiengerens beholdne formue i alt er betalt
med 24 rdr 2 mrk 14 sk declarered hand Sagen ophævet og frafalt Videre Dom at erholde.
Restancen over dette Skibb: 1ste og 2den termin beløber 938 rdr 4 mrk 11 sk

Guulens Skibbreede!
1750 d/en 29 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Guulens
Skibb: paa Tingstædet Schieljehavn i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de
Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 84 findes tilførte og efter fremlagde
Attester beviiser at have aflagt deres Laug Rettes Mænds Eed.
For dette Skibb: blev alle de Kongl/ige forordninger Re[s]cripter og ordres oplæste som Ved
nest forrige Sartors og Schiolds Skibb: publicered blev.
Derefter publicered følgende documenter
1. Sk/ifte/brev: dat: 9 Sept: 1749 efter afg/angne Mons Johannesen St/o/r/e/ Slire
2. Ditto af 4 Junij 1749 efter Joen Torstensen Nore Aaneland.
3. Ditto af 10 Sept: ej an: efter Ole Rasmusen Lille Sleire v: fol:
4. Ditto af 9 Sept: 1749 efter Ole Olsen Lille Slire v: fol:
5. Ditto af 15 8ber ej an: efter Kari Aslachsdatter Brandanger
6. Ditto af 9 Sept: 1749 efter Johannes Knudsen Andvigen

7. Johan Pettersen Fasmers udgivne Skiøde til Cornelius Jansen Foorman paa en
halvepart udi handelen paa Øen Børholmen med tilhørende Huuse og inventario dat: 20
Dec/em/br/is/ 1748 vid: fol:
8. Skifte brev paa Gaarden Brandanger efter Anne Larsdatter dat: 14 8ber 1749 vid:
fol:
9. Kongl/ig Allernaadigst Skiøde for Lars Olsen paa 1 p/un/d Smørs Landskyld i
Gaarden Lille Watzøen dat: 31 Dec/em/br/is/ 1748 vid: fol:
10. Søren Elkier paa S/a/l/ig/ Londemans Sterboes Veigne hands ud givne
bøxelsæddel til Hans Arnesen paa 1 p/un/d 9 Mark Smør i Gaarden Nedre Øst guulen dat: 11
april 1750 med Rev: ej dat:
11. Iver Larsen Andvigen med fleeres udgivne Skiøde til Hans Hansen paa 20 Mark
Smør i Gaarden Børcheland dat: 24 Nov: 1749 vid: fol:
12. Hemming Monsen Unneland og Joen Hemmingsens udgivne Skiøde til Mons
Aamundsen paa 18 Mark Smør ¼ faar i Gaarden Randahl dat: 29 Maij 1750 vid: fol: 409
1750: 104
13. Joen Otthesen Brandanger, Mons Rørtvedt og Iver Midbøes ud givne Skiøde til
Otthe Joensen paa 1 p/un/d Smør med den Part Kiøberen selv er eyende i Gaarden
Brandanger dat: 29 Maij 1750 vid: fol: 409
14. Anne Lem S/a/l/ig/ Rector á Mønichens udgivne bøxelsæddel til Knud Otthesen
paa ½ Løb Smør i Gaarden Myhre dat: 2 Jan: 1750 med Rev: ej dat.
D/en 30te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt, og da ingen Sager efter paaraab
fremkom for Rætten, fremlagde Fogden til Attestation den forfattede Restance for inde
værende Aars 1ste og 2den termins Skatter beløbende 541 rdr: 4 mrk

Lindaas Skibbreede!
[1750] d/en 1ste Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Lindaas
Skibbreede satt efter Øfrigheds foregaaende berammelse og ordre paa Ting stædet
Brudeknappen, i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts og de Rætten for dette Aar
tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 87 findes tilførte og med Attester beviiser at
Være som Laug Rættes mend i Eedtagne,
For dette Skibbreede bleve alle de Kongl/ige forordninger ordre[s] og Rescripter publicerede
som Ved nestforrige Tingstæder.
Dernæst publiceret følgende documenter
1. Sk/ifte/brev forrettet paa Gaarden Sunsbye d/en 3 Martij 1750 efter Fenje Olsdatter
vid: fol:
2. Ditto paa Monstad dat: 4 Martij 1750 efter Lars Pedersen vid: fol:
3. Ditto paa Kaalaas af 3 Martij 1750 efter Lars Nielsen vid: fol:
4. Abel Margrethe S/a/l/ig/ H/er/r Christen Krogs udgivne Skiøde til Berge
Rasmusen Fonnebust paa ½ Løb Smør ½ tønde Malt i Gaarden Fonnebust dat: 18 Nov:
1749 vid: fol: 409
5. Iver Nielsen Hodnes udgivne Skiøde til Ole Bleege paa 1 p/un/d mindre ¼ deel
Mark Smør i Gaarden Hodne dat: 15 Dec/em/br/is/ 1747 vid: fol:

6. Iver Haldorsen Hodnes udgivne Skiøde til Ole Bleege paa 23 ½ Mark Smør i
Gaarden Hodne dat: 7 Nov: 1747 vid: fol:
7. Lars Halversen Fielsendes udgivne bøxelsæddel til Iver Jørgensen Kringlen paa 20
12/21 Mark Smør 6/21 huud i Gaarden Fielanger dat: 1ste junij 1750 med Rev: ej dat.
8. Ole Bleeges udgivne bøxelsæddel til Iver Haldorsen paa 23 ½ Mark Smør i
Gaarden Hodne dat: 18 Dec/em/br/is/ 1747 med Rev: ej dat
9. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Iver Nielsen paa 1 p/un/d mindre ¼ deel Mark
Smør i ditto Gaard Hodne dat: 15 Dec/em/br/is/ 1747 med Rev:
10. H/er/r Lyder Fastings udgivne bøxelsæddel til Haaver Haaversen paa 1 p/un/d 21
Mark Smør 5/16 huud i Gaarden Hundven dat: 9 Maij 1750 med Rev: ej dat
D/en 2den ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og fremlagt til
Publication
Michel Michelsen Knarvigens udgivne Skiøde til Johannes Nielsen paa 1 p/un/d 6
Mark Smør i Gaarden Knarvigen dat: 1ste Junij 1750 vid: fol: 409.
Derefter blev de udsatte Sager fra sistleeden Høsteting afvigte Aar foretagne og paaraabte.
Fogden Rasmus Smith æskede udi Rætte den fra afvigte Aars høsteting opsatte Sag imod
Leyer Maals begiengeren Hans Jensen Kaartvedt, og Vilde Vænte hvad
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hand efter eget Tilbud siste Ting nu kand have til sin befrielse at fremlægge,
Bem/el/te Hans Jensen Kaartvedt blev 3de Gange paaraabt men mødte ikke ey heller nogen
paa hands Veigne.
Fogden som fornam at den paa{be}raabte Hans Jensen Kaartvedt hverken selv ey heller
nogen paa hands Veigne møder, fremlagde hand et til ham og Sorenskriver Garmann under
dato 22 8ber 1749 fra Søe enroullerings Chefen Capitaine Lemmich tilstillede Skrivelse,
hvorudi hand beraaber sig paa et Rescript af 15 Nov: 1748 som skal tiene til den indstevntes
befrielse, samt begierede hvad der den tiid Var {pas} i Rætten passeret sig beskreven
meddeelt, hvilcket ham og under Sorenskriverens haand er tilsænt tillige med deris Originali
æskede Certificatz, hvilcken Fogden begierede Acten tilført, og da det af Capitaine Lemich
paaberaabte Kongl/ig Allernaadigst Rescript er Fogden og Rætten ubekient. Hans Nielsen
Kaartvedt ikke heller efter sit siste Rættes dag giorde Løfte hverken har mødt eller noget til
sin befrielse for Søge Maalet fremsændt, ey heller Capitaine Lemmich noget paa hans Veigne
lader fremkom/m/e, saa kand Fogden i den Sag ikke anderleedis ansee den ind stevnte Hans
Jensen Kaartvedt end, som hand tilforn har sagt, en af det unge Mandskab som tiener og
opholder sig udi Lægderne og staar i blandt det unge Mandskab i Fogderies Roulle, og ikke at
Være udtagen derfra og enroullered til Virkelig Matros udi hands Maj/este/ts tieniste,
paastoed derfore at bem/el/te Hans Jensen Vorder tilfunden ey allene sine Leyer Maals bøder
at betale, men end og at erstatte Omkostning for dette Søge Maal som hand selv ved sin
Vrang villighed haver forvoldet, og saaleedis indstilled Sagen under Dom.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Eftermiddag
Fogden Smith æskede i Rætte den fra forrige Aars høsteting udsatte Slags Maals Sag imod
Ole Monsen og Anders Pedersen Lyhren, og Vilde fornem/m/e om Ole Monsen efter da af
Rætten givne og ham forkyndte Lavdag nu møder til sin Sags forsvar.

Den forelagde Ole Monsen Lyhren mødte Vedtagende lovlig at Være ankyndiget Rættens
forelæggelse i denne Sag, og efter at de førte Vidners forklaring paa sist holte Høsteting Var
ham forelæst, sagde den indstevnte Ole Monsen, det hand aldeelis Var uskyldig i denne Sag,
og aldeelis ey at have slaget Anders Pedersen enten til blods eller i andre Maader den
omvudne Tiid, kand ey heller Viide da de begge Vare beskienkede om Anders enten selv
havde slaget eller stødt sig til blods eller og hands Næse {blod} af sig selv kom til blods,
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desuden forestilled hand at i fald saadanne Ord af Anders Pedersen Var efter Vidners
forklaring udsagde om at hand skulle overfaldet ham, Var det meere for at hindre hands
Vidne i den Sag hand mod ham og Anders Christiansen Lyhren Var indstevnt at deponere,
hvilcket Vidnesbyrd hand agtede paa saadan Maade at forspilde, Ved det hand Vilde ansee
ham som sin Avinds Mand i den Sag, som 3de dage derefter skulle foretages, formoded altsaa
Rættens lovgrundede Dom til hands befrielse,
Fogden allene erindrede at de i Sagen førte Vidners Udsigende giver tilkiende at den
mødende Ole Monsen og hands Contrapart Anders Peersen Lyhren under denne Uroelighed
eller Slags Maal har Været eene i Stuen og 3de gange er bleVen raabt om Overfald,
{Vidnet} med videre deres forklaring indstillede saa under Dom hvorleedis Vedkom/m/ende
efter fortieniste kand blive anseede.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Eftermiddag!
Lars Korsøen fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand tillige med sin Naboe Joseph
Qvalvogen til dette Ting tiid og Stæd Ved muntlig Varsel har ladet indstevne Johannes og
Erich i Børrilen fordi de afvigte Aars Som/m/er 14 dage efter S/anc/te Hans dag har opdraget
og hiemført deres dybe line{r} som de ude paa Fens fiorden imellem Kiørholmen og
Børchnes Øyerne havde udsatt, og som de efter Spurning kom til bem/el/te Johannes og Erich
i Børrilen og fornam at de sam/m/e Mænd enten Ved sig selv eller deres folck havde opdraget
og hiembragt bem/el/te Liine, fick de omsiider 14 dage derefter Linen tilbage som Erich i
Børrilen og Johannes sin dreng førte til Citanten Lars Korsøen, hvoraf der da Var borte 1/3
part af Liinen med 10 Angler paa, derfor at lide Dom, saavel for fiske liinens Optagelse og
hiemførsel, som og for den Skade dem saavel paa deres fiske brug som fiske line er tilføyed,
ligesom de og til Vidner i denne Sag under fals Maal har indstevnt Kasten Korsøen og Søfren
Søfrensen tienende hos Clemet i Røsnes, og der hos Stevnt Erich og Johannes sam/m/e
Vidner at anhøre.
De indstevnte saavel Johannes som Erich i Børrilen mødte tillige med de indstevnte Vidner
Karsten Korsøen og Søfren Søfrensen, som alle Vedtoege lovlig Varsel.
Johannes og Erich i Børrilen fremstode og tilkiende gav det deres Tienere efter deres ordre
har op taget den dybeline som de til fulde Viste Var Lars Korsøen og Joseph Qvalvogen til
hørende, eftersom sam/m/e line Var ud satt paa det Stæd i fiorden lige Nord ud fra deres
Land eller Gaard Børrilen, og paa deres Grund Streckning, hvor de og deres Formænd stedse
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har brugt deres fiske brug, Ved at udsætte Liner om Som/m/eren efter Langer, og er det just
det Stæd som stædse har som en herlighed la{n}gt under deres paaboende Gaard Børrilen,
hvor de og ingen anden har brugt deres fiskerie, formeener altsaa at denne deres foretagende
ey kand ansees ulovlig eller ubillig, da de trøster sig beviise at det Stæd i fiorden hvor de

optoeg Linen er af dem og deres formend brugt og saaleedis tilhørende, og som de ey for
nerVærende tiid ey har Vidner tilstæde forlanget de Sagen udsatt til Vidners indkaldelse.
Citanterne havde ey noget mod de indstevntes forlangende om Sagens Udsættelse til
Vidners Indkaldelse
Eragted
Da denne Sag Concernerer et fiskerietz brug hvor til de indstevnte anseer og tilholder sig
berettigede, hvorom de og forlanger Sagen udsatt til Vidners førelse, alt saa i følge Lovens 1
bogs 13 Cap: 9 art: bliver denne Sag henviist til Aastæden, hvor Parternes Vidner efter
foregaaende Anviisning haver at deponere deres Vidnesbyrd og forklaring, til hvilcken Ende
og de indstevnte Ved udtagen Stevne Maal haver at indkalde Citanterne til deres paaberaabte
Vidners Anhørelse
Procurator Hans Otthesen indfandt sig for Rætten og som KierkeEjer for Lindaas
Præstegields Kierker frem lagde et skriftlig Stevne Maal, hvorved hand til dette ting havde
ladet indstevne Opsidderne paa Gaarden Møching nemlig Ole Monsen, Mons Olsen, Mons
Henningsen og Ole Knudsen til eedelig forklarings Aflæggelse angaaende Møchings Kierkes
Taarns Nedkastelse formedelst Torden bem/el/te Stevne Maal Var dat: 11 Maij 1750 og
lyder saaleedis
De indstevnte blev paaraabt, hvoraf de 3de Vidner mødte, men Vidnet Ole Mogensen ikke
der lod sit forfald anmelde at Være svag.
Derpaa fremstoed det 1ste mødende Vidne
Mons Olsen boende paa Gaarden Møching og efter aflagd Eed forklarede, det
afvigte 3de Paaskedag om formiddag Klocken 10 slett da hand tillige med Ole Knudsen
Møching og det fraværende Vidne Ole Monsen alle Vare i en Stue samlede hørte hand med
de andre en forskreckelig Lyd, da det sam/m/e tiid og tornede, hvorpaa hand nemlig Vidnet
og de øvrige træde ud af stuen og saae at Taarnet paa Møchings Kierke, som paa sam/m/e
Vidnernes paaboende Gaard er bestaaende, gandske af Tornen var nedslaget, saaleedis
nemlig paa halsen under taarned og store Kiøler paa Kierke Udskottet, ligesom
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og Kierketaget har faaet Skade paa den Vestre side da Taarnet falt ned, nemlig paa bortaget
da Kierketaget med Pande eller Ragsteen ey er belagt, dog er Klockerne i behold men
stellingen er dog bleven beskadiget saa den med det øvrige faaer i standsættes tillige med
Sperrelagene paa Taarnet, ligesom og nogle Sømn drægler Var i synder splittede, som hist og
her inden og uden for Kiergaarden Var adspred og af Torden sønder slagen, lige som og
bortaget af det nedfaldne taarn i smaae støcker her og der fantes uden og inden
Kierkegaarden. tillige med den stock hvorudi Kierke taarnetz Spir stod var lige leedis i
smaae støcker sønder slagen.
Det 2det Vidne Mons Hemmingsen Møching fremstoed lige leedis og under aflagt
Eed forklarede i alt som nest forrige Vidne untagen med den forskiel at hand i sin egen Stue
og ey i Nerværelse med de øvrige Vidner hørte det store Lyd da Tornen nedsloeg det
omvundne Taarn, men i det øvrige Var hands Udsiigende om Skadens tildragelighed i alt
Conform med forrige Vidne
Det 3die Vidne Ole Knudsen Møching fremstoed dernæst og efter aflagd Eed
forklarede i alt som 1ste Vidne Mons Olsen Møching aflagt haver.
Dernæst blev forbem/el/te Vidner af Citanten tilspurt hvorvidt de siunes denne Skade kunde
kom/m/e til at koste for at faae oprettet, hvortil de samtlige Vidner svarede de hverken Veed
hvor stor Skaden er ey heller hvad sam/m/e kand kom/m/e at koste.
Otthesen forlanget det passerede beskreven

Udi Sagen indstevnt af Fogden Smith Contra Hans Jensen Kartvedt er følgende
Dom afsagt
Da indstevnte Hans Jensen Kartvedt for Rætten sistleeden Aars høsteting i alt har tilstaaet at
have besvangred sin Mad Moder Brithe Christiansdatter, som er \Hustrue til/ Arne Olsens
Tveteraas, der formedelst angreben Svaghed i Bergens Hospital er indlem/m/et, men ey til
denne Tiid /: uagtet denne Sag efter den indstevnte Hans Jensens forlangende til dette Ting
blev udsatt, hverken selv efter Løfte har fremlagt til sin formeente befrielse for de paasøgte
Leyer Maals bøder andet beviis end dem ham fra Enroullerings Chefen H/er/r Capitaine
Lemmich meddeelte Certification, der dog ey giver ham Videre friehed end med lovlig
Næring at søge sit brød Ved Søen, som hand bæst Veed og kand; ey heller Ved Velbem/el/te
sin Chef H/er/r Capitaine Lemmich der efter det af fogden producerte brev om denne Sag har
Været fuldVidende, siden ham det i Sagen passerede strax \der/ efter er gived beskreved,
ladet frem lægge den formeente men af H/er/r Capitaine paaberaabte og i skrivelse allegerede
Kongl/ig Allernaadigste Rescript af 15 Nov: 1748, som Rætten er aldeelis ubekiendt, da
sam/m/e til bøygde Tingene i dette fogderie ey er Vorden publicered.
Alt saa kiendes og døm/m/es hermed for Rætt
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at Hans Jensen Kartvedt der som melt hvercken selv eller Ved sin Chef har i Rætte anviist
eller producered nogen Kongl/ig Allernaadigst Dispensation for bøders Udreedelse, \bør efter
Citantens Paastand/ for dette sit begangne Leyer Maal, {bør} i følge Lovens 6te bogs 12 Cap:
1 art: bøde til Deres Maj/este/ts Casse 24 Lod Sølv eller 12 rdr, og i dessens Mangel i følge
Forordning af 6 Dec: 1743 at straffes paa Kroppen, hvilcket alt 15 dage efter denne Doms
lovlige forkyndelse bør udreedes under Adfærd efter Loven.
Udi Sagen indstevnt af Fogden Smith Contra Ole Monsen og
Anders Pedersen Lyhren er følgende
Dom afsagt!
Sistleeden Høsteting afvigte Aar 1749 haver Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith ladet
indstevne Ole Monsen og Anders Pedersen Lyhren som de der skulle have forøvet Slags
Maal paa hinanden, da de begge til en Skydts aflæggelse afvigte Aar paa Giest giver Stæden
Kiilstrømmen Vare samlede, hvilcket hand ved 3de da mødende og førte Vidner har søgt at
overtyde de indstevnte og sigtede, men som Rætten af bem/el/te Vidners forklaring {V...}
udfinder at de sigtede begge Vare rusende, og at de begge har havt deres trette for sig eene i
fraværelse af Vidnerne men Anders Peedersen som meest drucken eene at have gived Lyd
fra sig om Overfald af Ole Monsen, hvilcket Vidnerne enstem/m/ig ey har forklared de haver
bemerked Ved deres 3 gange tilløb og indkomst i Stuen,
Altsaa efter denne Sags beskaffenhed, kiendes og døm/m/es hermed for Rætt at i henseende
Sigtelsen ey ved de afhørte Vidner tilfulde er beviist, enten at de indstevnte begge har forøvet
Slags Maal paa hinanden som formodes kunde, mindre at Ole Monsen har overfaldet Anders
Peedersen, der om saa skeed Var, kunde gaaed ud strax og ey længere bleved i stuen for
længere at Være i trette eller Klam/m/erie, bør de indstevnte for Citantens Søge Maal Være
befriede, dog bliver de begge af Rætten advarede det de herefter entholder sig fra trette og
Ueenighed, saafremt de ikke Vil forvænte sig naar deres forseelse atter findes, derfor at blive
straffede,
Derefter blev til publication fremlagt et af

Andre Tybernes Besse Molland og Erich Sunsbye udgivne Skiøde til Aamund Olsen
Sundbye paa 6 Mark Smør 7 ½ Kande Malt i Gaarden Sundsbye dat: 2 Junij 1750 vid: fol:
409.
Procurator Otthesen mødte for Rætten og gav til kiende at hand med muntlig Varsel havde
ladet indkalde under Lovens fals Maal Niels Fam/m/estad Gulich Grove Mons Øfre
Schodven, Baar Fonnebust, Anders Wiig og Ole Grimstad til Eedelig forklarings aflæggelse
angaaende hvorleedis Korntienden til Kongen Præsten og Kierkerne af dennem og Lindaas
Præstegields Almue fra ældgam/m/el tiid er bleven
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ydet enten udi Maal eller efter Vigt, alt til et tings Vidnes Erholdelse.
Af de indstevnte mødte Niels Fam/m/estad, Gulich Grove, Mons Øfre Schodven og Ole
Grimstad, de 2de nemlig Baar Fonnebust og Anders Wiig mødte ikke, eller[s] Var til
Vedermæhle indkaldet ligeleedis Anders og Rasmus Indre Lyhren som begge mødte,
Stevne Vidnerne Peder Schodven og Ole Tveteraas blev fremkalte og under Eed afhiemlede
det de med lovlig Varsel har indstevnt alle de anmelte Vidner som og de 2de udeblivende
sc: Baar Fonnebust og Anders Wiig for Sagen Stevne Maalet indbefatter.
Otthesen forlangte de mødende Vidner afhørte
1ste Vidne Niels Fammestad fremstoed sigende sig at Være 45 aar gam/m/el og efter
aflagd Eed forklarede at i hands tiid har hand stædse svared Kongens Anpart Korntiende i
Pænge, men til Kiercke og Præst undertiiden i Pænge og undertiiden i Korn, og har hand
svared i tiende af sit paaboende brug enten 1 Vog Korn eller i den stæd 2 mrk i Pænge, saa
Vel til Kierken som Præsten, Citanten dernæst tilspurte Vidnet om hand ikke til Visse Veed
at hand saavel som den samtlige Præstegields Almue har svared baade til forrige Kierke Ejere
saavelsom i den tiid Kongen Var Kierken eyende deres tiende og hid inntil ligesom nu
forklaret er, enten i Vegt eller efter Maal, Vidnet svarede det hand har svaret det efter Vegt,
Veed ey heller andet end jo dette Præstegields Almue har og svaret Tienden i Vægt til denne
tiid, men efter denne tiid paastaar dette Vidne at svare det efter Maal.
2det Vidne Gulich Grove sigende sig at være 78 aar g/amme/l forklarede under Eed
det hand stedse i sin tiid og intil sistleeden \aar/ har ydet i mens hand styret Jord i 57 aars tiid
{svaret ydet} Korn tienden til Kiercken og Præsten in natura efter Vegt nemlig 1 Vog og 1
Kande Korn lige meeget til Præst og Kiercken og i dessens Mangel 2 mrk 2 sk, men til
Kongen er stedse svaret Pænge for Kongens Anpart tiende med 3 mrk 8 sk, dog har Vidnet
hørt af sin Morfader det hand i sin tiid har svaret tienden efter Maal, ligesom og Vidnet er
bekiendt at den øvrige Almuen i Møchings Sogn har til denne tiid svaret Tienden efter Vægt,
og vil dette Vidne lige leedis formeene nu herefter at svare tienden efter Maal,
3die Vidne Mons Øfre Schodven sigende sig at være over 60 Aar forklarede
ligeleedis under Eed, at hand stædse naar hand har ydet Korn til tiende har svared sam/m/e i
Vægt, men hands Fader Mons Schaue som Var Kierke Værger aflagde Reegenskab til Stift
Skriveren da Kongen eyede Møching Kierke for Maal.
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4de Vidne Ole Grimstad siigende at være 48 Aar gam/m/el forklared under Eed, det
hand stedse til Kierken har gived for tienden {til Kierken} Pænge undertiden 2 mrk 6 sk og
undertiden 2 mrk 8 sk af sit paaboende brug, og har hand saaleedis i sin tiid svared intil nu af
Vægt, men formeener med andre at bør svare efter Maal,

De til Veder Mæhle indkalte Rasmus og Anders Indre Lyhren sagde det de herefter agter at
svare Tiende til Kierken efter Maal som Matriculen og Kongl/ige Skiøder lyder paa, men
efter Vegt siiger de ey at kand sam/m/e svare. Otthesen tilspurte de til Veder Mæhle
indstevnte 2de Mænd om de ikke til forrige Kierke Ejer saavel som i den tiid har svaret deres
Korntiende efter Vegt, dertil svarede at da Præsten eyed Kierkerne og oppebar saa Vel
Kierke som Præstetiende gav de sig ey om at de gav ham af Kierlighed meere end de med
rette tilkom.
Hvorefter Citanten Var tings Vidne begierende
Og som fleere Sager for Rætten ey frem kom frem lagde Fogden den forfattede Restance
over de Kongl/ige Skatters 1ste og 2 termin beløbende 635 rdr 4 mrk 7 sk.

Radøe Skibb:
[1750] d/en 3de Junij blev Rætten til almindelig Som/m/er tings holdelse satt paa Tingstædet
Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte
Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 90 findes tilførte, og blev for dette Skibb: alle de
Kongl/ig Ordre og Forordninger med andre fra Stiftambt Manden Fogden tillagde ordre
oplæste som Ved nestforrige Skibbreede.
Dernæst fremlagt til Publication
1. Jacob Jensen *Torbechs (Forbech) udgivne Skiøde til Lieutnant Johan Christopher
Steen paa Giestgiver Stædet Brudeknappen og 1 p/un/d 21 Mark Smør 2 ½ Mæle Malt i
Gaarden Brataugle dat: 8 Maij 1750 vid: fol:
2. Lieutnant Steens udgivne Pante Obligation til Warnes Hossevinchel paa Capital
400 rdr dat: 8 Maij 1750 vid: fol:
3. Arnol Meyers udgivne Pante Obligation til Obriste Lieutnant Von der Velde paa
Capital 450 rdr dat: 10 Jan: 1750 vide fol:
4. Assessor Johan Lausens udgivne bøxelsæddel til Johannes Borcheland paa 18
Mark Smør 20 ½ Kande Malt dat: 18 8ber 1749 m: Rev:
5. Justitz Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Knud Thomesen paa 8 2/3 Mark
Smør og 8 Kander Malt i Gaarden Nedre Qvaleim dat: 17 april 1750
6. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Ole Jacobsen paa 12 Mark Smør udi Gaarden
Risnæs dat: 8 Maij 1750.
7. Søren Elkier paa S/a/l/ig/ Londemans Sterboes Veigne udgivne bøxelsæddel til
Johannes Olsen Solen paa 1 Spand Smør 1 Mæhle Havre Mehl dat: 20 Dec: 1749 med Rev:
ej dat.
1750: 108
8. Skiftebrev forrettet paa Gaarden \efter/ Mons Olsen Boge dat: 8 Nov: 1749
D/en 4de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev til Publication
fremlagt
1. Jacob Simensen Soleim, Ole Hansen Qvam/m/e og Gunder Olsen[s] udgivne
Skiøde til Johannes Olsen paa 10 2/3 Mark Smør 14 2/9 Kande Malt i Gaarden Kaalstad dat:
3 junij 1750 - vid: fol: 409

2. Niels Sæbøe sin bøxelsæddel paa 12 Mark Smør 4 1/6 Kande Malt 2 ½ skilling i
Pænge og Magne Ulvattens bøxelsæddel udi sam/m/e paa 4 4/7 Mark Smør 1 ½ Kande Malt
6/7 skilling i Pænge alt i Gaarden Yttre Sæbøe dat: 4 Junij 1750 med Rev: ej dat.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Anders Magnesen Ulvatten fremstoed for Rætten og tilkiende gav det hand med Muntlig
Stevne Maal til dette Ting tiid og Stæd har ladet indstevne Lars Pedersen Ulvatten, fordi
hand i dette Aars Vaarfiske har enten skuet eller slaget Citantens Hustrue Kari Nielsdatter til
blods, der om at anhøre Vidner haver Citanten under fals Maal indkaldet Johannes Ulvatten
og Christen Nøtvedt til Vidner i denne Sag, og derefter at lide Dom efter Sagens
beskaffenhed.
Den indstevnte Lars Pedersen tillige med Vidne Johannes Ulvatten og Christen Nøtvedt
mødte alle Vedtagende Lovlig Varsel, lige som Kari Nielsd: til Vedermæhle
Derpaa fremstoed Lars Pedersen sigende at som hand i Tieniste hos sin Moder saae at
Anders Magnesen[s] Øg eller Hoppe stoed i deres fellis Høe Lade bunden Ved Orge Veeden
eller Skil rum/m/et og havde slit sig løs og gaaed til det Stæd hvor Lars Pedersens eller
Moders Høe Var beliggende og der fordervede og til deels opaad nogen Halm som der Var
liggende, talte hand nemlig [Lars Pedersen] Anders Magnesen[s] Hustrue til at det ey var
skickelig og Vackert at hands hoppe eller Øg skulle saaleedis æde eller forderve hans foer og
at de der for burde straffes, hvorpaa Kari Nielsdatter meget plumt og usøm/m/elig bad
*Anders Magnesen* (Lars Pedersen) kiøsse Øgen paa et Viss stæd, og dernæst sagde er
Øgen kom/m/ed hen i Laden er jeg god for at betale Skaden hvorpaa Lars sagde ja Vist er
den kom/m/ed i Laden og kom nu du hen og see hvad Skade Øgen har giort og da hand
nemlig Lars Vilde trecke [henne]? *hen til Laden toeg Kari Nielsdatter ham i haaret, og
skudde hand da Kari fra sig, og da hun holt saa fast i haaret falt hun først ned til Jorden, og
trecked saa Lars Pedersen ned med sig til Jorden, og kand det da Vel Være hun Ved saadan
Leylighed kand Være kom/m/ed til at bløe enten igien/n/em Mund eller Næse, men slaget
hende sagde Lars Pedersen sig aldeelis ey at have giort.
Den til Vedermæhle indkalte Kari Nielsdatter sagde at det forholt sig rigtig at trætten deraf
1750: 108b
Var reyst sig at Lars Pedersen sagde at hændes eller Citantens Øg havde opædt og forskiemt
sit foer i Laden og det talte med mange Eeder, og da hun sagde jeg vil oprette Skaden hvad
Øgen har fortæret, bad Lars Pedersen {kom} hende kom/m/e hen at see Skaden, og da hun ey
vilde gaae fattet hand hende i begge Oxlerne og kiørte hænde for sig baglængst igiennem løe
Gulvet eller Tuften, hvorpaa hun fattet ham Lars Pedersen i haaret, og da falt hun ned og
Lars Pedersen oven paa og i det sam/m/e falt en aarge Veeds Stang over hendes Ansigt,
hvorved hun kom at bløde; og saaleedis raabte hun paa hielp da hun laae paa Jorden, og Var
der ingen som saa paa denne handel da de begge Var inde i Løen,
Det ind stevnte *Vidner Johannes Ulvatten blev der paa fremkaldet, og formaned at
Vidne sin Sanhed i denne Sag, og efter aflagde Eed forklarede, det hand aldeelis ey Veed om
denne handel som har været imellem Lars Pedersen og Kari Nielsdatter, uden dette allene at
efter denne Allarm var forbie kom Vidnet 3 tiimer derefter af en hændelse i Kari Nielsdatters
stue, og da Viiste bem/el/te Kari Vidnet en blodig dug og sagde at Lars Pedersen skulle have
slaget hende til blods og Veed Vidnet herom ey Videre uden at hun i nederste Lippen tørret
blodet af sig;
Det 2det Vidne Christen Nøtvedt fremstoed der næst og lige leedis efter aflagd Eed
forklarede at da hand sam/m/e dag var paa Gaarden Ulvatten for at mahle Korn, kom hand

Ved Middags tiid ind i Kari sin Stue og der saa hand nemlig Vidnet en dug liggendes paa
Gulvet som var blodig, ligesom hand saae at Kari Nielsdatter Var blodig Ved \den/ ene side
af Næsen og blodig paa den ene haand, som Vistes ligesom det med en Nagel var giort,
Videre Viste dette Vidne ey at forklare da hand ey var til stæde da den tumult imellem de
trettende stod paa.
Anders Magnesen paa sin Hustrues Veigne forlangede Dom efter Sagens Omstændighed og
Vidners forklaring.
Lars Pedersen under kasted i lige Maade Sagen til Rættens Skiøn.
Eragted
Sagen optages til Doms til i Efter Middag
Magne Olsen Ulvatten frem stoed for Rætten og til kiende gav det hand til dette Ting Tiid og
Stæd med Muntlig Varsel har ladet indstevne sin Naboe Anders Magnesen Ulvatten fordi
hand freedagen for Pintze hellig dagene inde Værende Aar har spendet slaget eller med sine
hænder fordervet et fior Lam
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ham nemlig Citanten tilhørende, saa det der efter 3de dag døde, ligesom og Anders
Magnesen er instevnt at høre de under fals Maal indstevnte og godvillig mødende Vidner sc:
Marithe Magnesdatter, Lars Pedersen Ulvatten og Eli Ellingsdatters aflæggende forklaring
om denne Sag og derefter at anhøre Dom.
Anders Magnesen Ulvatten tillige med Contra Stevning har ladet muntlig indstevne Magne
Ulvattens Hustrue Kari Hansdatter og Magne \Ulvatten/ til Veder Mæhle fordi hun skal have
skieldt Citanten for at have Mordet hændes fior Lam, til Vidner om disse Ord er indkaldet Eli
Ulvatten og hands nemlig Anders Magnesen[s] Tieniste pige Brithe Nielsdatter.
Alle de i Stevningerne anførte Parter og Vidner mødte Vedtagende Lovlig Varsel.
Anders Magnesen svarede til hoved Stevningen, det hand {der} Vel freedagen for sistleeden
Pintze fæst, da Magne Olsens faar eller fior Lam i følge med hands egne Var paa hands bøe
toeg hand først sit eget Lam og leyede det ud om bøe Gierdet, og da hand nemlig Anders ey
saae nogen af Citantens folck kom at afhente hands Nemlig Magnes faaer, toeg hand
Magnes Lam over Ryggen eller paa Siderne og drev det tillige med sine for sig, hvorpaa
Magnes datter kom, og sagde lad mine Lam blive, jeg vil nu lucke dem ind og tage dem ind
af bøen, og fornam da Anders Magnesen at Citantens Lam ey havde nogen Skade, hvor efter
Magnes datter toeg sine Lam bort og hand nemlig Anders førte sine og ind i et lidet huus.
og saaleedis skiltes de ad.
Derefter blev Hoved Citantens indstevnte Vidner frem stillede som efter behørig formaning
Var dem givet at Vogte sig for Meen Eed Vidnede efter aflagd Eed følgende, nemlig først
fremstoed
Marithe Magnesdatter og efter aflagt Eed forklarede at da hun kom en freedag for
Pintzedagene og skulle see ud efter hændes Fader Magne Olsens Creatuure, da saae Vidnet at
Anders Magnesen Ulvatten skudde med sine hænder hændes faders Lam hovedstup ned i
Jorden og spente efter lam/m/et med sin fod og ram/m/ed det og med foden, der paa toeg
Vidnet Lam/m/et udi sin Haand sigende Anders lad Vores Lam blive jeg Vil lade det ind i
Vores smale huus, som hun og giorde, en times tiid derefter toeg hun det af Smahl huuset
igien, og da Var det saa lagt eller svagt at det ey kunde ret gaae men slaget fra den eene til
den anden siide og Vilde ey æde gres af Marken, og toeg Vidnet altsaa Lam/m/et hiem i
stuen, da der randt Vand og gaar eller Skaren af detz Mund, og pintes det saa til paa 3die dag,
da det omsiider døde af sig selv, og saae dette Vidne ey da skindet var aftaget hvorleedis det
saa ud paa Kroppen, Videre Viste dette Vidne ey at forklare
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Det 2det Vidne Lars Pedersen fremstoed og under Eed aflagde sin forklaring det
hand ey veed Videre end at Anders Magnesen den omvundne tiid freedagen for *Paaske Var
ude paa Marken, men hvad hand sam/m/e tiid havde at forrette Veed Vidnet ikke, dog havde
Vidnet seed det Lam som om vudnet er da Skindet Var taget af det, som Var blaadt over
bogerne og under Ved Laarene, Videre Viste dette Vidne ey at forklare
Det 3die Vidne Eli Ellingsdatter afg/angne Peder Larsens efter ladte Encke der paa
Ulvatten er boende, Vidnede lige leedis efter aflagd Eed, som nest forrige Vidne det hun
saae at Anders Magnesen gick ud paa Marken og ey Videre fornam hvad hand nemlig
Anders fore toeg sig, Veed og at det Var meget svagt og pintes indtil det 3de dag efter
freedagen for Pintze dag døde dog havde dette Vidne seed Citanten Magnes Lam at Være
gandske frisk en times tiid førend det 1ste Vidne Marithe kom til Anders og toeg og satt det
ind Videre Viste dette Vidne ey heller at forklare
Under forrige Eed blev det 2det Vidne Lars Pedersen tilspurdt om hand og havde seed
at Lam/m/et som tilhørte Magne Var frisk paa freedagen og den om vudne tiid en times tiid
for inden Marithe kom til Anders som var i lag med Lam/m/et, hvortil Vidnet svarede ja,
hand saae Lam/m/et var ligesaa friskt som de andre og aad paa Marken.
Derefter blev Contra Citantens indstevnte Vidner fremkalte til Eedelig forklaring, men
forinden Vidnerne til eeds blev antagne forlangte Anders Magnesen at Sagen maatte
ophæves efter som hand med sin Contrapart Magne Olsen Ulvatten i et og alt Var bleven
foreened saaleedis at de herefter som fredsom/m/elige Naboer saa Vel for sig som deres
Hustruer herefter vil boe og leve sam/m/en, og at hand \sc: Anders/ Vil erstatte Magne
Olsen det paasøgte Lams verdie som og Processens Omkostning. Magne Olsen declarered at
Være her med fornøyet, og loved lige leedis paa sin Siide at allting herefter skal Være
imellem dem som Naboer fredelig og roeligt, \og/ saa frafalt Sagen paa sin Side.
Ole Olsen Laanen fremstoed for Rætten og til kiende gav det hand med Muntlig Stevne Maal
til dette Ting tiid og Stæd har ladet ved de 2de Stevne Vidner Michel Øyjorden og Christen
Knudsen Waagenes indstevnt Ole Asbiørnsen Nordang for Gield efter Reigning beløbende 5
rdr 3 mrk 4 sk derfor at lide Dom til detz betalning samt Erstattning for i bragte Processes
Omkostning.
Rætten som fornam at de 2de Stevne Vidner
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som i denne Sag har ladet sig bruge er af de Rætten betienende Laug Rættes Mænd, antoeg i
Deres Stæd Lehns Manden Niels Sæbøe men da ey fleere Laug Rættes Mænd fantes Ved
Tinget der i denne Sag kunde sidde Rætten, blev Sagen til næste ting udsatt og henviist til
nyt Stevne Maal paa Stevne Vidnernes bekostning der har i denne forrettning ladet sig bruge
uden at faae andre i sin stæd som Laug Rættes at Være Ved Rætten nerværende efter som Ole
Asbiørnsen efter paa raab ey mødte
Fleere Sager fremkom ey i Rætte efter paaraab
Dom afsagt
udi Sagen indstevnt af Anders Magnesen paa sin Hustrues Kari
Nielsdatters \V:/ Contra Lars Pedersen Ulvatten.

Da det saa vel af indstevnte Lars Pedersen som Citanten Anders Magnesens Hustrue Kari
Nielsdatter er tilstaaet, at de begge efter egen giorde bekiendelse har Været med hinanden i
Trette og Klam/m/erie den omvundne tiid, hvorved der paa begge siider deels uhøviske og
usøm/m/elige Ord er talte, deels og ved angribelse og *og utilladelig Opførsel begge har
blottet og bekiendtgiort deres usøm/m/elige Adfærd,
Thi kiendes og døm/m/es her med for Rætt, at i henseende ingen af Parterne med Lovfaste
Vidner har kundet overtyde hinanden at Virkelig Slags Maal er begaaet eller at Lars
Pedersen har slaget Kari Nielsdatter til blods som Citanten Anders Magnesen sigter {og
foregiver} Lars Pedersen for det hands Hustrue som det egentlig angaaer ey en gang har sagt
eller paastaaet herfor Rætten, bør de dog for saavidt de selv har tilstaaet om sig selv for
saadan deres usøm/m/elige Omgang og uanstændige brugte Ord hver mulcteres med 1 rdr til
Sognetz fattige som 15 dage efter denne Doms forkyndelse bør udreedes under Adfærd efter
Loven, I øvrigt advares begge Parter de ey oftere i dislige tretter lader sig finde, saafremt de
\ey/ naar det paaklages Vil Vænte sig yderligere derfor at blive straffede og med mulct
anseede.
Fogden fremlagde til Attestation den over Skatterne forfattede Restance for 1ste og 2den
termin beløbende 527 rdr 2 mrk 6 sk

Herløe Skibbreede!
[1750] d/en 5te ejusdem blev Rætten paa sam/m/e ting stæd satt med Herløe Skibbreede til
Som/m/ertings holdelse i Overværelse af Fogden og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd
hvis Navne fol: 88 findes tilførte \som/ og med Attester beviiser at Være i Eedtagne.
Og blev for dette Skibb: alle de Kongl/ige Ordres forordninger og Reschripter publicerede
som Ved nestforrige tingstæd.
Dernæst frem lagt til Publication
1. Arnold Meyers Pante Obligation til Obriste Lieutnant von der Velde paa Capital
450 rdr dat: 10 Jan: 1750 og udi ting bogen fol: 410 ordlydende indført.
Aflyst Ole Ørjesens udgivne Pante Obligation til Mad/a/me Wessel dat: 30 Julij 1745
paa Capital 300 rdr efter Creditorindens paateignede qvittence af 17 Nov: 1749 vid: fol: 303
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2. Ole Olsen Iden og hustrue Anne Cathrine Jestrops udgivne Pante Obligation til
Assessor Lausen paa Capital 270 rdr dat: 4 9ber 1749 vid: fol: 411
3. Aflyst Herman Vulfs udgivne Pante Obligation til SorenskriVer Tønder dat: 26
junij 1737 efter anViist og publiceret Transport dat: 15 Martij 1743 hvorpaa fantes
Qvittering af 15 April 1750 af Rasmus Kragh udgiven Vid: Pante bogen fol: 253
4. Publicered Joe S/a/l/ig/ Herman Wulfes Enckes udgivne Pante Obligation til
Assessor Lausen paa Capital 160 rdr dat: 31 jan: 1750 vid: fol: 411
5. Berthe Lillienschiolds declaration at Vil indløse Herloegaard og Godtz dat:
Odense d/en 26 Nov: 1749 vid: fol: 411
6. Elisabeth S/a/l/ig/ Abraham Normans udgivne Pante Obligation til Madame
Adelus Montagne Bredahl paa Capital 200 rdr dat: 17 April 1750 vid: fol: 411

7. Aflyst en af Giert Hendrich Schriver udgiven Pante Obligation til Ludolf Cramer
paa Capital 280 [rdr] dat: 3 april 1745 som af Pantebogen er udslettet efter Creditors derpaa
teignede qvittence vid: fol: 293.
8. Aflyst og udslettet en af Frue Ingebor Maria Krogs og hendes Sønn Lieutnant
Peter Christian Krogh oprettet Contract af Dato 1 Junij 1744, efter den af begge Contrahenter
paateignede Opsigelse af dato 20 8ber 1749 vid: fol: 274.
9. Publiceret Ole Olsen Laanens udgivne Pante Obligation til S/ingneu/r Pether
Lexau paa Capital 400 rdr dat: 11 Jan: 1750 vid: fol: 411
10. Den Constituerede Stiftbefalings Mand Claus Bagers udgivne Privilegium til
Procurator Johan Simon Cramer paa Giestgiveriet Salhuus. dat: 29 Dec: 1749 vid: fol: 411
11. Frue Kroghs udgivne bøxelsæddel til Marchus Gregoriusen paa 18 Mark Smør
12 Kander Malt i Gaarden Heggernes dat: 7de April 1750 med Rev: ej dat
12. Ditto hændes bøxelsæddel til Marchus Andersen paa 8 Mark Smør 1/9 deel huud
5 1/3 Kande Malt i Gaarden Øfre Fromrei dat: 10 Martij 1750 Rev:
13. Ditto hændes givne bøxelsæddel til Hans Rasmusen paa 16 Mark Smør 7/9 (4/9)
huud 10 2/3 Kande Malt i Gaarden Fromrei dat: 13 Maij 1750 m: Rev:
14. Erich Michelsen Landeraas udgivne bøxelsæddel til Ole Olsen Wiig paa 12 Mark
fisk i Gaarden Wiig dat: 21 Maij 1750 med Rev: ej dat
15. Anders Tvedtens bøxels: til Mons Monsen Qvam/m/e paa ½ Løb Smør 1 ½
Mæhle Malt ½ faar i Gaarden Haatuft tillige med en halve deel i en Møllestæd imellem
sam/m/e Gaard og Gripsgaard dat: 18 Martij 1750.
16. Frue Kroghs udgivne bøxelsæddel til Ole Olsen paa 1 p/un/d 8 Mark fisk i
Gaarden Brevigen dat: 7 April 1750 med Rev: ej dat
17. Assessor Lausens bøx:s: til Rasmus Knudsen paa 1 p/un/d fisk i Gaarden Sture
dat: 10 febr: 1749 med Rev:
18. Procurator Johan Simon Cramers udgivne bøxelsæddel til Diedrich Michelsen
paa 1 p/un/d Smør i Gaarden Nesse indbereignet den halvepart hand tilforn derudi havde
dat: 4 Maij 1750
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19. Hans Sems udgivne Skiøde til Ole Monsen Tosviigen paa Gaarden Hiertaas
skyldende 2 Løber Smør dat: 29 Maij 1750 vid: fol: 412
20. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Mad: Efge S/a/l/ig/ Jan
Barthes Encke paa Øen eller Gaarden Løngøen skyldende 6 Mark Smør dat: 20 Junij 1748
vid: fol: 412
21. Opsidderne paa Gaarden Sæle og Nodenes deres oprettede forpligt eller Contract
med deres JordEjere Mad/a/me Efge S/a/l/ig/ Jan Barthes om deres Laxe Avls selgelse til
hende for Visse Limiterede priser. dat: 10 Dec: 1746 vid: fol: 412
22. Iver Mathiesen og Hans Olsen Lyngøens oprettede Contract med bem/el/te Jan
Barthes Encke om Laxe Avlens Leverance dat: 24 April 1749 v: fol:
23. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Lansvig d/en 15 Martij 1749 vid: fol:
24. Anders Bircheland med fleere MedEjeres udgivne Skiøde til Halver Johannesen
Qvidsteen paa 18 Mark Smør i Gaarden Rong dat: 5 junij 1750 vid: fol:
D/en 6te ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd og blev til
Publication fremlagt.
1. Anders Michelsen, Erich Biørnestad og Hans Hesdahls udgivne Skiøde til Niels
Molleklev paa 8 Mark Smør 2 2/3 Kande Malt 1/9 faar i Gaarden Molleklev dat: 5 Junij
1750 vid: fol:

2. Skbr: forrettet paa Gaarden Moldeklev efter Baste Michelsen dat: 25 Martij 1750.
3. Ole Ørjesens Efterladte Hustrue {hænde}
(ope rum)
Arv og Gields
fragaaelse efter bem/el/te sin afdøde Mand Ole Ørjesen dat: (ope rum) og udi Skiøde
bogen fol: (ope rum) indført
4. Anne Olsdatter afg/angne Povel Olsen Alveims hændes arv og Gields fragaaelse
paa egne og børns Veigne dat: 5 Junij 1750 vid: fol:
Sager til dette Ting fremkom efter paaraab ey for Rætten
Endnu blev fremlagt til publication
5. *Hallor Siursen Haatofts Hans Jacobsen Mørchtvedt og Rasmus Jacobsen
Hesdahls udgivne Skiøde til Mons Olsen Taaschevigen paa 18 M/ark Smør 18 kander Malt i
gaarden Gripsgaard vid: fol: 413:
Fogden fremlagde til Attestation den over Skatternes 1ste og 2den termin forfattede Restance
beløbende 530 rdr 2 mrk 6 sk

Ahlenfit Skibbreede
1750 d/en 8de junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Ting stædet
Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte
Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 91 findes tilførte, men i henseende de 3de Mænd Magne
Haaland, Niels Alver og Johannes Qvamme ey har aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed
skiøndt de alle ere i Live, er i deres Stæd antagne af de g/am/l/e/ Laug Rættes Mænd Berge
Hilland, Knud Soltvedt og Johannes Storoxe,
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Rescripter publicerede
som Ved nestforrige Ting stæd.
Ligesom og det Kongl/ig Rescript angaaende Ham/m/ers og Hossangers Præstekalds
Deeling med Videre dat: 5 Dec: 1749
2. Et af den Constituerede Stiftsbefalings Mand Claus Bagers givne Privilegium til
Procurator Cramer paa Giest giveriet Salhuus dat: 29 Dec/em/br/is/ 1749
3. Publiceret saavel det af Jacob Jensen Forbech udgivne Skiøde til Lieutnant Steen
paa Giest giveriet Brudeknappen dat: 8 Maij 1750 som og den Obligation udgivet af
bem/el/te Lieutn: Steen til Warner Hossevin[kel]
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paa Capital 400 rdr dat: 8 Maij 1750 som for hen Ved Radøe Skibb: er publicered og
extrahered fol: 107. og i Pantebogen fol: 410 ordlydende indført
4. Ole Nielsen og Niels Olsen Sellevolds udgivne Skiøde til Anders Joensen Elsaas
paa 1 halv Løb Smør 1 ½ Mæle Malt i Gaarden Elsaas dat: 8 Junij 1750 vid: fol:
5. Aamund Arnesen Grøtvedts udgivne Skiøde til Axel Nepstad paa ½ Løb Smør ½
faar i Gaarden Grøtvedt
6. Ditto hands udgivne Skiøde til ditto Nepstad paa ½ Løb Smør og 3/8 deele udi 1 ½
tønde Korn i Gaarden Iisdahl dat: 13 april 1750 vid: fol:
7. Axel Nepstad udgivne Skiøde til Aamund Arnesen Grøtvedt paa ½ Løb Smør Leye
i Gaarden Sieursetter dat: 13 april 1750 1750 vid: fol:

8. Aschild Øfre Mundahls udgivne bøxelsæddel til Lars Aamundsen Hannesdahl paa
½ Løb Smør i Gaarden Øfre Sieurseth. dat: 3 Martij 1750 med Rev:
9. H/er/r Jens Bruns udgivne bøxelsæddel til Knud Hansen Bøchevold paa 1 p/un/d
Smør ½ tønde Malt i Gaarden Walle dat: 27 Sept: 1749
10. Comerce Raad v: d: Lippes udgivne bøxelsæddel til Michel Olsen paa 1 p/un/d
Smør ½ tønde Malt i Gaarden Alver dat: 16 Maij 1750
11. Lars Joensen Slettens udgivne bøxelsæddel til Erich Stephensen paa ½ Løb Smør
½ tønde Malt i Gaarden Sletten dat: 8 junij 1750
12. Skbr: paa Gaarden Fischesetter holdet efter Anne Bergesdatter d/en 26 Junij 1749
vid: fol:
Anders Nielsen Aase og Hans Isdahl fremstod for Rætten og til kiendegav det de har soldt af
Myntlingen Agothe Jacobsdatters Arve Midler hænde efter Skifte brev d/en 25 Sept: 1748
tilfalden alt hvad der paa hændes Lod er udlagt af Gang klæder, Creatuure, træbodskab med
Jerntøy, excipered Jordegotz, Sølv Kaaber og tiin, hvorfor Reigning i sin tiid skal aflægges,
dog Værgerne nu ey meere at opbyde end 60 rdrs Capital af endeel udbragt løsøre
indbereigned de heele pænge, om nogen sam/m/e mod lovlig Rentes svarelse og pant Vil
modtage, men som ingen anmelte sig blev pængerne inden Rætten forseigled og Værgerne til
bage levered saaleedis at der Var 30 rdr i hver pung efter deres siigelse, som de herefter tager
i sin forvaring
Skiftebrev forrettet paa Gaarden Yttre Fosse d/en 25 Junij 1749 efter afg/angne Erich Iversen
Yttre Fosse vid: fol:
Johannes Møchisvold, Niels Alver, Hans Nesse og Christen Tvedts udgivne bøxelsæddel til
Jens Monsen Sellevold paa 20 11/21 Mark Sm: 10 (16?) 1/7 K: M: i Gaarden Yttre Fosse
dat: 8 Junij 1750
Anders Thomesen Giervigs givne Afkald til Joen Monsen Fosse for sin Hustrues Marithe
Simensdatters Arve Midler dat: 8 junij 1750 vid: fol: 414.
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Sager til dette Ting fremkom ey udi Rætte, thi blev den af fogden fremlagde Restance for
1ste og 2den termins Skatter attesteret beløbende 551 rdr 1 mrk 12 sk.

Echanger Skibb:
[1750] d/en 10de ejusdem blev Rætten til Almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Ting
stædet Bernes Tangen i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte
Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 96 findes tilførte som alle med attester beviiste at have
aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed,
For dette Skibb: blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordre oplæste som Ved
nestforrige tingstæd.
Niels Andersen Myhr, som anordned Værge for Myntlingen Erich Magnesen opbød af den
bem/el/te Myntling tilhørende Arve Capital efter sine Forældre Magne Andersen Biørge og

Marithe Erichsd: d/en 23 April 1748 tilfalden, den sum/m/a 100 rdr, om nogen sam/m/e mod
sufficent Pant og Renters Svarelse Vilde laane, men da ingen dertil anmelte sig blev
Pængerne under forseigling til bage leveret Værgen Niels Myhr til hiem/m/e og forVaring
indtil nogen anmelder sig.
Niels Fuusesen Biørndahl paa Encken Brithe Johannes datters Veigne, Ole Olsen Biørge, Ole
Monsen Øfre Echanger og Hans Boths udgivne Skiøde til Ole Nielsen paa 1 p/un/d Smør 8
K: Malt i Gaarden Biørge dat: 25 Nov: 1749 vid: fol: 414.
D/en 11te ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd
Publicered et Skiftebrev forrettet efter Kari Johannesdatter Otterstad d/en 11 Junij 1750 vide
fol: 414.
Aschild Knudsen Farrestvedt anviiste paa Tinget en biørne huud af en biørn som for 14 dages
tiid siden af ham med 3de andre Mænd er skudt i Øfre Herlands Marck paa Modalen i dette
Skibbreede, hvor for hand efter Forordning Vilde formode at blive for Skuddet betalt.
Sager til dette Ting Var ey indstevnte, thi blev Restancen for 1ste og 2den termins Skatter
fremlagt til attestation beløbende 399 rdr 5 mrk 3 sk:

Hossanger Skibb:
[1750] d/en 12te ejusdem blev Rætten til Som/m/ertings holdelse satt med Hossangers Skibb:
paa Tingstædet Bernestangen i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten
tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 93 findes tilførte og alle med attester beviiser
at have aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed, dog var Ole Andersen formedelst Svaghed ey
tilstæde, men i hands Stæd Var Anders Sieursen Bernes antaget.
For dette Skibb: blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger Rescripter og ordres oplæste som
Ved nestforrige Tingstæd.
Dernæst fremlagt til Publication
1. Ole Larsen Kalleklev med fleeres udgivne Skiøde til Ellev Olsen Fitie paa 21
Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Søre Rachnes dat: 29 Dec: 1749 vid: 414
2. Joen Olsen Moens med fleeres udgivne Skiøde til Knud Simensen paa 1 p/un/d
Smør 12 K: Malt i Gaarden Moen dat: 12 junij 1750 vid: fol:
3. Mathias Brørvig og Johannes Hesjedahls udgivne bøxelsæddel til Mons
Aschildsen paa 6 Mark Smør i Gaarden Hesjedahl dat: 12 junij 1750 Rev:
D/en 13de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev publicered
1. Ellev Olsen Feties udgivne Mageskiøde til Anders Ingebrictsen Aaseim paa hands
fraværende broder Ole Ingebrictsens Veigne paa 4 7/20 Mark Smør 2 7/40 Kande Malt i
Gaarden Haugstvedt dat: 12 junij 1750 vid: fol: 415
2. Mons Johannesen Herland og Johannes Olsen Vahres udgivne Skiøde til Corporal
Aschild Aschildsen paa 7 13/15 Mark Sm: 7 13/15 Kande Malt i Gaarden Herland dat: 12
junij 1750 vid: fol: 415
3. H/er/r Lyder Fastings udgivne bøxelsæddel til Ole Gudmundsen paa ½ Løb Smør
½ tønde Malt i Gaarden Øfstuus dat: 7 April 1750 Rev:

4. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Haldor Larsen paa ¼ Løb ¼ tønde Malt i
bem/el/te Gaard Øfstuus dat: 14 Martij 1750 med Rev: ej dat.
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5. Johannes Olsen Wahre som Værge for Weemund og Brithe Monsdatter hands
udgivne bøxelsæddel til Johannes Aschildsen paa 3 14/15 Mark Smør 3 14/15 K: Malt i
Gaarden Herland dat: 12 Junij 1750 med Rev: ej dat
6. Niels Johannesen Hannestvedts udgivne bøxelsæddel til Lars Olsen Gam/m/ersvig
paa Gaarden Gam/m/ersvig skyldende ½ Løb Smør dat: 12 junij 1750 med Rev: ej dat
Sager til dette Ting Vare *er (ey) indstevnte ey heller frem kom nogen som Videre for
Rætten havde at forrette.
Fogden fremlagde til Attestation den over indeVærende Aars 1ste og 2den termin forfattede
Restance over de Kongl/ige Skatter beløbende 377 - 2 – 14
Del B av NHL Tb nr. 42 1748-1753

(1750: 112b)
Arne Skibb:
1750 d/en 15 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Tingstædet
Nedre Mielde i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten for dette Aar
tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 99 findes tilførte som og alle med Attester
beviiste at have aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed,
For dette Skibb: blev de sam/m/e Kongelige Forordninger Rescripter og ordres oplæste som
Ved nestforrige Tingstæd.
Dernæst fremlagt følgende documenter til Publication
1. Aflyst en af Ole Ellingsen udgiven Pante Obligation dat: 1 Aug: 1746 stoer 50
[rdr] til Søren Thode forstander for den Latinsche Skole efter den paateignede Qvitence af
20 Maij 1750 vid: fol:
som Johan Lampe har giort.
2. Rasmus Jansens udgivne Pante Obligation til Obriste Lieutnant Von der Velde paa
Capital 580 rdr dat: 27 febr: 1750 vid: fol:
3. Ole Andersen Rins udgivne \Pante/ Obligation til Sorenskriver Garman paa
Myntlingen Ingebor Chrispines Datters Veigne for Capital 50 rdr: dat: 2 Junij 1750.
4. Ole Olsen Waatle paa sin VerModer Kari Monsdatters Veigne [påfølgjande linje
manglar i tingbokoriginalen: utgjevne bygselbrev til (mest truleg) Mons Andersen KyrkjeBruvik] paa ½ Løb Smør ½ huud i Gaarden Vaxdahl dat: 29 April 1750 med Rev: ej dat
5. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Magne
Monsen paa ½ Løb Smør ½ huud ½ faar i Gaarden Yttre Arne dat: 15 Dec/em/br/is/ 1749
med Rev: ej dat
6. Stiftspraust \ H/err / Ole Tidemans udgivne bøxelsæddel til Mons Andersen paa 1
p/un/d Sm: 1 Mæhle Malt i Gaarden Tuenes dat: 19 Martij 1750 med Rev:

7. Jens Mogensen Mieldems udgivne Skiøde til Ole Hognesen Høgseth paa ½ Løb
Smør ½ tønde Malt i Gaarden Mieldem med Videre der til hørende dat: 10 April 1750 vid:
fol:
8. Skifte brev forrettet paa Gaarden Yttre Arne d/en 10 Julij 1749 efter afg/angne
Johannes Monsen vid: fol: 415
D/en 16de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og blev følgende
documenter frem lagt.
Aflyst afg/angne Jens Evertsens udgivne Pante Obligation til Michael Tønder paa
Myntlingen Ingebor Chrispini Datters Veigne for Capital 50 rdr: dat: 18 Sept: 1737 efter
den af Sorenskriver Garman giorde paateigning under 2 Junij 1750 som i Pantebogen fol:
106 findes indført.
2. Johannes Monsen Taqvam som Laværge for Kari Nielsdatter og fleere Værger
deres Skiøde til Anders Nielsen Qvidsteen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør i Gaarden Herland dat:
15 Junij 1750 vid: fol: 415.
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Derefter blev de opsatte og indstevnte Sager paaraabte
Lehns Manden Peder Arnetvedt fremlagde den paa afvigte Aars høste ting afsagde Rættens
forelæggelse for den af Comerce Assessor Jaen von der Lippe indstevnte Jaen Jensen
Rebslager boende i Store Sandvigen, som 3de gange blev paaraabt men mødte ikke, hvorpaa
de 2de Mænd som den af Rætten afsagde og beskreven givne forelæggelse for den
udeblivende Jaen Jensen haver forkyndt fremstode for Rætten som er Michel Jensen Seim
og Johannes Michelsen Seim som begge eedelig afhiemlede det de pintze Aften sistleeden
var tiilig om Morgenen i Jaen Jensens Huus tillige med en anden Mand navnlig Baste
boende i Sandvigen som kunde læse skrift forkynte denne i Rette fremlagde Laugdags
forelæggelse for Jaen Jensen, som og selv læste den, og lovede bem/el/te Jaen Jensen at Ville
indfinde sig hos Citanten Assessor von der Lippe med det første.
Lehns Manden paa Citantens Veigne forlangede Dom i Sagen
Eragtet
Sagen optages til Dom til i Efter Middag!
Johan Christopher Hentze Cherchant Ved Capitaine Beyers Compagnie fremstod for Rætten
og til kiende gav det hand Ved Skriftlig Stevne Maal under dato 13de Martij har ladet til dette
Ting tiid og Stæd indstevne Bondemanden Rasmus Hølche for Sagen Stevne Maalet
indeholder, ligesom og til Vidner i sam/m/e Sag Gunder Slagter boende i Skude vigen ved
Bergen og Hans Botelsen ere indkalte, alt efter Sagens Omstændighed at paastaae Dom.
Den indstevnte Rasmus Hølche tillige med Vidnerne blev 3de gange paaraabte men ingen
mødte ey heller nogen paa deres Veigne.
Stevne Vidnerne Johannes Michelsen og Michel Jensen Seim fremstode og under Eed
afhiemlede, det de for 14 dage siden var paa Hølche for at stevne Rasmus Hølche, og tillige
havde denne skriftlige Stevne Maal med, som de dog ey kunde selv oplæse, ligesom de ey
fandt Rasmus Hølche hiem/m/e men talede med hands Kone, det de for Hentze stevnede
hændes Mand, dog Veed Stevne Vidnerne ey hvad Stevne Maalet indeholder siden de ey
sam/m/e kunde læse. paa lige Maade har de og havt Stevningen med sig til Vidnet Gunder
Slagter og ey talte med ham, men med hands Hustrue, som ey heller kunde læse, saa de
altsaa ey heller forkynte Stevne Maalet som sam/m/e inde holder, dog sagde bem/el/te hands

Hustrue det hændes Mand Gunder Var ude paa en Reyse til Grønland, men {f..} Vidnet Hans
Botelsen som holder til i Skudevigen lovede at Ville møde dog kunde Stevne Vidnerne ey
oplæse Stevne Maalet for dette Vidne.
Eragtet
Da det af Stevne Vidnernes eedelige afhiemling om Stevne Maaletz forkyndelse erfares det
de vel har havt med sig det i Rette lagde skriftlige Stevne Maal
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men i Mangel ey selv at kunde læse skrift ey dessens Indhold for Vekom/m/ende har
forkyndt, {detz indhold} alt saa da denne Mangel herved findes at stevne Maalet ey lovlig er
forkyndt, Sagen ey heller er nevnt hvor for de udeblivende og indstevnte er indstevnte, som
strider mod Lovens 1 bogs 4 Cap: 5 art: altsaa afviises Sagen til nyt og lovlig StevneMaal.
Udi Sagen indstevnt af Assessor Von der Lippe Contra Jan Jensen
Dom afsagt.
Da den indstevnte Jan Jensen Reebslager {og} boende udi Store Sandvigen, hvercken efter
Stevne Maal eller Forelæggelse til dette Ting er indkom/m/ed med nogen indsigelse eller
Nægtelse mod den Fordring Citanten Assessor Von der Lippe i følge sit skriftlige og i rette
lagde Stevne Maal søger ham for, men meeget meere har saavel Ved Stevne Maaletz
forkyndelse teigned egenhændig paa Stevningen som og ved forelæggelsens Ankyndigelse
loved i Mindelighed at betale Citanten det paasøgte, men i henseende saadan beloved
betalning endnu ikke er prestered til denne tiid og kraved saaleedis af den indstevnte er
ubenægtet,
Kiendes og dømmes hermed for Rætt at den indstevnte Jan Jensen bør ey allene til Citanten
Assessor Jaen Von der Lippe betale de for et bundt hampe strye Vigtig 24 Voger 1 p/un/d
skyldige Pænge beløbende 32 rdr 2 mrk 11 sk, men end og for de foraarsagede Processes
Omkostninger /: da betalning i Mindelighed og efter Citantens paafordring ey er skeed :/
erstatte Citanten, indbereigned Dom/m/ens Løsning, i alt 3 rdr, som alt 15 dage efter denne
Doms Lovlige Forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven!
Fremstilled sig Procurator Jacob Preutz som i Rette lagde den af hannem under dato 17de
Nov: sist avigte Aar udstædde Stevning imod Johan von der Ohe, som nu under dette tinglav
er sorterende med Rettens derpaa teignede Eragtning af 2 Decembris ditto Aar, og hvilcken
Eragtning for Jan von der Ohe lovligen er bleven ankyndiget udi hands boepæl i Sandvigen
hvorom Comparenten presenterede de 2de Lov føre Mænd Vexel Helleche og Arve Erichsen
som troværdige Afhiemlings Mænd, og hvilke gode Mænd Comparenten Preus formodede
om Lavdags Ankyndigelsen Vorder Eedtagne, følgelig den Kongl/ig Forordning om
Justitiens Pleye. hvorefter Comparenten Preus med Ved børlig Ærbødighed Vil skride til
sluttelig
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Paastand, og det i allerminste korthed.
De mødende Vidner Vexel Helleche og Arve Erichsen afhiemlede under Eed Lavdags
Ankyndigelsen lige efter deres skriftlige paateigning under 4 Maij 1750 som saaleedis er
lydende
Citanten efterdi Jaen von der Ohe efter Rættens tilladelse Ved paaberaabning 3de gange
ikke histerer sig for Rætten skiønt han/n/em er given lovlig Varsel og til sist lovlig {frist,}
Lavdags frist, saa uagtet at intet til Sagen er svared, Vilde dog Comparenten Preus have

legitimered hands Sags Rigtighed med Magistratens paateignede Constitution belagt med
behørigt Stempled Papier, at Være opdragen Von der Ohes Com/m/issioner, Comparenten
Preus til Overflod producerede end og en Copie af Jacob de Rytters imod Von der Ohe under
dato 16 Julij 1748 udstædde Stevning belagt med stempled Papier, hvoraf den Velædle Viise
Rætt grundigst seer at Citanten Preus følgelig hands Ved Stevningen hæftede specielle
Reigning hvercken i det mindre eller meere haver gaaet hands Vederpart von der Ohe
nermere end som det beqvem/m/er en Christen, eller i det allerminste at en tiener bør
aflægges med den Lønn som enten er afsagt eller beloved, skiøndt Comparenten holder det
nogenlunde gemeent at kalde sig en tiener af Jan von der Ohe, da Comparenten haver Vist
ham hands oprigtige tieniste og Von der Ohe for sam/m/e tieniste nægted Comparenten
frugten, Comparenten Preuses paasøgte Debit til Von der Ohe er ikkun 9 rdr 1 mrk danske
men denne foraarsagede Processes Omkostninger med Reyse besvær i hvor nøye
Comparenten Preus skulle ville gaae det an, kand ey mindre for Ventelig ham tillægges end 8
rdr indbereigned Dom/m/ens Løsning, hvilcket Comparenten submitterede Dom/m/erens
behagelige Skiønsomhed og der paa begierede Dom.
Dom afsagt.
Da indstevnte Johan von der Ohe hvercken efter lovlig Varsel eller Lavdags Ankyndigelse
har mødt for denne Rætt for at svare til den af Citanten Procurator Jacob Preutz mod hand
andlagde Sag, dependerende, deels af de Udgifter og Omkostninger Citanten Jacob Preutz
{har anvendt} udi de Sagers udfør hand som Procurator og fuldMægtig efter Magistratens
ham givne Constitution paateigned den indstevnte Von der Ohes egen memorial, har anvendt
udi Aaret 1748, deels og for hans fortiente Procurators salarium, ..(?) Contenteret og betalt
Citanten efter Ved det i Rette lagde Stevne Maal Annecterede bereigning beløbende til
summa 9 rdr 1 mrk,
Altsaa kiendes her med for Rætt, at efter de af Citanten fremlagde beviisligheder, der
oplyser at Procurator Preutz
1750: 114b
har efter \den Indstevntes/ Citanti egen forlangende gaaed ham som fuldMægtig til haanden
udi de Sager den indstevnte Johan von der Ohe har havt for Søe Rætten at \lade/ udføre, bør
og den indstevnte som ey har beviist at have til denne Tiid salerered Citanten for sin Møye
og derved havende Udgifter ey allene betale til erm/el/te Procurator Preutz de paa søgte 9 rdr
1 mrk men end og erstatte ham denne forvolte Processes Omkostning indbereigned
Dom/m/ens Løsning med 6 rdr som alt 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør
udreedes under Medfart efter Loven.
Fogden tilspurte Laug Rættet og den tilstæde værende Almue om der udi afvigte Aar 1748 og
1749 har Været fisked noget udi Arne Vogen, hvoraf Vedkom/m/ende til Skatt kunde
ansættes Derpaa de samtlig svarede, at der udi Arne Vogen de omspurte 2de Aar 1748 og
1749, saa gandske lidt er fisket, at der af ingen Skatt kand svares
Restancen for inde Værende Aars 1ste og 2den termins Skatter blev fremlagt der beløber 453
rdr 5 mrk 11 sk.

Mielde Skibb:
1750 d/en 17 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Tingstædet
Nedre Mielde med Mielde Skibbreedes Almue i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged

og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 98 findes tilførte som alle med
attester beviiser at have aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed.
For dette Skibbreede blev de sam/m/e Kongl/ige forordninger Rescripter og ordres oplæste
som Ved nestforrige Skibb:
Dernæst frem lagt til Publication
1. Peder Sieursen Klevelands udgivne Skiøde til Anders Pedersen Hauge paa 1
p/un/d 6 mrk Smør 1 Mæhle 8 Kander Malt i Gaarden Kleveland dat: 12 Maij 1750 vid: fol:
415.
2. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Ryscheland d/en 18 Julij 1749 efter Brithe
Joensdatter vid: fol: 415
3. H/er/r Sylovs udgivne bøxelsæddel til Lars Olsen Schaar paa 8 ¼ deel Skilling i
Gaarden Schaar dat: 4 Martij 1750 m: Rev:
4. H/er/r Consistorial Raad Geelmeydens udgivne bøxelsæddel til Johannes Olsen
paa *¼ Malt* ½ p/un/d Smør i Gaarden Gerstad dat: 11 Martij 1750 med Rev: ej dat
D/en 18de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til publication
fremlagt.
1. Aschild Andersen Søre Vefle, Stephen Larsen Rivenes og Niels Olsen Hole deres
Skiøde til Sieur Olsen Mielstad paa 1 p/un/d ¾ Mark [Smør] i Gaarden Røscheland dat: 17
Junij 1750 vid: fol: 416.
2. Ole Johansen Mæhle som Laværge for Encken Anne Larsdatter Lars Andfindsen
Mehle med Curator Anders Knudsen Mæhle deres udgivne Skiøde til Ole Andfindsen paa 1
p/un/d 18 Mark Sm: 3 Mæhler og 6 Kander Malt indbereigned den Part Kiøberen selv er
eyende dat: 17 Junij 1750 vid: fol: 417
3. Michel Larsen Groves givne Afkald til Værgen Johannes Knudsen Geitrims for
den Arv Sylvi Erichsdatter Var tilhørende dat: 17 Junij 1750 vid: fol: 416.
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4. Rasmus Nielsen Havres udgivne bøxelsæddel til Joen Olsen paa ½ Løb Smør ½
Mæhle Malt i Gaarden Dahltvedt dat: 17 Junij 1750. med Rev: ej dat
5. Anders Peersen Hauge Hans Hannesdahl og Stephen Rivenes deres udgivne
bøxelsæddel til Erich Peersen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Hauge dat: 17
Junij 1750. med Rev: ej dat
6. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Dahltvedt d/en 10 Maij 1750 efter afg/angne
Marithe Andersdatter vid: fol: 415
7. Klocker Sigvard Andersen Bastes udgivne bøxelsæddel til Mons Stephensen
Blindem paa ½ Løb Smør og ½ huud i Gaarden Hundham/m/er som til Klockeren i Haugs
Gield er tillagt, dat: 12te April 1750 med Rev: ej dat.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Fogden anmelte det hand efter at det Var ham anmeldet at der imellem Encken Marithe
Olsdatter paa Gaarden Hundham/m/er og hændes nu siden trolovede Fæste Mand Mons
Stephensen skal have Væred en slags Misforstaaelse og Skades tilføyelse af hænde paa Mons
Stephensen haver hand givet Stædetz Lehns Mand Johannes Ascheland Ordre at tilspørge
bem/el/te Mons Stephensen om hand for den ham tilføyede Skade Vilde stevne og tale paa
denne sin Sag, og hvis ikke da Lehns Manden paa Justitiens Veigne at stevne bem/el/te

Marithe Olsdatter, og efter at hand havde faaed Mons Stephensens Svar at hand da ikke Vilde
haver Lehns Manden som sagt er paa Justitiens Veigne med Muntlig Varsel til dette Ting
indkaldet mehr bem/el/te Marthe Olsdatter i henseende til denne tildragelighed at anhøre
Vidner og lide Dom efter fortieniste, til hvilcken Ende er bleven indstevnet efter følgende
Vidner Fabian Hundhammer, Anders Hafre, Ole Blom, Niels Qvidsteen, og Fabian
Hundham/m/ers Hustrue Gunilde Nielsdatter, item nokbem/el/te Marthe Olsdatters tieniste
dreng Iver Larsen og hændes tieniste Pige Guri Johannesdatter deres Vidnesbyrd her om at
udsiige, ligesom og er tilkaldet Mons Stephensen baade til Veder Mæhle og at giøre sin
forklaring om det fornøden skulle eragtes.
Den indstevnte Marithe Olsdatter mødte ikke, men i hændes Stæd indstilled sig for Rætten
hændes Stivfader Anders Nielsen Helle givende paa bem/el/te Marithe Olsdatters Veigne
hændes forfald til kiende af Svaghed, og at hun i 14 dages tiid stedse har holt Ved Sængen,
dog Vedtoeg hand paa hændes Veigne lovlig Stevne Maal, ligeleedis mødte og alle de
ovenmelte Vidner, tillige med den til Veder Mæhle indstevnte Mons Stephensen alle
Vedtagende lovlig Stevne Maal,
Anders Helle paa Marithe Olsdatters Veigne, sagde det hand er uvidende om den/n/e Sag
saa som hand var fraværende da denne handel blev foretaget og er fra Gaarden
Hundham/m/er henved 2 Miil der i fra boende paa sin Gaard Helle, og faar hand
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lade det ankom/m/e paa Vidners forklaring hvad de her om kand Være bekiendt, da
Comparenten ey heller kand Viide hvad Tilstand hun var udi, dog veed hand saavel at hands
Stivdatter bem/el/te Marithe Olsdatter har siden hændes afdøde Mand Guthorm Larsen for 1
aars tiid siden døde Væred svag og mangled sin fulde forstand, lige som hand og endnu
disværre maae fornem/m/e hun end og i sam/m/e stand befindes og at der er ey samling i
hændes tale,
Fogden forlangte at de indstevnte Vidner eedelig maatte examineres! Hvorfor Eeden for de
samtlige Vidner blev oplæst og behørig formaning dem alle gived at Vogte sig for Meen Eed.
Det 1ste Vidne Fabian Nielsen Hundham/m/er fremstoed og efter aflagd Eed
forklarede det ham er bekiendt at for en 3 Ugers tiid siden en Onsdags Morgen efter at
Vidnet tillige med Mons Stephensen var Natten til sam/m/e dags Morgen kom/m/ed fra byen
gick Vidnet ud paa Marcken og laae sig ude paa Marcken da hand Var tret af Reysen og
skiltes hand da med bem/el/te Mons Stephensen som Var frisk og uden Skade, men hvor
hand gick hen Veed Vidnet ikke, dog saae hand at bem/el/te Mons gick hen til sit eget Huus,
men efter et qvarteers tiid forløb som Vidnet kand slutte da hand nyelig var falden i Søvn,
kom Mons Stephensen ud paa Marken til Vidnet hvor hand \laae/ og sov ner Ved sine huus,
og raabte til Vidnet Gud bedre mig, hvorpaa Vidnet Vognede og spurte ham hvad skader
dig, hvorpaa Mons svarede see hvor Marithe har faret med mig, hun har hugget mig i
hovedet med en Øx, og Vilde myrde mig, derpaa gick Mons atter fra Vidnet sigende Gud
bedre jeg frygter hun nemlig Marthe gaaer hen og giør ondt paa sig, eller forkaster sit liv,
derpaa sagde Vidnet forbind det saar jeg skal see efter Marthe, hvorpaa Vidnet gick og
leedte efter Marthe og fandt hende i Vidnetz egen Stue liggende under sængen, hvorpaa
Vidnet raabte til hænde sigende Marithe hvad har du giort i dag, hvortil hun svarede, jeg
maatte Værge mig, {siden hand Vil} men Vidnet Veed ey til fulde at erindre sig hvad enten
Marthe talte om at Mons skulde have havt Kniv eller ikke. derpaa truede Vidnet bem/el/te
Marthe det hun skulle
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ligge stille, hvortil Marthe svarede Vidnet, ja jeg skal ligge stille, og da Vidnet gick ud af
stuen sagde hand atter til Marthe, ligger du ey still skal jeg tage et Taug og binde dig med,
derpaa gick Vidnet til Mons for at see hvordan hands tilstand Var, og da blev Vidnet Var at
blodet løb af Monses hoved og at skaden Var i hans hoved oven for den høyre tindning dog
under haaret, derpaa tiltalede Vidnet Mons bekymre dig ey for Marthe jeg Veed hvor hun er,
hvorpaa bem/el/te Mons spurte Vidnet hvor er hun, Vidnet Ville ey sige ham det, men gik til
Marthe igien, og fandt Vidnet da Marthe ey paa det Stæd hand forloed hænde, da hun i fra
Stuen var gaaed i Vidnetz sængeboe, hvor hun da laae i en Sæng, hvorpaa Vidnet som til
denne tiid Var eene med hænde, sænte bud til 2de Mænd af nermeste Gaarder {som} nemlig
Ole Blom og Anders Hafre som efter ongefær en tiimes tiid derefter indfant sig paa Gaarden
Hundhammer for at bevogte og tage bem/el/te i Agt, derpaa reyste Vidnet fra Hundham/m/er
til Præstegaarden for at andrage den/n/e Sag, og Veed Vidnet altsaa ey videre om Skadens
beskaffenhed uden at Monses hoved haar Var blodig og hands Skiorte og trøye. End Videre
blev Vidnet til spurdt, om ham er bekiendt at der før den tiid har Været Tvist eller ueenighed
imellem Mons og Marthe, og hvorleedis bem/el/te Marthes tilstand har Været i den tiid de har
Været sam/m/en som og tilforn da de ey Var kiendt sam/m/en Vidnet svarede det hand ey
har fornum/m/et at der har Været noget undt eller Misforstaaelse imellem dem, og man Vel
har fornum/m/ed at Marthe har havt et ustadigt Sind, som hand deraf maae slutte, det hun i
afvigte Vinter har havt 2de friere, hvor af den eene allereede Var kom/m/ed paa Gaarden hos
hænde og havde bøxled Jordeparten hun beboede men siden afsagt dem begge, ligesom hand
og har hørt at bem/el/te Mons og engang har faaed Ney forinden nu hand til sist i Pintze
dagene er bleven troloved med hænde. Fogden havde dette Vidne ey Videre at tilspørge.
2det Vidne Anders Hafre fremstoed dernæst og efter aflagd Eed forklarede, det hand
ey er Vidende om den/n/e Sag andet end, da Fabian Hundham/m/ers dreng kom til Vidnet og
forlangte det hand skulle kom/m/e til Hundham/m/er for at Være hos Marthe i mens Fabian
agted at bortreyse, gick tillige med Ole Blom til Hundham/m/er og da fandt de begge Marthe
i Fabians Sængeboe liggende, hvor da Fabian i Vidnets og Ole Bloms nerværelse sagde du
skal ligge i din egen Stue, hvorpaa Marthe fulte med i sin egen Stue, hvor Mons da Var
liggende, og da
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ey videre af nogen enten Mons eller Marthe talt, men Marthe gik derpaa ud til sin egen
Sængeboe hvor Vidnet og Ole Blom fulte hænde, og blev da Vidnet tillige med Ole Blom hos
hænde til Aftenen, da 2de andre Mænd løsede dem af, men om Skadens beskaffenhed Veed
Vidnet ey noget at siige da Mons havde et Klæde om hovedet Veed ey heller at forklare om
der nogen tiid har Været Tvist eller ueenighed imellem Mons og Marthe men Vel har hørt
om Marthes ustadighed ved {sit} frierie ligesom forrige Vidne forklaret haver.
3de Vidne Ole Blom aflagde ligeleedis sin Eed, og sagde at da hand med forrige
Vidne Anders Hafre kom paa en tiid til Hundham/m/er har hand om den/n/e Sag ey Videre at
forklare end nestforrige Vidne Anders Hafre Vidnet haver, kand ey heller Viide noget om der
har Været nogen Ueenighed imellem Marthe og Mons, \men/ kand dog siige Marthe \ey/ har
Været undertiiden Ved fuld fornuft efter hands formening efter de foregaaende
Omstændigheder Ved hændes friere eller beylere, og hørte dette Vidne ey nogen tale af
Marthe, mindre ey tilstoed for ham den/n/e Gierning som nu paasøges, lige det sam/m/e
forklared og Anders Hafre under forrige Eeds aflæggelse.
4de Vidne Niels Fabiansen Qvidsteen frem stoed dernæst og efter Corporlig Eeds
aflæggelse Vidnede, det hand aldeelis er uvidende om den/n/e tildragelse, da hand ey har
været paa Stæden førend da Fabian kom paa hands paaboende Gaard Qvidsteen, og bad
Vidnet følge med sig til Præstegaarden, som og Vidnet giorde, og efterat de da kom til bage

fulte hand Fabian til Hundhammer hvor \hand/ ongefær Klocken 3 Eftermiddag saae Mons
Stephensen siddende paa bencken i stuen med en dug forbunden om hovedet, og Viistes der
at være blod paa hands Ansigt og Klær, derpaa gick Vidnet ud til Marthe i boen og efter at
Vidnet spurte Marthe hvad Gierning hun skulle have giort, svared, jeg kand intet aatte, som
er det sam/m/e som erindre, hvad jeg har giort, og kand Vidnet som ey har Været \i/ et halvt
Aar førend den tiid paa Hundham/m/er ey Viide om hændes nemlig Marthes sindelav, men
Vel har hørt det af andre hun har \ey/ Været rigtig, eller Ved sin fulde fornuft.
5. Gunilde Nielsdatter fremstoed dernæst og efter aflagd Eed forklarede, det hun den
tiid Skaden skulle være skeed, Var paa Stølen for \at/ melcke sin[e] Kiør, men da hun
sam/m/e dag Klocken 9 eller 10 kom hiem hørte hun Mons skulle have faaed Skade, og saae
hun Mons gaaende fra Vidnets og Fabian
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hændes Mands sængeboe hvor Marthe endnu var, og da saae hun Mons Var forbunden om
hovedet og blodig om Ansigtet, dog saae hun den tiid ey Skaden, førend imod Aftenen, da
hun selv toede hands hoved med fransk brende viin, og kunde Vidnet for haarets Skyld ey see
hvor stor Skaden Var, og Veed Vidnet at der ey har været Misforstaaelse imellem Marthe og
Mons, men dog har fornum/m/et Marithes Ustadige Sinde Lav imod hændes friere \som/ har
afvigte Vinter Væred hos hænde, har ey heller fornum/m/ed hændes tilstaaelse da hun spurte
hænde hvorleedis er du kom/m/ed til denne Gierning hvortil hun ey svared noget.
6te Vidne Iver Larsen som 1 aars tiid har tient Marthe Olsdatter fremstoed og efter
aflagd Eed forklarede, det hand er Vidende at nu Onsdag Var 3 Uger siiden kom Mons
Stephensen af byen om Morgen førend Vidnet stoed op, og da hand {havde} nemlig Mons
havde hiembragt nogen fisk kalte Mons Vidnet at staa op \for/ at skiere den op, som da
Vidnet og strax giorde og skar sam/m/e op i stuen derpaa gick Marthe af Stuen for \at/
Melcke Geederne som stod i et andet Huus, imidlertiid gick Mons Stephensen hen og laae sig
ned i Sengen som stoed i Stuen, imidlertiid \kom/ Marthe tilbage og i Stuen, da Vidnet sagde
jeg har laved fisken til som du kand bære ud, og gick derpaa Marthe ud for at lave Mad til
Vidnet og da var Mons efter Vidnetz formeening falden i Søvn, og da Vidnet i Stuen havde
faaed sig Mad, sagde hand da Marthe feyede Gulvet i Gangen, nu gaar jeg ud paa Marken for
at staure en hæss, hvor paa hun svarede giør saa, og saa snart Vidnet Var kom/m/ed ud paa
Marken og lidt fra Huuserne havde qvesset eller spisset 2de Staur raabte Mons Stephensen
til Vidnet det hand skulle kom/m/e hiem, som og skeede og da saae Vidnet Mons Stephensen
gaaende i Gaarden, og heldet paa hovedet hvor blodet løb af hovedet, og efter at Vidnet
spurte Mons hvad ham feylede, svarede Mons Gud bedre mig Marthe hugged mig da jeg
laae og sov, Videre sagde hand Gud bedre nu gick hun \vel/ en stæd for at giøre sig selv
skade, og oncked hand sig saaleedis for hænde, og forklared Vidnet end Videre at da hand
som før er melt gick ud paa Marken saae hand 2de Øxer stoed udi en Gang fremfor boen
hvoraf Vidnet toeg den eene Øx, da den anden stoed til bage, men da Vidnet kom hiem igien
Var Øxen borte, som siden Vidnet tillige med Mons Stephensen fandt paa et Skab uden for
Stuen Ved dørren i Gangen, og da saae hand Øxen tillige at Være blodig i Eggen tillige og
løse haar derpaa, og derefter med Mons Stephensen gick Vidnet til Fabians Sengeboe hvor
Marthe Var, og efter at Mons tiltalte Marthe, hvad har du giort, svarte Marthe ey noget,
ligesom Vidnet ey heller fik Svar, om noget det hand tilspurte hænde, uden at hun talte noget
med sig selv saa sagte, det hand ey kunde høre eller forstaae det.
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Videre paa det fremsatte Spørs Maal svarede dette Vidne som 1ste Vidne Fabian forklaret
haver, Videre Vidnet {til} forklarer endnu at Være i tieniste hos Mons Stephensen paa
Hundham/m/er og at Marithe Olsdatter for en 14 dages tiid er indreyst til Gaarden Helle.
7de Vidne Guri Johannesdatter g/amme/l 40 aar tienende hos Mons Stephensen for
nerværende tiid, men tient saavel afdøde Gutthorm som Encken Marithe Olsdatter i 2de Aar
forhen fremstoed og under Eed aflagde følgende forklaring, det Vidnet den omvundne tiid
Onsdags Morgen Var tiilig udgaaed paa Stølen førend Mons Stephensen kom af byen, og da
Vidnet omtrent Klocken 9 førmiddag kom fra Stølen fornam hun at Mons Var kom/m/ed af
byen og hørte paa Veyen da hun gick fra Stølen af Fabian Hundham/m/er at Mons skulle
have faaed Skade af Marthe, og da Vidnet \kom/ ind i stuen saae \hun/ Mons liggende
sam/m/estæds i Sengen med en klud om hovedet, sigende Gud trøste mig for hænde, dog
uden at nevne noget Navn, derpaa stoed Mons op og gick i Fabians Sængeboe, hvor Marthe
laae, og fulte Vidnet da med Mons, hvorpaa Vidnet spurte Marthe, hvad i Jesu Navn har du
giort, hvortil Marthe ey svarede noget, Videre viste Vidnet ey da hun gick til sin
huusgierning at udrette, men Mons gick til sin egen Stue og laae sig, og kand Vidnet ey siige
Videre om Marthes tilstand uden at hun i dette Aar har Været meget ustadig i sit Væsen mod
hændes friere, dog har Vidnet ey hørt nogen Ueenighed har Været imellem Mons og Marthe
siden de kom sam/m/en, men vel siden i de dage Skaden Var skeed talte hun daarlig. da
Vidnet sagde om allting kand blive gott og i kand kom/m/e sam/m/en Vil du da giøre det
sam/m/e med Mons, hvortil hun svarede saa hen ja, lige som hun og sagde Vii er nu skilt ad
thi den som enten giør hoer eller moer er alt skilt ad.
Mons Stephensen som har anhørt Vidnernes forklaring havde ey videre der imod at erindre
da alting saa leedis er passeret \fra/ den tiid hand kom ud af Stuen, og forestillede at da hand
trætt laae sig ned at sove blev denne Skade ham til føyed i hovedet af Marthe først med
ham/m/eren af Øxen og i det hand Vognede fick hand med sam/m/e Øx et hug med den
skarpe siide af Øxen, og siden hand Var opstaaet i sængen hug atter efter ham, men blev dog
ey beskadiget den gang, hvorpaa \Marthe/ løb af dørren med Øxen i haanden, og sprang
derpaa Mons ud efter befrøgtende Marthe skulde
1750: 118
giort sig selv skade, dog kand hand nemlig Mons Stephensen ey nægte at hand fornam det
Marthe Olsdatter i de første dage hand havde begiert hende til ægte og var paa Gaarden hos
hænde fandt hende vel til sinds, men derefter undertiiden meget tanckefuld og bekymred
dog ey at lade sig Vedgaae hvad hende feyled, som holt ved en 4 Ugers tiid saavel før hand
blev troloved med hænde, som og efter deres trolovelses tiid; som ey Varde længere end 8te
dage, eller lidt der over, da de 1ste Pintzedag sistleeden blev troeloved og fæst med hinanden,
og som hand erfarer hændes nemlig Marthe Olsdatters Omstændigheder har Været og endnu
er saaleedis det hand ey tør fuldføre Videre sit Egteskab med hænde, forlanger hand, det i
Sagen passerede beskreven til Videre sin skilsmisses Søgelse for Consistori Rætten
Fogden som haver andhørt de afhørte Vidners Udsiigende og finder dem at ingen af dem har
seed eller hørt meere om den Mons Stephensen tilføyede Skade end hvad hand selv for
Vidnerne har udsagt de Vidner og at have seed ham blodig og med ombunden hoved og i
den tiid at Gierningen skal Være passeret skal Mons Stephensen have soved, og Marthe
Olsdatter allene med ham i Stuen, saa der er i Sagen sterk formodning foruden der af hændes
forhen udviiste Ustadighed fast er at slutte at Skaden eller det hug Mons Stephensen har
faaed i hovedet af Marthe Olsdatter maae Være giort, og det saa meget meere, da drengen
Iver Larsen i sit Vidne udsiiger at efter at hand Var gaaed ud til Marken med en Øxe der da
stoed en anden tilbage, som hand Ved Hiemkomsten saae at være borte, og blev funden paa

Skabet i forstuen med blod og haar paa eggen, hand indstillede altsaa til Rættens Skiøn om
saadan hændes Medfart for Vold kand ansees, og derefter tilfindes at bøde.
Anders Helle paa sin Stiv datter Marthe Olsdatters Veigne sagde det hand overlader Sagen
til Rættens Skiøn, da hand formeener hændes daarlighed derudi kand have Væred Aarsag til i
fald Gierningen er øvet, og faaer altsaa paa Vidners forklaring lade det ankom/m/e, dog
maatte hand tillige forestillede det hand holdt det gandske uraadelig i den tilstand hun nu
findes udi, nemlig Vankelmodig og ustadig i sind, det hun skulle fremdeelis indkom/m/e i
nermere Egteskab, men heller Vilde ønske at de fra hinanden kunde blive skilt, med saa skiel
hun ey merkelig forandring til sinds roelighed bekom/m/er,
Eragtet
Sagen optages til Doms til Klocken 7 i Aften
Og blev da til den determinerede Tiid i Vedkom/m/ende Parters Paahør følgende
Dom afsagt.
Skiøndt det af de førte Vidners eenstemmige
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og under Eed aflagde Forklaring tilfulde ey er oplyst mindre beviist at Mons Stephensen er
af indstevnte Marthe Olsdatter Hundhammer hugget eller slaget til blods i hovedet, men Vel
at bem/el/te Mons Stephensen for de førte Vidner selv har beklaget sig ligesom hand og her
for Rætten har sagt, med en Øx at Være slaget og hugget i hovedet af bem/el/te Marthe
Olsdatter, da hand laae i Sengen og sov, saa dog i hensigt at saa Vel den indstevntes Stiffader
Anders Helle, som den til skade komne Mons Stephensen og de afhørte Vidner alle udi den
beretning og Vidnesbyrds aflæggelse er overeensstem/m/ende, at Marithe Olsdatter
undertiiden og i sær afvigte Vinter og Vaar har Væred ja fra hændes første Mands død for
et Aars tiid siiden, meget ustadig og bekymred i sit Sind, der meget er {meeget} foraarsaged
af de adskillige forandringer Ved hændes havende beylere eller friere de hun deels har
antaget og givet ja, snart igien afsagt og bort viist fra sig, kand dog denne Formodning af
Sagens Omstændighed foraarsages, at den Mons Stephensen tilføyede Skade i hovedet kand
Være i Raserie og Vildelse af bem/el/te Marithe Olsdatter øvet, hvilcket end ydermeere
bestørkes Ved det Vidnerne alle har seed Mons Stephensen blodig og forbunden om hovedet
den dag Skaden, som dog ey Videre er Vorden besigtiged, skal Være skeed; men da det ey i
følge Lovens 1ste bogs 13 Cap: 1 art af 2de eenstem/m/ige Vidner er beviist, enten at Mons
Stephensen i søvne da hand laae fick Saaret i Hovedet med en Øx, eller da hand Var
Vaagende og opkom/m/ed af Sengen enten ved Slags Maal Modværge eller paa anden
Maade er kom/m/ed til saadan Skade, kand Rætten ey heller ansee den indstevnte Marithe
Olsdatter, der hvercken af Mons Stephensen til dette Ting er sigtet for Sagen /: skiøndt hand
der til lovlig Varsels tiid havde, og af Fogden Ved Lehns Manden blev adspurt om hand Ved
StevneMaal Vilde paasøge den :/ ey heller enten for Vidner eller her for denne Rætt, hvor
hun formeedelst Svaghed ey har mødt, har til staaet Gierningen, som den der Vold har øved,
hvorfor hun efter Fogdens eller Citantens Formeening og paastand til Straf og Volds bøders
Udreedelse ey kand ansees, men i den stæd tilfindes bem/el/te Marthe Olsdatter, som den der
kand væred Aarsag til, eller og have slaget Mons Stephensen til blods i hovedet at bøde i
følge
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Lovens 6te bogs 7 Cap: 2 Art, 9 Lod Sølv eller 4 rdr 3 mrk, hvilcke bøder hun eller hændes
Stiffader paa hændes Veigne 15 dage efter den/n/e doms lovlige forkyndelse bør udreede
under Adfærd efter loven.
Fleere Sager fremkom ey udi Rette, hvorefter Fogden frem lagde til Attestation den forfattede
Restance over inde værende Aars 1ste og 2den termins Skatter beløbende 376 rdr 3 mrk 5 sk

Aastæds Sag
1750 d/en 26de Junij indfant jeg Sorenskriver Johan Garmann mig paa Præstegaarden
Hammer for sam/m/estæds i følge den Constituerede Stiftsbefalings Mand Cancellie Raad og
Laug Mand Claus Bagers skriftlige Resolution under 9de April indeværende Aar teigned paa
Sogne Præsten H/er/r Jens Bergendahls indgivne Memorial af sam/m/e dato at holde en
lovlig besigtelses Forrettning over de paa bem/el/te Præstegaar bestaaende Huuse, til sam/m/e
forrettning Var af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith efter hands skriftlige
Opnevnelse under 30 april sistleeden opnevnt til Siun og Grandsknings Mænd, Johannes
Nielsen Ascheland, Brynild Magnesen Mitmielde, Sieur Monsen Prestue, Mons Einersen
Øfste Mielde, som alle Vare Ved den sist holte besigtelse paa Præstegaarden Ham/m/er d/en
8de febr: 1747 men i de 2de afdødes Stæd er opnevnt Mons Knudsen Øfste Mielde og
Johannes Monsen Gierstad, ligeleedis mødte og Ved denne Forrettning af Meelands Sogn
Lehns Manden Anders Tvedten med følgende Mantal Ole Biørnestad, Erich Dahle, Johannes
Molleklev, Ole Giertaas Hans Hesdahl, \og/ Niels Wolle, af Seims Sogn mødte Arne
Møchelthun, Iver Storoxe, Anders Elsaas, Jacob Ryland og Jens Monstad, af Sunds Sogn
Ole Sellevold, Christian Fosse og Niels Alver, af Aasenes Capel Lars Mølcheraaen, Erich
Jordahl, Carl Teigland, Anders Morvigen, af Ham/m/ers Sogn mødte allene Aamund
Grøtvedt, og blev derefter den ovenmelte Constituerede Stiftsbefalings Mands ordre til denne
Forrettning samt Fogdens Opnevnelse til {....} Siun og Gransknings Mænd, samt Almuens
tilVarsling oplæst som saaleedis er lydende.
Procurator Johan Simon Cramer paa H/er/r Jens Bergendahls Veigne fremlagde i Rette et af
ham paa bem/el/te H/er/r Bergendahls Veigne under 25 Maij h: a: udstæd skriftlig Stevne
Maal hvorpaa Var teigned at sam/m/e Var bem/el/te dato anviist saavel for Stiftspraust Ole
Tideman, Frue Justitz Raad Steensens Encke Frue med Laværge H/er/r Justitz Raad Gartner
som og bem/el/te afdøde Justitz Raad Steensens Sterboes Tilsiuns Mand Herman Kehlenbech
og forrige Sognetz Præst H/er/r Jens Brun alt efter enhver egenhændige Paateigning, hvilcket
alt saaleedis er lydende.
Af de indstevnte mødte allene H/er/r Jens Brun persohnlig
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Men afg/angne Justitz Raad Steensens Encke Frue loed indlevere et af hænde tillige med sin
Laværge H/er/r Justitz Raad {Steensen} Gartner underskreved skriftlig Indlæg dat: 19 Junij
sistleeden, som saaleedis er lydende.
Derpaa Procurator Cramer paa H/er/r Jens Bergendahl for løbig proponerede følgende 1mo
at denne besigtelses og taxations Forrettning uforbigiengelig maatte skee, til beviis for
Eftertiiden om huusernes nerværende beskaffenhed samt Vedhørende inventarii, paa det
Velbem/el/te H/er/r Bergendahl deels kunde Viide hvad hand skulde an/n/am/m/e og erfare
tilstanden, deels ogsaa kunde beviise i fremtiiden hvorleedis all ting har Været i standsatt Ved
hands tiltrædelse, hvoraf ufeylbar Vil følge dette, at hand bliver angerløs for bekostninger, og
at hand fornødentlig sine anvænte bekostninger af Vedkom/m/ende maae Repareres, 2do at

H/er/r Bergendahl ikke kand nøyes med Pænge for det savnende men maae have det
Vedhørende enten besætning eller inventarium in natura tilleveret i Lovfør og forsvarlig
Stand, 3tio at det savnende for saavidt Sogne Præsten angaaer af S/a/l/ig/ Justitz Raad
Steensens Encke Frue og Sterboe maae tilsvares og ikke af andre, thi hvad Contract der hviler
imellem den S/a/l/ig/ Mand og H/err Bruun den er Vel forbintlig paa deres men ikke paa
H/er/r Bergendahls Siide skiøndt det er et og det sam/m/e hvem der Reparerer det
brøstfeldige og tilsvarer det manglende som allt kand finde sin gode Reede og Rigtighed
sluttelig erindrede Cramer at som Præstegaardens Huuse og detz Vedhørende Inventarium,
hvercken er eller bliver H/er/r Bergendahls Ejendom, men allene som et laan til brug for
hands tiid, saa kand det Være Velbemelte H/er/r Bergendahl in different hvorleedis Præste
gieldetz samtlige Almue Vil have deres Huuse i Standsatt og hvad derpaa kand Menageres,
allene, dette paastoed hand at huusene bør saaleedis Repareres og fuldferdiges at det kand
Være søm/m/elig tilbørlig og anstændig, følgelig forhaaber H/er/r Bergendahl at Rætten
bemerker Huusernes desolate Tilstand, og at sam/m/e ikke kand agtes at Være lovfør, uden
saa *er (at?) sam/m/e blir forsiunet uden til og inden til duelig og forsvarlig, in specie at
Recidencen bliver forsiunet med tiltrængende Vinduer og Karmer, Dørrer og Gulver med
andet meere, og at Kielderen bliver bragt i Lovfør Stand.
H/er/r Jens Brun fremlagde paa begier den sistholte besigtelses Forrettning af 8de febr:
1747, item den af forrige og afdøde Sorenskriver Arnoldo de Fine d/en 21de Maij 1731
passerede Forrettning over den/n/e Præstegaards Vedhørende huuse, udi øvrigt Var H/er/r
Bruun Villig at opfylde sin med S/a/l/ig/ Justitz Raad Steensen oprettede Contract saa vidt
denne
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Forrettning kand Vedkom/m/e:
Derefter fremstillede sig Anders Morvigen og Aamund Grøtvedt som ingav deres Reigning
over Recidencens Reparations bekostning beløbende til dato 201 rdr 9 sk efter deres
Reignings Indhold under dags dato, men som der endnu er en stor deel blandt Almuen
udestaaende beklaget de sig at Arbeydet og den fulde Reparation ey kunde skee, forinden
samtlige Almuens Pænge bliver indsamlet, saa at skylden aldeelis ey er hos dem som har
paataget sig paa Almuens Veigne til denne tiid at arbeyde og Reparare, men hos Almuen som
til rette tiid ey har betalt det dem tilkom/m/er,
Procurator Cramer for H/er/r Bergendahl Vilde ikke indlade sig i Controverse om den Sag
men sam/m/e overloed til Almuen at afhandle indbyrdes, for hands deel ønsked hand at Viide
Almuens betænckning først og fremst hvorleedis de med Rættens godfindende monne agte at
bringe Præste Recidencen udi lov før stand at de selv i fremtiiden kand finde sig bæst holden
naar nu paa engang Repartition og udlæg skeer saaleedis at Værcket bliver nøttig gavnlig og
bestandig, thi formodede hand ogsaa at meenige Mand samtøcker til den proponerede
Reparation og i stand sættelse, og at der i blandt erindres den behøvende Malning inden og
uden til,
Den tilstæde værende Almue forlangte at den sist holte besigtelses forrettning passeret d/en
8de febr: 1747 først maatte fuldbyrdes, og den der udi taxerede Aaboed paa Almuens
tilhørende huuse Vorde paalagt, og som de befinder at endeel Reparation er allereede giort
men en stor deel staaer til Rest, er samtlige deres Villie og Løfte jo før jo heller at bringe
allting i Vedbørlig Stand,
H/er/r Bergendahl forlanged allene at samtlige Huuse maatte besigtiges og
omstændighederne beskrives, samt Reparationen taxeres og sluttelig Vedkom/m/ende
forelægges in specie Almuen til en Viss beqvem tiid at forskaffe deres Huuse i lovfør Stand,
til den Ende giorde hand anviisning 1. paa Storstuen, hvor fattes Vinduer og Vindue Karmer

Døer og Ovn, ligesaa Gulvet at blive jevnet paa en skickelig Maade. dernæst Kiøckenet og
de øverste Værelser som alle behøver nye Vinduer og Karmer Dørre og dislige samt baaser
og andet som finder sig under besigtelsen og sluttelig indstillede at huuserne uforbigiengelig
maae paa nyt overstryges med Malning eftersom i Storstuen er indsatt nyt tøm/m/er hvor
tilforn har staaet Vinduer,
Derefter blev for det første den store røde stue efter seed, hvorved denne Forandring
siden sistholte forrettning Var til Siune at der paa Syndre side Var indbygt nyt tøm/m/er i
stæden for 12 Vinduer som tilforn stod i 2de Karmer, og tillavet et aabed Rum til en dør paa
sam/m/e Siide, ligeleedis Var og paa Vestre siide ind
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satt nyt tøm/m/er i stæden for 8te udtagne Vinduer med sine til hørende Karmer og
Ram/m/er, som saavel da Værende Præst H/er/r Bruun og Almuen har holt for at Være
tienligere og til mindre Omkostning for Eftertiiden at holde Ved lige, med hvilcken
Forandring H/er/r Bergendahl og Var fornøyet, thi blev af de opnevnte taxations og Laug
Rættes Mænd skiønnet at det baade Var anseeligere og nøttigere at der blev nye Vinduer og
Karmer
nemlig 6 Karmer med 24 Vinduer og Ram/m/er som de med tilhørende beslag ey
kunde ansee ringere end til 30 rdr:
30
Derimod kunde de gamle Vinduer 40 i tallet med tilhørende blive
solt og taxeres for 6 rdr:
samt .......(?) til den nye dør som det obne Rum er
Aptered Vil med hængsler laas og dør koste
2
4
til det nye indsatte tøm/m/er at male for at Være ligt med den øvrige
stue, da Almuen ey Vilde indgaae at male den heele stue Vil medgaae
1
2
Hvad Gulvet angaaer da beloved de 2de Arbeydere paa deres
egen bekostning at *fore (føre) sam/m/e i stand Ved at slette og omhøvle
det. Hvad den g/am/l/e/ dør angaaer da paastoed Almuen sam/m/e Var
god nock, thi blev den efterseed og fantes at laased behøved Nøgel med
Videre som vil koste at i standsætte
3
Videre Var Ved dette Værelse ey at i agt tage. untagen at der ey fantes Kackelovn, som
Almuen sagde aldrig har Været tilforn, men H/er/r Bergendahl paastoed at maatte bekostes,
siden hand har ickun en stue med Kackelovn, og altsaa paastoed herom Rættens Kiendelse,
Var og ellers af den formeening at den gamle dør maae Casseres og en nye indsættes i
Stæden med forsvarlig laas egal med den anden som Almuen har Vedtaget at giøre af nyt
dislige at den heele stue maae ommales.
Den samtlig til stæde Værende Almue benegtede aldeelis ey at Vilde bekoste Ovn i dette
Værelse ey heller Malning over den gandske Stue, eller en nye dør i stæden for den gamle
som de formeente Var god, naar laaset blev Reparered.
Eragtet!
Da det Vel er saa at de af H/er/r Bergendahl paastaaede Reparationer, nemlig 1 Nye Ovns
Anskaffelse til dette Værelse, Malning over det gandske Værelse og en nye dør i stæden for
den gamle baade kunde Være til Nøtte og anseelse, saa dog i henseende det ey befindes af de
2de forhen passerede og i Rette lagde besigtelses forrettninger, at der nogensinde i dette
Værelse har Været Ovn, Malning og nye Dør som er til Zirat meer end Nøtte ey mod
Almuens Negtelse bliver til staaet, kand Rætten ey efter saadan Omstændighed bebyrde
Almuen med denne Udgift, som Lov ey bepligter dem til, og de selv ey god villig vil
undergaae, og altsaa forbigaaes bem/el/te Poster at taxere.
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Dernæst blev de øvrige Værelser udi Vaaningshuuset efterseed og forføyed Rætten og de
tilstæde værende Almues Mænd sig til det udi forrige forrettning og under
No 3 tilførte Værelse Sahlen kaldet lige over den store Stue hvor ey Videre
forandring eller Reparation siden sistholte forrettning fantes at være skeed, uden at der paa
den Vestre side Var udtagen 4 Vinduer og i deres Stæd indsatt nyt tøm/m/er, men for det
øvrige Var hverken Loft, Gulv eller Vinduer i standsatt, hvorfor den sist paalagde Aabod bør
paaklages til sam/m/e Værelses fulde i standbringelse, dog Vilde Almuen ey beqvemme sig
til efter H/er/r Bergendahls forlangende at anskaffe nye Vinduer til dette Værelse, men dog
Vilde tilstæde at det nye tøm/m/er tillige med loftet naar det efter forrige besigtelse lægges
med nye bord, maae i henseende Værelsed med Vandfarge er mahled {....} for en ligheds
skyld og blive overstrøged, hvis bekostning da blev taxered for 1 rdr
1
Ligeleedis blev og Svalen som uden for dette og de øvrige Overværelser, taget under
Eftersiun som allereede befandtes at Være i lovfør Stand bragt hvorfor ey videre Aaboed
derpaa blev lagt
Derefter blev i lige Maade det Kam/m/er over daglig Stuen som i forrige forrettning
under No 6 er anført efterseed, hvor ey Videre Reparation Var anvendt end nogle bord i
loftet Var nedlagt, og som der paa sam/m/e loft endnu mangler noget forinden det lov ført
eragtes, blev foruden det som forrige forrettning indeholder endnu paalagt 3 tylter bord som
med Malning Spiger og Arbeyds Lønn forinden det bringes i skick tillige med Lister om
Loftet Vil koste
2
rdr
2 mrk
Nest Ved dette Værelse befandtes et Kam/m/er udi forrige forrettning under No 8
beskreved med Skorsteen og 4 Vinduer hvor ey heller den forhen taxerede Aabod {ey} var
paalagt, dog blev dertil efter H/er/r Bergendahls Anviisning endnu brøstfeldigheden Ved {at}
Panelingen Ved Dørren i sam/m/e Værelse efterseed, som til sam/m/e at forbedre og omdrive
samt dertil behøvende 4 Nye bord spiger og en nye Nøgels anskaffelse til Laaset Vil i alt
koste
4 mrk
Det under No 10 anførte Kam/m/er lige over Kiøckenet blev efterseed som kom/m/er
i lovfør Stand, naar den forhen taxerede Aabod bliver paalagt
Daglig Stuen som under No 4 er andført Var ey heller siden sist holte forrettning
Reparered, hvorfor forrige forrettning hvad Aaboden angaaer bør følges.
Kielderen No 5 Var ey allene udi sam/m/e stand ureparered men behøved endnu
foruden det som forhen Var taxered til Dør og Laas samt den afdeeling som der udi fandtes
at i standsætte
1 rdr 4 mrk
Hvad Kam/m/eret Ved daglig Stuen under No 7 angaaer da Var ey heller herved
nogen Reparation foretaget, følgelig bliver den forhen taxerede Aabod Ved dette Værelse at i
agttage.
Kiøckenet under No 9 anført Var ey heller Reparered saavidt Vinduerne angaaer, thi
bliver den der til Ved forrige forrettning ansatte Aabod at tilsvares, men som Skorsteenen
desuden fantes meeget brøstfeldig saa den neden for taget Ved hane bielkerne faar nedrives,
Vil der til sam/m/es i standsættelse ved Steen Kalck og Arbeyds Lønn efter taxations
Mændenes Skiøn endnu foruden den 1 rdr som forhen Var skiønnet endnu medgaae
3 rdr
Efter at saaleedis bygningens Værelser var efterseed, begav Rætten sig ud paa Marken for at
eftersee bygningen uden til, og da fore fandtes at der Var oplagt over den heele bygning et
nyt Suetag med Sper Tag steen og Render alt i forsvarlig og god Stand ligesaa og bortaget
om alle 4re sider Var Reparered, dog mangled endnu de i forrige besigtelse ansatte Sidebord

over Vinduerne i hvis Stæd andre smale bord Var satt som ey ansees tilstreckelig hvorfor
sam/m/e endnu faaer Anskaffes, ligesom og den manglende tiere og brunrod til det nye
bortag.
H/er/r Bergendahl erindred om det ey fornøden kand eragtes at der til de nederste Vinduer
burde anskaffes af Almuen luger,
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Almuen svarede, at siden der ingensinde har Været Luger, Vil de heller anskaffe gode
Vandboer over Vinduerne, saa Slag Regn ey skal bederve Vinduerne, ligesom de og Vil lade
det ankom/m/e paa sig om Vinduerne i Mangel af lugers Anskaffelse desaarsage skulle
forfalde, dog fantes det fornøden, som Almuen ey heller modsagde, at der til Steen muuren
under bygningen som hist og her Var lidt udfalden, skulle udlægges Reparations bekostning,
thi blev sam/m/e for at bringes i stand taxered indbereigned Kalck og Arbeyds Lønn til
3 rdr
Og beløber altsaa de tilkom/m/ende Reparations bekostninger paa denne heele bygning
foruden hvad der Ved forrige forrettning er paaskiøn/n/et sig til
26 rdr 1 mrk
Da differencen imellem de gamle og nye Vinduer i Storstuen er 10 rdr hvorfra endnu kand
kom/m/e til Afgang hvad de gamle Vinduer kand udbringes til
Det 2det Almuens Huus Borgestuen kaldet som under No 1 er beskreved i forrige
forrettning fandtes ey ringeste Reparation at Være foretaget paa, thi bliver den forrige
taxation i alt til følge hvorefter Almuen sam/m/e bør i stand sætte og i henseende den gamle
Næver af Vaaningshuuserne er siden sistholte forrettning efter de 2de Arbeydere Aamund
Grøtvedt og Anders Morvigens forklaring solt, som der for har tillige for endeel gamle bord
som til Stalden blev paaskiøn/n/et at forbruges bekom/m/ed 13 rdr 1 mrk Vil det behøvende
troe og Næver saavel paa denne borgestue som Stalden af nyt forskaffes og af de pænge som
er indkomne for den gamle bortsolte Næver bekostes
Det 3die Huus Stalden eller Koe Floren som i længde er med det i syndre Siide
staaende Veedhuus eller floer Svale 28 alen og i bredde 10 alen Var og til denne tiid ey
Reparered, hvorfor den forrige forrettning bør følges hvad dens paalagde Aabod angaar,
ligesom og foruden de 12 Voger Næver som da blev taxered endnu tillægges 12 Voger nye
Næver á 20 sk {der beløber 1 rdr 2 mrk 12 sk} og 10 tylter bord á 2 mrk der med hiemførsel
saavel hvad Næveren som bordene angaar beløber ? rdr 2 mrk beløber 6 rdr 12 sk som
ligeleedis af de indkomne pænge for den g/am/l/e/ Næver bør bekostes, i henseende den
g/am/l/e/ Næver og troe i Vidrige fald om den Var usolt til disse 2de huuser skulle Være
brugt.
Under denne forrettning indfandt sig af Hossangers Sogn 2de Mænd nemlig Johannes og
Erich Hoshofde
Procurator Cramer paa H/er/r Bergendahls Veigne forestillede at som Almuen nu paa 3die
Aar har ermangled at opfylde den siste taxations forrettning og det i dag er seed at meget og
mangt uforbigiengelig maae settes i stand hvilcket undskyldes med det at en stor deel af
Almuen endnu ikke har svaret deres Andeel til Reparationen saa paastod hand dem alvorlig
forelagt til en hvis tiid at betale deres Contigent og bygnings Mændene atter til en Viss tiid at
besørge Almuens huuse bragt i Lov før Stand der hos proponerede Comparenten om det ikke
kunde Være til fordeel, naar et par Mænd af et hvert Sogn blev udkaaret til Restancernes
skyndigste Indrivelse og at bygnings Mændene allerforderligst kunde fortfare med deres
antagne Arbeyde paa det bygningerne kand blive ferdig giort førend Vinteren paa kommer.
Den tilstæde Værende Almue formeente at som Floren eller Stalden befindes saa stor og af
længde 28 alen
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som ey for en Stald kand reignes eller ansees, desuden og befindes at Være i bygningen
afdeelt, Vilde de godvillig paatage sig den Nordre Part af floren for eftertiiden at holde
Vedlige som er i længde 12 alen men formoder for den øvrige deel af floren at blive befried
at Vedligeholde, ligesom de og samtlig forlanged og formoded at naar det gandske
Vaaningshuus Var i standsatt Vilde de forhaabe lige leedis at blive befried for eftertiiden at
holde det alt i Stand men Vilde godvillig undergaae at Vedligeholde den store Stue med
overværende Sahl, som de ansaae tilstreckelig for et Herre Kam/m/er, og saaleedis forandred
de deres til førsel som i sist holte Forrettning blev tilført angaaende huusernes *separation.
Cramer paa Bergendahls Veigne Refererede sig til den herpaa Gaarden passerede Skiøns
forrettning dat: 21 Maij 1731 som her ved forrettningen er fremlagt, saasom den directe
modsiger Almuens formeening, thi pag: 4 under No 2 er decidered paa Grund af foregaaende
forrettninger passered d/en 8de Sept: 1705 og 29 april 1709 at dette Vaanhuus med alle sine
Værelser som ligerviis specifice benævnes skal Almuen Vedligeholde og deraf svare
Aabod, disligeste Pag: 9 under No 9 at Stalden eller fæhuuset ogsaa af Almuen bør Vedlige
holdes, thi Vilde Comparenten paa sin Principals Veigne formode og sicker paastaae at denne
Rætt Vedbliver de allegerede usveckede forrettninger sær de (da) sam/m/e ikke med mindste
Rimelighed eller Adkomst af Lov kand enten blive omgiort eller forandret, men til følge og
Rettesnoer for eftertiiden.
Almuen Vedblev sin forrige formodning og ey benegtet de jo til den/n/e tiid havde
Vedligeholdet alle de taxerede bygninger, som de og loved at i standsætte efter de\nne/ {2de}
og næst forrige holte forrettning, dog formoded de efter ansøgning til høyere Øvrighed at
nyde befrielse som før er melt, ligesom de og beloved at sørge for den ude staaende
Restances Indrivelse Ved at opnevne Visse Mænd i hvert Sogn, som de formodede og lovede
inden 2de Maaneders tiid skulle skee, hvorefter da den øvrige Reparation kand fuldføres, dog
forinden behøver de fra de 2de Arbeydere en rigtig Restance Liste over de som endnu staar til
Rest, hvilcket Arbeyderne beloved inden 8te dage at forskaffe Almuen, og formoded altsaa
almuen at de nødvendigste Poster til Aaretz Udgang kand blive i standsatt.
Eragtet
Da Almuen har loved og indgaaet at Vil sørge for Restancernes Indrivelse til den øvrige
Reparations I stand settelse, bliver det og Almuen fore lagt i det seeniste til dette Aars
Udgang at fuldføre og i standsætte den endnu forefundne brøstfeldighed, saafremt de ey Vil
paadrage sig Videre Ansvar og bekostning naar paaklaget bliver.
Og som dagen Var forløben blev denne dags forrettning sluttet. og udsatt til i Morgen tilig
D/en 27de ejusdem tiilig om Morgenen, blev Rætten igien satt og blev med besigtelses
forrettninger over Præste gaardens Vedkom/m/ende Huuser som afg/angne Justitz Raad
Steensens Sterboe Vedkom/m/er at i standsætte,
Ved denne
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forrettning indfandt sig saavel H/er/r Bergendahl med sin fuldMægtig Procurator Cramer,
som og H/er/r Jens Bruun der overlod til Rættens Skiøn bemelte Huuse at Vorde taxerede.
Og begav Rætten sig saaleedis til de i forrettningen holdet d/en 21 Maij 1731 anførte
Præstegaardens Vedhørende Huuse og de efter H/er/r Bruuns Anviisning besigtiged og
taxered til Aabod.

1mo Et Ildhuus staaende over Elven Ved den Søndre Siide af Vaaningshuuset som i
længde er neden til ved Grunden 10 Alen og i bredde 9 alen, hvorudi var en Grue af graasteen
midt paa Gulvet, og af Stander Værck med bordtag beklæd, sam/m/e behøved til Reparation
3 tylter bord til bortag á 2 mrk 4 sk
1
0
12
2 Render á 12 alen lang á 1 mrk 8 sk
3
2 torveld á 11 alen á 12 sk
1
8
6 Voger Næver naar taget skal Repareres á 20 sk
1
1
8
Arbeyds Lønn til dette huus at i standsætte
1
0
-----------------------4 rdr 0 mrk 12
2do blev Laden paa Vestre Siide efterseed som befandtes noget gam/m/el men dog
kand bruges i Lovfør Stand med følgende Reparation
1 Sole paa Vestre Side 12 alen lang
1
4
1 ditto paa Østre Side 7 alen
12
5 tylter bord til bortaget og dørren at
forbedre á 2 mrk 4 sk
1
5
4
1 støcke Kanteveed til dør Oge á 8 alen
8
4 Voger Næver til at forbedre taget paa
den Østre Side á 20 sk
5
Arbeydslønn til dette huus at i standsætte
1
2
1 Nøgel til det laas som paa ladedørren fandtes
10
4
3
6 sk
-----------------------3tio Laden paa Østre Side fattes paa den østre Side
2 Soler á 9 alen á 1 mrk
2 mrk
2 Voger Næver at udtage draaber
med á 1 mrk 4 sk
2
8
3 tylter bord at forbedre bordtaget
med á 2 mrk 4 sk
1
12
Arbeyds Lønn til denne lade at i stand sætte
4
8
2
3
12
-----------------------4to Smalhuuset staaende Ved bøe gierdet paa søndre Side som af tøm/m/er Var
opsætt og uden bordklædning behøVer til Reparation
4 tøm/m/er stocker á 13 alen lang hvoraf
de 3de bruges til Sviller á 1 mrk 8 sk
1
2 torvald paa Søre og vestre Side á 14
alen lang á 1 mrk
2
8 Voger Næver til taget paa Søre og
vestre Side á 1 mrk 4 sk
1
4
Arbeyds Lønn til at opskrue og i stand sette
dette huus Vil i alt medgaa
2
1
16 Øfse Kroger saavel til dette huus
som Ildhuuset á 1 mrk
1
5 rdr 2
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5te Et tøm/m/er Nøst staaende ved Søen behøver
½ tylt bord paa Syndre side
1 mrk
4 tylter bord til Nordre side og
Gavel á 2 mrk 4 sk
1
3

2

2 Oplænger á 8 alen á 8 sk
1
Arbeyds Lønn til sam/m/e Nøst at sætte i Stand
5
----------------------Kiørsel og førsel til alle Materialiers frem bringelse paa Stæderne
hvor sam/m/e forbruges

2

4

2 sk

1
4
-----------------------Summa
21 rdr
Efter den fremlagde besigtelses forrettning af dato 21 Maij 1731 befindes at til Hammers
Præstegaard bør være følgende inventarium nemlig 6 Kiør som in natura er levered á 14 mrk
tillige med 1 Oxe á 2 rdr 3 mrk og 1 hæst á 2 rdr 3 mrk og H/er/r Bergendahl tilstoed i alt at
have modtaget og Var fornøyet med, hvilcket og den nu herpaa stæden Værende Raadsmand
Bendix Knudsen sagde at Være ham i forsvarlig Stand leveret og altiid kunde ansees for
ovenstaaende verdie, hvad det øvrige inventarium som en Sengedyne til 2 rdr: en Kobber
Kiedel paa en halv tønde til 5 rdr: en Lysestage til 2 mrk 8 sk, en liden Skierring til 1 mrk:
og 1 færingsbaad til 1 rdr 4 mrk til sam/m/en 9 rdr 1 mrk 8 sk da som sam/m/e hvercken
Ved forrige besigtelse eller nu findes in natura, Vil sam/m/e af H/er/r Justitz Raad Steensens
Sterboe svares efter bem/el/te S/a/l/ig/ Justitz Raad Steensens Enke Frues tilbud med 9 rdr 1
mrk 8 sk og det til Sogne Præsten H/er/r Jens Bergendahl som successorem i Ham/m/ers
Præstegield.
H/er/r Bergendahl erklæred sig fornøyet dermed at H/er/r Bruun betaler Aabods faldet til
ham, ligesaa at det savnende inventarium nemlig 9 rdr 1 mrk 8 sk tilsvares af S/a/l/ig/ Justitz
Raad Steensens Sterboe.
Videre blev ey erindred af nogen mod denne forrettnings Slutning thi bliver denne
Forrettnings bekostning anført
Sorenskriverens Skydtz fra og til Aastæden
2 mrk
2de dages forrettning og diet Pænge
5
4
Stempled Papier til denne forrettning
4
8
Beskrivelse og forseiglings pænge
5
4
De 6 Laug Rættes Mænd for deres forrettning i 2de dage og
paa egen Kost á 1 rdr
6
-----------------------tilsam/m/en 13
3
12 sk
hvoraf Almuen betaler den 3die part, Sterboden eller H/er/r Jens Bruun den 3die part og
H/er/r Jens Bergendahl den øvrige 3die part hver med 4 rdr 3 mrk 4 sk:, de ovenstaaende
Omkostninger betalte H/er/r Bergendahl mod Regres til Vedkom/m/ende og forlangte denne
forrettnings beskrivelse.

Aastæds Sag.
1750 d/en 29 Junij indfandt jeg Sorenskriver Johan Garmann paa Giestgieveriet og
Kræm/m/erleyed Blomvog beliggende i Nordhor Lehns Fogderie og Herløe Skibbreede for
sam/m/estæds i følge det af Procurator Johan Simon Cramer paa egne og Interessentes
{Veigne} Joachim Gierdes Veigne udtagne Skriftlig Stevne Maal at holde en lovlig taxation
over de paa Giestgiverietz bestaaende Huuse med Videre efter Stevne Maaletz Indhold at paa
skiønne og døm/m/e, til denne forrettning og extra Tings holdelse haver Kongl/ig Maj/este/ts
Foged efter det til ham af Procurator Cramer giorde Reqvisition ladet Ved Lehns Manden
Anders Tvet opnevne følgende taxations og Laug Rættes Mænd, sc: Haldor Haatuft, Michel
Meeland, Ole Hiertaas, Tollef Leervigen Niels Fromrei og Hofver Erstad, hvilcken
Opnevnelse
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bem/el/te Lehns Mand Anders Tvedt i Retten frem lagde og findes dat: 23 april sistleeden
som saaleedis er lydende.
Derefter blev af Procurator Johan Simon Cramer fremlagt det for denne Sag skriftlig
udstædde Stevne Maal dat: 9 Maij sistleeden, som Ved Stevne Vidnerne Lehns Mand Anders
Tvedt og Niels Michelsen Wolle er bleven forkyndt.
Benevnte Stevne Vidner frem stode og under Eed afhiemlede det \de/ lovlig har forkyndt
dette Stevnemaal for alle i Stevningen benevnte Persohner og det med meere end 4 Ugers
Varsel, ligesom de af bem/el/te Stevnemaal har leveret saavel en Copie paa Assessor Lausens
Gaard som og til Giestgiever Encken Margrethe Bryngman paa Sollesvigen hændes Svoger
Knud Nielsen boende paa sam/m/e Gaard Sollesvigen da hun selv var fraværende.
Derefter blev i Retten fremlagt et fra Margrethe S/a/l/ig/ Mathis Rasmusens Encke under
23 Junij sistleeden skriftlig forfattet indlæg med hos hæftet bielager No 1 og 2, som saaleedis
er lydende.
Stevne Vidnerne fremlagde deres Reigning over medgaaende Omkostninger til Varseletz
forkyndelse dat: 27 junij h: a: stoer 3 rdr 8 sk som Rætten accorderede
Citanten Cramer til forbem/el/te Indlæg Replicerede, at som Margrethe afg/angne
Rasmusens provocerer til andet ting og paafølgelig af en Sag affecterer at giøre 2de saa
maatte Comparenten derudi for saavidt finde sig at om Controversen ingen Dom afsiiges
herpaa Stæden men at hun bør anhøre Vidner paa dette Stæd, det bevilger og paabyder
Lovens Pag: 19 art 22 i den henseende paatrængede Comparenten at Vidner maatte antages
at prove om distencen fra Blomvog til Solsvigen og fra Solsvigen til byen.
Eragtet
Da den indstevnte Margrethe S/a/l/ig/ Rasmusens Encke lovlig er indstevnt til at anhøre
Vidner om distencen fra Blomvog til Sollesvig og fra Sollesvigen til byen da i følge
allegerede Lovens pag: 19 art 22 bliver de Vidner som i denne Sag møder antagne til
eedelig forklaring desangaaende, om de sam/m/e godvillig Vil aflægge
Citanten presenterede 5 Vidner Ved Navn Ole Johannesen Nesse Ole Nielsen Blom, Paul
Andersen Rong, Guttorm Simensen Nesse og Johannes Jacobsen Selle som godvillig mødte
og under Eed forklarede eenstem/m/ig at fra Blomvog til Sollesvigen er {ey} en knap Miil at
reigne mod andre Miile her omkring, men fra Solsvigen er ey meere end 2 ½ Miil, men
Blomvog reignes rigtig 3 Miil fra byen.
Derefter blev alle de i stevningen benevnte Persohner paaraabte hvor af mødte Mons
Nielsen, Niels Andersen og Ole Hansen, men i stæden for Niels Aamundsen som er svag
mødte Aamund Nielsen hands Sønn alle opsiddere
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paa Gaarden Dahle, ligesom og \Opsidderne paa/ Gaarderne Blom, Selle, og Gaarden Rong,
som alle svarede det de ey for nerværende tiid havde deres Adkomst breve Ejerne nemlig
deres Skiøder og Leylændingerne deres bøxelsbreeve med sig, men beloved de 3de gaarders
beboere sc: Dahle Blom og Selle at hiem fare for sam/m/e at medtage og i Rætten anviise,
da Gaarden Rongs Opsiddere forestillede at deres land er gandske adskilt Ved Søen fra
Blomvog eller Nesse, hvorfor det holdes ufornøden deres Adkomster at producere, dog vilde
de være tilstæde ved siun og grandskningen.
Opsidderen paa Gaarden Nesse Ole Johannesen frem viiste sit bøxelbrev paa ½
p/un/d fiskes leye for hands leve tiid at nyde bruge og beholde med all sit tilhørende af Ager

og Eng Skov og Marck, fiske vand og fægang intet untagen all den stund at laxen liden
eller meegen leveres til Ejeren, sam/m/e bøxelbrev er dat: d/en 20 junij 1711 og udgivet af
Marthe S/a/l/ig/ Didrich Lampes og publiceret paa Gaarden Frechaug d/en 31 julij sam/m/e
aar men nu af Rætten paateignet. Videre anviiste hand et bøxelbrev udgivet af fornevnte
Marthe S/a/l/ig/ Didrich Lampes dat: 12 Maij 1718 paa ½ p/un/d fiskes leye af lige Indhold
som det forrige, med dette tillæg som i begge er indført at fornevnte Ole Johannesen ogsaa er
pligtig at holde huuserne Ved lige og at svare Skatter og Landskyld i rette tiid, og i alle
Maade forholde sig efter lov som en leylending hør og bør, alt under fæstes forbrydelse imod
første bøxels tilbage givelse sam/m/e Var d/en 21 8ber sam/m/e aar publicered Endnu
anviiste Ole Johannesen et seenere bøxelbrev dat: 17 april 1720 udgivet af tit bem/el/te
Marthe S/a/l/ig/ Didrich Lampes publiceret paa Frechau, hvorved forbem/el/te 2 halve
punds leye er fæsted han/n/em under et følgelig forordning af 23 jan: 1719 saaleedis beviiste
bem/el/te Ole Johannesen sig berettiget til et Pund fiskes brug udi Gaarden Nesse, men
derved er at observere denne forandring at hand til sin Sønn Christen Olsen som nu Ved
døden er afgangen overloed sit halve brug nemlig ½ p/un/d fiskes leye udi Nesse, hvilken
Christen Olsen derpaa af forrige Ejere Harman Stoll erhvervede et fæstebrev som blev anviist
dat: 15 febr: 1740 og publiceret d/en 4 april nestefter af Indhold som de forrige, nemlig at
fornevnte Christen Olsen for sin livstiid maatte bruge bemelte Jordepart med sit tilhørende af
Ager og Eng Skov og Marck fiske Vand og fægang intet untagen all den stund hand Ved
lige holder huusene, svarer og betaler Skatter og L/an/dskyld i rette tiid, og efter Lov
forholder sig som en leylænding hør og bør ligesaa og den paa hands part fangende lax liden
eller megen allene sælges til Jordrotten under bøxel Rætts fortabelse.
Den 2den Opsidder Ved Navn Diedrich Michelsen Nesse frem viiste 2de bøxelbreve
hver paa 2 skillings leye her i Gaarden Nesse udgivet af Herman Staal under dato 24 Junij
1736 og tinglyst d/en 15 Julij 1737 det andet af itzige Ejere Citanterne i denne Sag dat: 4
Maij dette aar og 5 Junij sam/m/e Aar publicered, det første af dette Indhold at hand 2
skillings leye i Gaarden Nesse for sin livs tiid maae bruge og besidde, med Vilkaar at hand i
rette tiid svarer Skatter og Contributioner og Ejerens Rettigheder og Landskyld med alt
Videre efter Lovens formeld samt rødder og forbedrer Jorden, holder sin Jordeparts huuse
ved god hævd og lovførhed, og i alle Maader forholder sig som Kongens Lov byder og
befaler; det 2det af Indhold at hand paa nyt har fæsted 1/6 deel af Gaarden Nesse og
saaleedis nu indbereignet sit forrige bøxelbrev for sin livestiid med bøxel Rætt besidder 4
skilling eller 1 p/un/d Smørs leye udi mehr bem/el/te Gaard Nesse med Vilkaar og altsaa
længe hand opfyller sin leylændings pligt efter loven, og efter lovens sin under sam/m/e dato
indgivne Revers, hvoraf en vidimered Copie ved Citanten blev i Rette lagt til denne Actes
følge, som og for Diedrich Michelsen blev oplæst, som ey modsagde den, untagen det hand
ey kunde efterkom/m/e at opsætte det
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Steengierde om det lille støcke Marck som af hands tilbøxlede Jord blev udpælet, dog tilbød
hand sin eyer Citanten det hand Vilde forsvarlig indgiere det støcke Marck hvad enten det
noget med Steen eller Skiegahr kand indhægnes. Dermed var og Ejeren fornøyet naar det
saaleedis indrettes og vedligeholdes.
3die Leylænding Ved Navn Guttorm Simensen Nesse fremviiste sit bøxelbrev paa 2
skillings Leye udi Gaarden Nesse, udgivet af Marthe S/a/l/ig/ Lampes under dato 22 8ber
1733 og publicered d/en 5 april 1734 af den Indhold at hand dette brug i fornevnte Gaard
Nesse maae besidde sin Livstiid med Vilkaar at hand i rette tiid betaler Kongens Skatter og
Contributioner samt sin Ejeres Landskyld med alt Videre efter lovens formeld og rødder og

forbedrer Jorden holder Jordepartens huuse ved god hæfd og lovførhed samt i alle Maader
forholder sig som Kongens Lov byder og befaler.
4de Leylænding Johannes Nielsen Nesse undskylte sig at hands bøxel brev for 2
skillings Leye i denne gaard Nesse erhverved af Marthe S/a/l/ig/ Lampes er hannem
frakom/m/ed eller forlagt, men hand beViiser med Landskyldbog at hand fra Aaret 1727 har
betalt sine Skatter til Kongens Foged, der af sees at denne leylænding for de *Aaaringer 1742
og 1743 haver betalt sin da haVende Jordrott Gert Schriver for L/an/dskyld Voge Leye og
fløtning med forhøyelse pænge 2 rdr 2 mrk 12 sk som er ellers efter nestforegaaende
qvitence 1 rdr 5 sk om Aaret.
Assessor Johan Lausen fremsænte under sin haand følgende for at protocolleres, Assessor
Johan Lausen som Ejer til Gaardene Blom og Selle mødte ikke, men begierede i Protocollen
tilført, at hand til det Vidløftige forehavende i Mons/ieu/r Simon Kramers Stevning af 9 Maij
finder sig ikke forpligtet at fremviise sine Adkomster eller breve, men holder sig til sine rette
og ældgamle Merker brug og herlighed, som fra Arilds tiid været haver, skulle nogen
fornermelse derudi skee, tages Reserveret lovlig paaancke i sin tiid.
Citanten Cramer Replicerede at H/er/r Assessor Lausen i dette tilfælde kand procedere som
ham gotsiunes, men siden tage Skade for hiemgield, om noget underløber til hands præjudice
for den skyld at hand ey vil producere sine brevskaber til Controversens Oplysning.
Derefter blev de paa Kræm/m/erleyed eller Giestgiver Stædet Blomvog staaende Huuse
tagne under besigtelse og taxation i deres for nerværende tiid befindende Tilstand, hvor da for
det første blev taxeret
1 Gam/m/el og forfalden Nøst staaende i Knarrevigen 20
alen lang og 10 alen bred med nogle faae Tagsteen paa som
Mændene i alt ey høyere til Værd kunde ansee end til
4 rdr 3 mrk
2do en liden Vaaning med en Stue og bilægger
ovn brøstfeldig med et hosstaaende Kiøcken og en liden
Packboed med Pandetag alt saavel hvad Vinduer som
bordtag angaar forfalden taxeret for
25
3tio Et hosstaaende Vaanhuus med en Stue Kiøcken
og Kammer samt overværende Kam/m/er af staver og bord
opsatt hvorudi findes 2de smaae g/am/l/e/ Ovne i alt vurderet for 22
hvorpaa torvetag har Været
4to Et Stave Nøst nær derved med Vinde og Pandetag
paa i alt vurderet for
30
5to En g/amme/l borrestue med underværende Kielder og
hosstaaende liden Kleve gam/m/el og forfalden á
12
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6to Et støcke af en g/amme/l bager Ovns Muur med
Skorsteen uden tag kand ey ansees da sam/m/e for Steenens
skyld kand bruges end
4 mrk
7mo bryggen uden for Huuserne af boelverck og Plancker
opsatt befantes ligeleedis forfalden hvorfor sam/m/e ey høyere
blev taxeret end
4
-------------------------Summa den ganske taxations Summa
98 rdr 1 mrk
Dernæst blev Opsidderne paa Gaarden Nesse deres tilhørende Jordeparts Huuse besigtiged
og beskreven som følger

1mo Leylændingen Ole Johannesens Huuse blev efterseed
1. brugende Borgestue sam/m/e behøver
2 Voger Næver á 1 mrk 8 sk er 3 mrk,
1 torvald 1 mrk tilsam/m/en
1 rdr 4 mrk
2do 1 bue i forsvarlig Stand
2
3tio En floer fattes 1 tylt bord 2 mrk
2
4to Et Ildhuus fattes 2 torvald á 8 sk er
1 mrk og 4 Voger Næver
1
1
5to En høe lade fattes 1 tylt bord 2 mrk
4 Voger Næver 1 rdr Arbeyds Lønn
over alle disse
*4
(skrive og rekna med 4 mrk, men 4 rdr er vel rettast)
6to Et Nøst, fattes 2 torvald á 1 mrk er
2 mrk, 12 Voger Næver 3 rdr 2 tylter
bord 4 mrk: Arbeyds Lønn 1 rdr
5
---------------------2do Opsidderen Diedrich Michelsens Huuse
er halvdeelen i Stuen dertil behøver 3 tylter
bord á 1 rdr: indvendig 1 tylt bord 2 mrk:
4 Voger Næver 3 mrk:
1
5
2do En boe der til 1 Vog Næver 1 mrk 8 sk
1
8
3tio Et Ildhuus 2 Voger Næver 3 mrk et
torvald 1 mrk
4
4to En Veedskygge behøver 1 tylt bord
á 2 mrk 2de torvald 1 mrk 4re Voger
Næver 1 rdr
1
3
5to En høelade behøver 2 Voger
Næver 3 mrk
3
6to En nye og en ældre floer begge i
forsvarlig [Stand]
7mo Et Nøst behøver 10 tylter á 2 mrk er
3 rdr 2 mrk 4 Voger Næver á 1 mrk 8 sk
[er] 1 rdr: Arbeyds Lønn til alle
huusene 2 rdr 4 mrk
6
----------------------3tio Gutthorm Simensen Nesses Huuse.
1mo en stue halvdeelen behøver 2
benckestocker á 1 mrk er 2 mrk,
2 tylter bord 4 mrk
1 rdr
2do halvdeelen i et Ildhuus 4 Voger
Næver 1 rdr 1 torvald 1 mrk
1
1
3tio en heel floer behøver 2 Voger
Næver 3 mrk
3
4to en bue behøver 4 Voger Næver 1 rdr:
2 torvald 2 mrk
1
2
5to høeladen fantes forsvarlig
6to Et Nøst af Stander Verck fattes
3 tylter bord 1 rdr
1
Arbeyds Lønn til alle huuser
1
4
-----------------------

nemlig hands

7 rdr 5 mrk

10

6

4 mrk

4

8

4to Johannes Nielsen Nesses Huuse.
1mo En Stue i forsvarlig Stand behøver
1 bord for
4 mrk
2do En bue fattes 1 tylt bord 2 mrk
2
3tio En floer behøver 1 tylt bord 2 mrk
1 Vog Næver 1 mrk 8 sk
3
8
4to En høe lade fattes 8 Voger Næver 2 rdr:
1 tylt bord 2 mrk 1 torvald 1 mrk
2
3
4
8
----------------------- ------------------------Summa Reparations Omksotninger 29
2 mrk
Ligeleedis forføyed Rætten sig ud paa Marcken for \at/ eftersee den/n/e Gaard Nesses
tilliggende baade inden og uden Gierds, og da efter Nesse Gaards Opsidderes Anviisning
blev anviist det første Merke paa bøen kaldet Blom/m/eskaaret paa Østre Siden lige ved Søen
i Dals vogen, som derfra gaaer opigiennem Dahlen vest over Backen og igiennem Myhren til
Baardahls Uhren saavidt bøen angaar derfra udi Udmarcken lige i Vest oven paa Pors holle
brøttet, derfra i Nord Nordvest langs fieldrystet først til Diedrich Skarret hvor et lidet
Steengierde af Nesses Opsiddere Var opsatt og fremdeelis af bem/el/te Opsiddere holdes ved
lige hvorved Dahles Chreatuure afholdes fra Nesses Udmarck, Videre derfra langs
fieldrusten til Sellevog becken hvor lige leedis som forbemelt Var opsatt et lidet Gierde, og
noget derfra ligeleedis et Gierde i Sellevog brecken, hvorfra da Mercket gaar lige ned i Oe
Sundet, og eyer altsaa Nesse neden for fieldet nord vest og søer i Søen, og Dahle gaard oven
for fieldet hvilcken Anviisning af bem/el/te Nesses Opsiddere skeede i Dahle Gaard
Opsidderes Nerværelse, paa Ovenstaaende
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og tilførte forklaring, deponerede Ole Johannesen \Nesse/ sit eedelig Vidnes byrd det hand
ey rettere Veed end alt jo forholder sig som af ham anviist og forklaret er, ligeleedis
eedfæstede Diedrich Michelsen den anviisning og forklaring at forholde sig efter hands bæste
Vidende rigtig, 3die Opsidder Gutthorm Simensen ædfæstede i lige Maade denne Anviisning
og forklarings Rigtighed at være og forholde sig efter hands bæste vidende saaleedis 4de
Opsidder Johannes Nielsen Nesse eedfæstede i lige Maade sam/m/e Anviisning og
forklarings Rigtighed paa sam/m/e Maade som de forrige Opsiddere.
Og blev altsaa denne dags forrettning sluttet da dagen Var forløben efter at det forfattede
Afritznings Cart Var producered.
D/en 30te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt betiimelig om Morgenen.
Og mødte da først Mons Nielsen selv Ejer for Dahle for 1 p/un/d 8 Mark fisk og fore
viiste sit Skiøde dat: Frechau d/en 5te april 1735 og sam/m/e dag publicered, hvorved
han/n/em bebreves 13 1/11 Mark fisk til de 18 10/11 Mark fisk hand selv eyede til Odel og
Ejendom udi fornevnte Gaard Dahle dens Ager Skov Marck med Videre, men ubenevnt
enten LaxeVog eller deel udi LaxeVog.
Den 2den Aamund Nielsen paa sin Fader Niels Aamundsens Veigne anviiste en
lodsæddel dat: 23 Dec/em/br/is/ 1717 af S/a/l/ig/ Sorenskriver de Fine attesteret som
bevidner at fornevnte Niels Aamundsen eyer 21 15/16 Mark fisk med Odels Rætt udi Dahle
bem/el/te Comparent fremviiste et skiøde af Ole Nielsen Vigebøe udstæd paa 10 9/16 Mark
fisk udi Dahle til ham sc: Comparenten udferdiget under dato 20 8ber 1738 publiceret d/en
21de ditto hvorved han/n/em for uden Gaarden tilskiødes en Anpart udi LaxeVogen Notøen
kaldet alt for den summa 23 rdr bem/el/te Adkomst breve blev af Rætten paateignede

Den 3die Opsiddere Ole Hansen frem viiste et fæstebrev af Niels Vigebøe udgivet paa
6 ¼ Mark fisk i Dahle uden videre nogen Laxevog benevnt dat: 4 Aug: 1744 og publiceret
d/en 12 8ber nestefter. derhos frem viiste Comparenten et Skiftebrev dat: 3 Maij 1741
hvoraf sees at hannem og hands fader og Søskende følgelig Skifte brev af 3de Martij 1707
tilhører 16 ¾ Mark fisk udi Dahle og dens under liggende LaxeVog som er udbyttet paa
Comparentens Fader den halvedeel og resten paa Comparenten og hands begge Søstre.
Den 4de Opsidder Niels Andersen frem viiste et Skiøde af Friderich Nielsen Toft
udgivet til sig selv paa 2 7/9 Mark fisk i Dahle dat: 12 8ber 1744 og publiceret d/en 13de
ditto ligesaa Ole Andersen Schurtvedts bøxelbrev til fornevnte sin broder Niels Andersen
paa 8 1/3 deel Mark fisk i Dahle dat: 12 8ber 1744 og publiceret d/en 13de ditto. som alle
blev paateignet.
Knud Olsen Blom anviiste Ole Nielsens bøxelbrev paa den ¼ deel i Blom udgivet af
Frue Anne Margrethe Lillienschiold dat: 12 april 1711 og d/en 31 julij næst efter publiceret,
ligeleedis og 1 bøxelsæddel til Knud Olsen paa 16 ½ Mark fisk og 3 Kander Malt udgivet af
Assessor Lausen under dato 9 Maij 1739 og publicered d/en 15 aug: nest efter, fremdeelis en
bøxelsæddel af fornevnte H/err Assessor Lausen til Jaen Michelsen Oen paa 16 ½ Mark fisk
3 Kander Malt dat: 1 Nov: 1739 og publiceret d/en 4de april 1740, endnu anviiste
Comparenten et fæste brev af frue Lillienschiold udstæd, til Joen Olsen paa 1 p/un/d 4 ½
Mark fisk og 3 Kander Malt dat: 3 jan: 1727 og publ: d/en 5 Maij sam/m/e Aar, hvoraf ikke
fornem/m/es om nogen LaxeVog skulle ligge under Gaarden Blom eller skulle Være
bortfæsted sam/m/e 4 bøxelbreve bleve paateignede af Rætten, ellers endnu at endnu 4 Mand
boer paa Blom med bøxelRætt paa lige Maade som de fremlagde bøxelbreve udviiser, men
hvercken Mændene selv eller deres fæste breve blev i Rette ført.
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Fleere af de indstevnte indfandt sig ikke i dag, hvorfor Citanten Cramer indlod følgende I
Rettesættelse til doms.
1mo At som Landetz Streckning tydelig Viiser at holmene som ligger Vest fra uden
for Gaarden Nesse absolute maae sortere og altsaa at det falder af sig selv at den LaxeVog
paa Notøen allene tilhører Gaarden Nesse, lige saa LaxeVogen kaldet Blomholm, da Vilde
Comparenten indstille og paastaae at besagde holmer ved Dom maatte tillægges Gaarden
Nesse eller dog at han/n/em og Med Ejere detz angaaende maatte forbeholdes separat tiltale
og Rettergang.
2do At som Opsiddernes paa denne Gaard Nesse bøxelbreve beVidner det ingen af
dennem untagen Diedrich Michelsen for 1/6 part har fæsted i Vogen eller LaxeVogerne, det
da bem/el/te Opsiddere maatte tilfindes Ved dom at Være uberettiget til fiske og Laxe
Vogerne, med mindre de Vinder bruget med Ejernes samtøcke, lige saa at fornevnte
Opsiddere maatte tilpligtes deres brugende huuser at i standføre udi en Viss tiid, eller til
Ejerne at svare den paalagde Aabod.
3tio At samtlige indstevnte for Eftertiiden maatte tilholdes deres fiske Avl allene at
sælge her til Krem/m/er Leyed men ikke til nogen anden under hvad Navn eller Skiul
ophittes kunde, uden saa er at de sam/m/e fiske Avl vil føre directe til byen, disligeste at de
deres fornødenhed allene kiøber her paa Krem/m/er Leyed men ikke hos andre, untagen de
selv kiøber og fører det af byen,
Sluttelig hvad denne Sags Omkostning anbelanger, Vedtoeg Comparenten for sig og med
Ejere allene at svare for ikke at have Navn for ligesom hand dermed Vilde betynge nogen
andre, dog forlanged Comparenten at i bereigningen og maatte anføres hvad billigt er for
Comparentens Tids og Nærings Spilde samt anvænte extra Udgifter som hand ikke mindre

end 24 rdr kunde anføre, ubereignet Procurator Barthes Lønn samt for hands tiids og
Nærings forsøm/m/else Ved det oprettede situations Chart som er betinget for 10 rdr:
Til Sluttning blev denne Sags Omkostninger bereigned
Sorenskriverens Skydtz fra sin paaboende Gaard Nedre Mielde
til Aastæden som er 4 ½ Miil og lige Vey tilbage som er
tilsam/m/en 9 Miil for 4 Mands Skydtz á 8 sk Pr Miil er
3 rdr
Diet Pænge paa Reysen
1
2
2de dages forrettning paa Aastæden
5
Stempled Papier til denne forrettning
4
8
Beskrivelsen og forseiglingspænge
5
4
De 6 Laug Rættes Mænd for 2de dags forrettning Reyse
og fortæring á 5 mrk
5
Lehns Manden for Laug Rættes tilsiigelse
2
------------------------16 rdr 1 mrk 12
Foruden den Accorderede og fremlagde Reigning til
Varseletz forkyndelse
3
8
------------------------19
2
4
lige som og det billiges {.....} Citantens tilførsel saavel for sig som Procurator Barth anførte
salarium i henseende til deres Omkostning Ved Skydtz tidsspilde og Umage.
Og blev derefter saadan kiendelse og dom efter Sagens Omstendigheder af Laug Rættet og
Dom/m/eren
Afsagt!
Hvad den af Citanten Procurator Johan Simon Cramers Irettesettelse tilførte første Paastand
angaaer, belangende Laxe Vogen Notøen som Gaarden Dahles Opsiddere eller Ejer tileigner
sig Andeel og Anpart udi, som og Laxe Vogen Blomholm som for nerværende tiid bruges af
Gaarden Bloms Opsiddere da som denne Sag for denne for denne Aastæds Rætt ey til fulde
er oplyst er Vorden oplyst enten med lovgyldige Vidner eller Documenter, hvorefter Rætten
denne Sinde kand hen døm/m/e eller henlægge benevnte LaxeVoge og holmer
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til Nesse Gaards Ejendom, henviises denne Controverse i Parternes lovlige tilkaldelse til
separat tiltale og Rettergang mod itzige LaxeVogers eller holmers brugere og benevnte Dahle
og Bloms Gaarders Jordrott og Ejere. 2do hvad sig Nesses Opsidderes Brug i deres bøxlede
Jords underliggende Laxe Voger angaar som Citanten paa fundament det ey i fellis deres
bøxel breve er indført, at sam/m/e er dem tilladt at bruge, untagen udi Diedrich Michelsens
erholte fæste brev, da i hvorvel det ey tydelig staar specificered at de til brug har fæsted Laxe
Vogene, men dog at de maae bruge all deres fæstede Jordeparters tilliggende Herlighed, uden
nogen Forbeholdenhed af deres Ejere som dennem fæste breve har meddeelt bliver det de
benevnte Opsiddere paa Gaarden Nesse fremdeelis tilladt af de forhen brugte Laxe Voge for
deres levetiid at benøtte sig, saafremt de mod billig Priis sælger og fahlholder til Blomvogs
Kræm/m/erleyes Ejer eller deres FuldMægtig all den derudi fangne Lax, alt efter deres egen
derom udgivne Reverses Indhold, som med hørsomhed og lydighed paa deres Siide bør
efterleves ligesom og bem/el/te Leylændinger forelægges til næstkommende Aar at i stand
sætte og forbedre all den brøstfeldighed der efter den i Gaard tagne besigtelses forrettnings
Udviis paa enhver Opsidders i brug havende Jordeparters Huuse til Aabods Svarelse blev
taxeret, saafremt de ey Vil udreede til deres Jordrotter den paalagde Aabod tilsam/m/en for
dem alle opløbende til summa 29 rdr 2 mrk tillige med fleere Omkostninger om bem/el/te

huuse formeedelst Mangel af betiimelig Istand sættelse yderligere forfares, sluttelig for det
3die bliver Vedkom/m/ende indstevnte af Rætten tilholdet, det de med ingen anden
frem/m/ed eller uvedkom/m/ende udi dette Blomvogs Krem/m/erleyes district enten Ved
Kiøb eller Sahl fornermer dette Krem/m/erleyes Ejere, men i den stæd, saavel Ved deres fiske
Avls Sahl som Indkiøb af fornødne Vahre søger hen til dette Blomvogs Krem/m/erleye, og
med detz Ejere eller handels forvalter for billig Priis handler, naar de ey selv deres Vahre til
byen henfører og sælger, og derfra igien de fornødne Vahre hiem fører og kiøber, saa fremt
de agter at undgaae den Straff som Lov Forordning og Privilegium dicterer. Hvad denne
Sags Omkostninger efter forestaaende bereigning angaaer, da forbliver det derved at Citanten
efter giorde tilbud sam/m/e erlægger.

Aastæds Sag!
1750 d/en 7de Julij indfandt jeg mig paa Gaarden Litland beliggende i Hossanger Skibbreede
og Nordhor lehns Fogderie, for sam/m/estæds i følge Citanten Elling Aschildsen Litlands
skriftlige Stevne Maal dat: 27 april 1750 hvorpaa Tiiden af mig Sorenskriver Garmann er
Vorden til i dag beram/m/et at holde en lovlig besigtelse paa hands bem/el/te Elling og
hands Naboe og Opsidder Berge Andersen Litlands brugende Jordeparter med Videre efter
bem/el/te
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Stevne Maals Indhold, til denne forrettning at bivaane som besigtelses og Laug Rættes Mænd
haver Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith Ved Skriftlig ordre under 6te Maij 1750
Ved Lehns Manden ladet opnevne følgende Mænd, 1. Magne Stephensen Hatland 2.
Aschild Tørresen Røsland 3. Elling Joensen Byseim 4. Knud Sieursen Fielschaal 5. Ole
Aamundsen Grønaas og 6te Ole Olsen Lohne,
Og efterat Rætten saaleedis Var satt, fremlagde Citanten Elling Litland sin skriftlige Stevning
Contra Berge Andersen Litland, som tillige Var ankyndiget hands JordEjer Secretair
Winchelmand, hvilcket bem/el/te H/er/r Secretair saavel ved sin paateigning paa
StevneMaalet som og Ved sit skriftlige Indlæg af 12te Junij sistleeden agnoscerer (erkjenner
riktigheten av), StevneMaalet med sine Paateigninger samt Fogdens Opnevnelse og H/er/r
Secretair Winchelmans Indlæg er af følgende Indhold, som for Rætten blev oplæste.
Den indstevnte Berge Andersen Litland mødte for Rætten Vedtagende lovlig Varsel, og
forestillede det hand undres over at hands Naboe Elling Litland som i 22 aar har boet med
ham herpaa Gaarden, ey førend nu Vil paafordre jevnet imod sig, som har boet og brugt sin
Jordepart i 40 aar, og har saavel hands Formand som og hand forbedret sin Jorde part, saa at
den i fald den er bedre er Ved Arbeyde forbedret, og formoder hand saaleedis at den deel
hand har bøxlet og forbedret bliver ham ey formindsket eller betaget, desuden forestilled
hand og at herpaa Gaarden er endnu den 3die Opsidder Lars Knudsen som hand fornem/m/er
ey er af Citanten indstevnt til Jevnet, som og meget selsom forekom/m/er ham, dog er ham
Vidende at der for 50 aar siden blev Ved Mænd skiøn/n/et at der fra Larses formands Part
skulle tillægges til Citantens Fader Aschild Johannesen Litlands Part noget bøe og Ager, men
aldrig har hand hørt siden den tiid hverken at Citantens Fader eller Citanten har mangled
noget paa denne part, som nu omtvistes Og frem viiste Børge Andersen sin paa den 3die part
i Gaarden Litland meddeelte bøxelbrev dat: 20 April 1713 udgivet af da Værende Contoirs
forstander Jochim Nieclas Cothe som d/en 24de Julij sam/m/e Aar til tinge er Vorden
publiceret, sam/m/e lyder paa at Børge Andersen maae bruge sin leve tiid sin Fader Anders

Olsens brug og deraf giøre sig saa nøttig som hand kand, bem/el/te bøxelsæddel blev af
Rætten paateigned
Elling Litland forestillede det der formedelst hands Faders og nu til denne tiid hands
Uformuenhed ey har Været paa talt eller omsøgt paa denne part, men dette finder hand dog
at sin part er ringere, det hand og Vil formode skal efter foregaaende Rættens skiøn blive til
siune, og har Citanten ey indstevnt Opsidderen Lars Knudsen som hand Veed tilforn har fra
sit brug afstaaet noget, til hands brug, dog omsiider indfandt sig Lars Knudsen og godvillig
tilstoed det hands Jordepart lige leedis maatte besees, da hand lige leedis Var forhaabende om
ham for ringe part i Jorden Var forhen udlagt den da maatte blive af de andre 2de parter skee
Jevnet, dog Vilde alle 3de Opsiddere paastaae at hver nød de par1750: 127b
ter som de og formænd havde med Arbeyde forbedret, men vilde dog afstaae af bem/el/te
Parter saa meget Jord at jevnet kunde treffes.
Hvorefter Rætten forføyed sig ud paa Marcken og der efter samtlige Opsidderes Anviisning
først besaae /: efterat Citanten havde anviist sin bøxelsæddel dat: 8 Martj 1728 udgivet [af]
Contoirets forstander Henrich Lamping paa 1/3 Part i denne gaard som d/en 12 april sam/m/e
Aar er publiceret sam/m/e blev af Rætten paateigned, den indstevnte Berge Andersen
Litlands brugende 1/3 Part i Gaarden Litland som strecked sig lige fra Huuserne og Veyen
som gaaer til Røsland Nord efter og Østre og Vestre Side ligesom bøe gierdet gaaer, sam/m/e
befandtes hvad bøen angaaer tem/m/elig god der efter Mændenes Skiøn ansaaes Ved Arbeyd
og bekostning at Være forbedred, deels Ved Veiters Gravning, deels og Ved nye Agres
optagelse, men som sam/m/e formedelst liden eller ingen Giødning eller tøe fra Huuserne
kand af sig selv kom/m/e den til hielp og Vedligeholdelse, Vil den fremdeelis som oven melt
ved god tilsiun og Arbeyde Vedligeholdes, paa den Østre Siide fantes og Lierne tem/m/elig
græsfuld dog af stort og stridt blomgræs,
Derefter toeg Rætten ligeleedis Citanten Elling Aschildsens Jordepart i Øyesiun som lige
fra Berges Merker gick fra Huuserne i SydOst ned i Vandet, og forefandt Mændene at denne
bøe Var noget ringere og mæst oppe i Lierne, dog var situationen saa at Giødningen fra
Huuserne kand af sig selv bringes derpaa, paa bem/el/te Ellings bøe laae 2de Agre Børge
tilhørende, ligesom og Elling eyede 2de smaae støcker Eng paa Larses bøe,
Den 3die Opsidder Lars Knudsens Jordepart blev i lige Maade efterseed, som laae paa den
Vestre Siide, sam/m/e befantes af Mændene bædre end næstforrige Elling Aschildsens Eng,
og ligeleedis beleylig fra Huuserne at faae Giødning og tøe paa, paa denne part var og 2de
Agre tilhørende Berge beliggende.
Derefter begav Rætten sig paa den anden Siide af Vandet og der udengiers først besaae et
indgierdet støcke Marck Stølen kaldet som Citanten Elling Aschildsen under sit brug haver,
paa det Stæd eller Støl var Ager opbrudte og Var den omkringliggende Eng meeget god,
noget derfra var og et andet indgierdet støcke kaldet Søre Støelen som Var mindre af begreb
end nestforrige Ellings Støel hvorpaa og Ager fantes Opsidderen Lars tilhørende, dog havde
og Lars til Vederlag her imod et støcke Marck og Ager inde paa et stæd Feten kaldet, lige
som og Citanten Elling paa bem/el/te Stæd desuden havde et støcke Marck paa Vestre Siden
af Elven, imod ovenstaaende Støler og Anparter som Elling og Lars havde udengiers besaae
Rætten lige leedis et støcke Marck paa Østre Siide af Elven, som Mændene ansaae næsten at
Være ligesaa gott og Var sam/m/e paa sist ommelte Stæd Feten kaldet beliggende
Efter at saadan besigtelse Var over den ganske Jord tagen, blev af Mændene skiønnet at
Berge Andersens Jordepart saa vel i Ager og Eng Var for nerværende tiid bædre, saa den mod
Elling og Larses Part kunde ansees til 3 Mark Smør Skyld, eller 1 Læs høes forskiel mod
Ellings Part, hvad Engen angaaer, og en halv tønde havre Korns Avl hvad
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Ageren angaaer, dog befandt Rætten at denne Gaard i alt efter sin Skyldsættning er gandske
god for sine Udgifter, ligesom at Citanten Ellings Part er i nu Værende Stand god for sin
Skyldsættning ½ Løb Smør 2 Mark Smør skiøndt den fra Berges Part ey nød tillæg, til
forbedring.
Parterne forlanged en liden tiid sig af Rætten forundt, paa det de med hin anden til mindelig
foreening om denne Sag kunde kom/m/e og afhandle de ting der til forligelse kunde tiene,
hvorefter begge Parter for Rætten indfandt sig og forlanged denne deres forening maatte
tilføres som følger, nemlig at Berge Andersen declarerer at skiøndt hand paa lovlig Maade
og Ved formænds og eget Arbeyde har faaet sin Jordepart i noget bedre Stand end Elling, Vil
hand dog for freedeligheds Skyld efter bem/el/te Ellings paastand og forlangende afstaae til
ham følgende, nemlig mod det hand af Ellings Part bekom/m/er 4 smaae Agere Siogotz
Strengen, Skorven og 2de Roteflecker kaldet som ligger i Larses bøe og til denne tiid har
tilhørt Berge Vil hand overlade ditto Elling den Ager kaldet Søster Ageren og des uden
Kieldøsen begge i Ellings Mark beliggende, ligesom og vil tillægge bem/el/te Elling et
støcke Eng streckende sig fra begge deres lade dør paa Søre side lige i Ost paa hiørnet af
Apel Ageren og derfra til Ellings forrige Merker alt efter den Udstæning som i dag er giort af
dem og Laug Rættes Mændene, dernæst og et lidet støcke Marck Øst op fra Svaen (Sveen) og
op i brecken Ved Veyen til Røsland, og desuden et lidet Skoge støcke kaldet Biøndahls
Myhren inde paa Giede stien, Citanten Elling Aschildsen erklæred sig alt med ovenstaaende
fornøyet og for sin Part loved med god forligelse og Kierlighed herefter med sine Grander og
Naboer at leve og opføre sig, ligesom de samtlige Opsiddere alle Vedtoege at i fald den
Mølle stæd og Qvern staaende nord i Udmarcken som for nerværende tiid er uduelig, bliver
fremdeelis brugt, skal de alle derudi have Anpart, lige som de og sam/m/e Vil opbygge og
Vedligeholde.
Mod dette af Parterne tilførte forliig havde Rætten ey videre at erindre, men tilspurte dem
om de begge Vilde foreenes om den/n/e forrettnings bekostning, hvorimod Berge Andersen
protesterede ey at kunde {eller} formode at noget af Omkostninger blev ham til Ansvar, da
hand har Viist sig føyelig at afstaae \til/ Citanten det Ovenstaaende saavel af Ager som Eng.
Og som til denne forrettnings Sluttning ey Videre blev erindred blev denne forrettnings
bekostning bereigned paa følgende Maade
Sorenskriverens diet og Skydtzpænge fra Aastæden
1 rdr
Forrettningens beskrivelse og forseigling
5
4
En dags forrettning paa Aastæden
3
De 6 Laug Rættes Mænd for 1 dags forrettning á 1 mrk 8 sk
1
3
-----------------------6
2
4 sk
Som Citanten bør betale, i henseende den paa stevnte Berge Andersen ey har tiltaget sig
noget af den forbeedring hands Jordepart har faaet, hvilcken forbeedring bem/el/te Berge
Andersen dog nu godvillig har afstaaet og tillagt Citantens Lod og Jordepart som derved for
eftertiiden bliver bedre end den tilforn Været haver.

Aastæds Forretning
Anno 1750 den 24de Aug: ind fant jeg Hans Jørgen Holtzr[o]d Sorenskriver Garmans
\Eedsorne/ Fuldmægtig udj H/er/r Sorenskriver Garmans absence og efter Høy ædle og

velbaarne H/er/r Stift befalings mand von Cicignons Constitution af 15de hujus teignet paa
H/er/r Sorenskriver Garmans foregaaende Memorial af 14 ditto
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Mig paa Stædet Aanes beliggende udj Schiolds Schibbrede og Nordhord Lehns Fogderie,
tillige med Efterskrevne 6 Eedsorne og af Fogden Smith opnefnte Laug rettes mænd af
Schiolds Schibbrede Sc: Lars Jacobsen Totland, Niels Monsen Kierche Børcheland, Erich
*Rasmus (linjeskift) mussen* Lille Tvedten, Michel Monsen Niøtved {og}, Lars Larsen
Abeltvedt og Lars Olsen Smørdahl, for sammestedz efter Høyb/emel/te H/er/r Stiftbefalings
mand von Cicignons Høy respective ordre af 7de aug: nestleeden som blev oplæst og lyder
saaledes, at holde een lovlig besigtelses forretning over de Huuser som Fanøe og Birchelands
Kirke Eyere efter Stiftetz foranstaltning haver forskaffet dend nu værende Klokker til Fanøe
Præstegield Ullenstein til deigne Boelig, udj hvad stand dend for nærværende tiid er, og
hvorledes af Deignen imod taget med videre.
Ved denne forretning ind fant sig Klokkeren Ullenstein og sagde at hand betids var bekiendt
giordt denne forretnings holdelse her i dag og var fornøyet med at besigtelsen saaledes som
forestaaende H/er/r Stiftbefalings mandens ordre byder maae blive fuld ført:
Kirke Eyerne af Fanøe og Birchelands Kirker H/er/r Cancellie Raad Danchersen, Niels
Ulsmu og Niels Lysevold histerede sig og alle for Rætten, og tilstoed at de om denne
forretnings foretagelse her i dag var bleven varslet, og sagde Kierke Eyerne at endskiønt det
er næsten eet halvt aar siiden Klokkeren Ullenstein tiltræde dend af dem Kiøbte Deigne
Boelig, saa at megen brøstfældighed siiden dend tiid kunde være falden, saa dog alligevel om
nogen brøstfeldighed efter tagne besigtelse paa denne Klokker Boelig skulle mangle, vedtog
de at sette samme udj fuldkommen stand, og var udj øvrigt fornøyet med at forretningen udj
afrigt saaledes som Høystbem/el/te H/er/r Stift befalings mandens ordre formelder, bliver
fuld ført,
Derefter blev til Klokker Ullenstein anviiste Huuse og Klokker Boelig af Taxations
Mændene taget udj øyesiun og bestaaer udj følgende huuser Een stue 8 al: i længden og 7
al: i breeden, ret lidet Cammer næstved stuen som er afdeelt i 2de kammere med bord, og ialt
er 8 al: lang og 2 ¾ al: breed Nok eet Kiøkken 3 al: langt og 2 ¾ al: breed, item Eet Spis
Cammer næst ved Kiøkkenet 4 ½ al: lang og 3 ¼ al: breed, ligeledes Een gang ind til Stuen
4 al: lang og 2 ½ al: breed alle disse huuser er under et Tag, ligeledes er under Spise
Cammeret Een kielder 4 al: lang og 3 alen breed: og blev disse huuse først ind vendig efter
seet og besigtet saaledes:
1. Stuen, derudj fantes 6 vinduer og 20 Ruuder udj
hvert vindue, hvor af 2 ruuder \er/ i tue á 3 sk Ruuden
6 sk:
og 3 Ruuder som er sprukken dog ikke til skade ligeledes er
de \der/(?) neste \der/(?) støkker af 2de vindue Rammer
brøstfeldig og forraadnet, og vil hver støkke koste 4 sk
8 sk:
Eet hengsel til det eene vindue er i støkker og vil koste af nyt
6
Gulvet i stuen befantes over alt i god stand:
Een gammel Bieleger Kakkelovn udj Stuen hvor af pladen
paa dend foreste siide fantes sprukken nedentil 1/3 part af
pladen, paa dend anden side af
------------------------1 mrk 4 sk
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1 mrk
Kakkelovnen befantes at være Muuret ungefær een 3 fingre
op ad Kakkelovnen, ligeledes var ovenpaa Kakkelovnen een
steen helle lagt, dog blev Kakkelovnen af Mendene anseet at
kunde staae i lang tiid uden Reparation:
Overdekket oven paa stuen tillige med bielkerne som vare 6 i
tallet befantes alt godt og i forsvarlig stand:
Dørren som gaar af Svalen ind til stuen fantes og forsvarlig
med jern hængsler og Klinke,
Kammeret udj Stuen sagde Mændene saavidt de kunde
see ind vendig var i passabel stand, dog var samme hverken nyt
eller gammel, men middel maadig:
Mons/ieu/r Ullenstein loed tilføre at da der findes i stue væggen
paa dend *Sødøstre siide 2 bord fra gulvet af langs med væggen
opslagen, og Mand ikke kand viide, om Svilstokkerne paa samme
stæd kand være forraadnet, efter at Huuset herpaa Stædet ialt har
staaet over 60 aar, saa vil Klokkeren Ullenstein som samme Huus
under lovlig Siun skal imod tage paastaae at samme 2 bord maatte
brekkes fri, for at eftersee hvad stand bem/el/te Svil stok findes
udj, og om der ved nogen bekostning skulle falde saa
forpligtede Klokkeren Ullenstein sig til at sætte det i ligesaa
god stand som det før var: Kirke Eyerne tillod at bem/el/te 2de
bord maatte løsrives paa Ullensteins bekostning: Derpaa blev
bem/el/te 2de bord ud reven og dend nederste Svil af Mændene
efterseet {af Mændene}, som befantes af Eeg og at være frisk
og goed og kand være bestandig mand efter mand saa længe
Huuset staaer:
2. Blev Cammeret næst ved stuen besigtet der som
melt i 2de Cammer er afdeelt: udj det inderste Cammer befantes
eet vindue med 24 Ruuder alle heele, men Rammen om
vinduet befantes brøstfeldig Sc: det nederste støkke, som
vil være nye og koste
Bord klædningen imellem disse 2de Smaa Cam/m/ere tillige
med dør hvorpaa var jern hengsler og klinke var alt i goed stand:
Udj det yttre Cammer var ligeleedes eet vindue med 25 smaa
Ruuder hvoraf 2 er i støkker á 2 sk er

4 sk

4 sk:

4 sk
------------------------8 sk
Gulvet saa vel i det yttre som indre Cammer var lagt med steen heller:
Loftet over disse 2de Smaa Cammer gaar skraae (skraad) ned
fra stuen, og er fast med stue taget, dørren som gaar af det yttre
Cammer ind til stuen var i goed og lov før stand med jern
hængsler laas og nøgel
3. Gangen uden for stuen befantes i forsvarlig stand.
Dørren til gangen fra gaden af befantes med hængsler laas og
nøgel, hvoraf laaset befantes lidt brøstfeldig og vil koste at Reparere
4 sk
------------------------4. Kiøkkenet, derudj befantes een skaarsten Muuret af

muuresteen fra grunden af men gruen var af graasteen, samme
skaarsteen befantes forsvarlig naarsomhelst der bliver kiøbt
½ tønde kalk til at slaa paa begge siider hvor varmen brender som
med Arbeids Lønn vil koste tilsam/m/en
Eet vindue udj Kiøkkenet hvorudj var 36 Ruuder deraf var
2 i støkker á 2 sk

1 mrk
4
------------------------1
4
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1
Ligeledes er det nederste støkke af Rammen om vinduet
forraadnet og vil af nyt bekostes, som koster
Videre sagde Mændene at under vinduet fattes een Gulv aase
som af nye vil bekostes, og ihenseende at gulvet sammestedz
des aarsage maa optages, vil til bem/el/te gulv aase som maa
være 3 al: tillige med arbeids lønn til at ned lægge samme
og gulvet igien, koste
1 skab over Kielderen i kiøkkenet med 2 Rum hver rum
1 al: breed 1 ½ al: høy og 3 qv: Dyb, eet hver Rum med
dør hængsler laas og nøgel forseet og i goed stand,
Gulvet i kiøkkenet er i passabel stand, Taget tillige med 3de
bielker er gammel, men uden Reparation kand staae {til}
nogen tiid, ligeleedes befantes Kiøkken dørren med hængsler
og Kli\n/kke i lov før stand:
5. Kielderen under Kiøkkenet var af jord med bord
beklæd hvoraf 9 bord var forraadnet som med hiem førsel
vil koste
Een bielke paa 4 al: under taget vil koste
Arbeidslønn og Spiger dertil
Een luge eller dør til Kielderen med laas nøgel og
hengsler i forsvarlig stand:
6. Spis Cammeret fattes følgende Reparation
2 Ruuder udj eet lidet vindue med 12 Ruuder udj
Det andet vindue som var 25 Ruuder udj var heelt undtagen
rammen hvoraf det nederste støkke er forraadnet som
vil af nyt koste
Gulvet og taget er i passabel stand, ligeledes dørren
med forsvarlig hængsler laas og Nøgel,
Lemmen over stuen befantes ialt i goed stand,
men lemmen over gangen, Kiøkkenet og Spis
Cammeret er bordene gisnet som vil optages
og skydes om, og derefter drives sammen
igien hvortil da behøves ½ tylt bord som vil

4 sk:
4

1 mrk 8 sk:
------------------------3 mrk

2 mrk
8
12
------------------------3
4 sk:

4 sk:
4 sk:
------------------------8

koste med hiemførsel
Arbeids lønn dertil
Nok 1 oplængde paa 1 ½ al:
Eet lidet vindue paa Loftet paa Nore kant
med 12 Ruuder er heele, men Rammen om
vinduet er forraadnet og vil af nye koste

1 mrk 12 sk:
2
4
4
8
-------------------------

Derefter blev Huuse Vaaningen udvendig efterseet og besigtet,
og befantes da taget som er af Torv og næver over heele Huuse
Vaaningen i passabel stand, undtagen hist og her kand behøves
noget næver for at forekomme draab, som tilsammen vil være
4 kipper Nordlandsk næver á 2 mrk kippet er
Arbeids lønn til at oplægge næveren samt nogle torver
som fattes

4

1

12

2

2
8
------------------------1
4
8
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1
Til bord klædningens forbedring Runt om heele Bygningen
behøves ½ tylt Kiøbmands bord som vil koste
Arbeidslønn
Spiger og hiemførsel
Een liden Rende over Svalen vil koste

4

8

1
1

8
8
8
8
------------------------2
2
8

Paa Søre Gavelen som tilforn har været tiære bred
men nu afgaaet, vil paa nyt tiæres og overstryges og
dertil behøves 4 kander á 8 sk
2 mrk
Arbeidslønn
8
2
8
------------------------- ------------------------Summa Reparations omkostningerne 5 rdr
8 sk
Renden om taget om Huuse vaaningen befantes goede, ligesom ikke heller udvendig eller
indvendig videre Reparation fattedes:
H/er/r Cancellie Raad Danchersen tillige med de andre Kierke eyere lod tilspørge Klokkeren
M/onsieu/r Ullenstein om Aanes saakaldede Klokker Boelig svarer nogen Skatter eller andre
udgifter. M/onseu/r Ullenstein svarede at ham ikke var bekiendt at deraf noget svares videre
tilspurdte Kierke Eyerne de tilstædeværende Taxations mænd om de ikke var bekiendt at
forrige Klokker afgangne Faber i mange Aar boede udj denne Huuse Vaaning førend fleere
Huuser blev bygget som nu Maren Jæger er tilhørende? Hvortil Laugrættes mændene
svarede ja dem var bekiendt at afg/angne Faber længe boede udj denne vaaning føren fleere
Huuser blev bygd, undtagen eet gammel Il[d]huus som Maren Jæger tilhører hvilket stedse
har staaet herpaa stædet og Klokkeren afg/angne Faber har benøttet sig af:
Klokkeren Ullenstein sagde derefter, at da hand lever i det haab at samtlig Kierke Eyere til
Fanøe Præstegield nu ville Declarere om de ere sindet at forskaffe ham til denne nu
perpituerede (perpetuere = gjøre varig) deigne Boelig de Huuse som end nu giøres ham
fornøden, at ind lægge hans vinter veed, Høy eller foring samt anden Huus geraad som hand
heele aaret til Huus holdning bør have Conserveret: eller og om de holder for at dette Huus
som de har anviist ham er saa fuld kommen een deigne Boelig som det Kongl/ig allernaadigst

Rescript af 7de Junij 1743 omformelder at Kierke Eyerne skal forsyne ham med, eller om, de
af ham vil begiære at hand bem/el/te ting som veed, foring, 1 p/a/r kiør og een Hæst med
videre hand behøver skal have udj dend eene og samme stue hos ham, som de haver ham
anviist:
H/er/r Cancellie Raad Danchersen tillige med de øfrige Kierke Eyere Refererer sig for det
første til det foranførte dernæst agter hand ikke videre at besvare S/ingneu/r Ullensteins
Protocollation men haaber at Hans Maj/este/ts allernaadigste Rescript af 7de Junij 1743 til
fyldest om ikke til overflod allerunderdanigst af os som Kirke Eyere er bleven efter levet og
fuld byrdet:
Til slutning paatog H/er/r Cancellie Raad Danchersen sig straxsen
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at i standsætte denne Klokker Boelig efter indbem/el/te forretnings formeld hvorimod de
andre Kierke Eyere lovede at betale velbem/el/te H/er/r Cancellie Raad Danchersen hvad de
af dend Taxerede Aaboed bør svare:
Og som Kierke Eyerne tillige med Klokkeren Ullenstein ikke videre ved denne forretning
havde at erindre, saa blev denne forretnings omkostning bereignet saaledes:
Skyds fra Bergen til Aanes som er 2 Miil for Hæst og Karl
3 mrk
Een dags forretning
3
Een dags Diet penge
4
De 6 Laugrettes mænd hver 1 mrk
1
-----------------------5
1
Som underdanigst indstilles til Høyvelbaarne H/er/r Stift befalings mand von Cicignons
Resolution om Kierke Eyerne ikke samme bør betale ihenseende at der fantes brøstfeldighed
paa Klokker boeligen, af hvis aarsage denne forretning er bleven holt, eller og om Kierke
eyerne tillige med Klokkeren Conjunctim Forretningens omkostninger bør betale:

Anno 1750 den 28de Aug: indfandt jeg Hans Jørgen Holtzrod mig udj min Principal H/er/r
Sorenskriver Garmans absence mig paa Gaarden Lodefiord \som/ har været Lectoratet i
Bergen Benificeret beliggende i Schiold Schibbrede og Nordhordlehns Fogderie tillige med
Efterskrevne 6 Eedsorne og af Fogden Smith opnefnte Laugrættesmænd Sc: Johannes
Arnesen Store Tvedt, Anders Iversen Solem, Mons Monsen Fantoft, Anders Nielsen øvre
Natland, Rasmus Hansen Store Tvedt og Anders Olsen øvre Natland for sammesteds efter
H/er/r Lector Gartners forlangende at holde een lovlig besigtelses forretning over denne
gaards Huuse bygninger:
Velbem/el/te H/er/r Lector Gartner møtte Personlig for Rætten og anviiste een original
Reqvisition til Skifte Forvalterne udj afg/angne Biskop Lundemann de Rosencrones Sterv
boe af 24 aug: med Skifte Forvalternes paateignede Dissicion hvorudj de bevilger dend
forlangte forretning at holdes i dag, af bem/el/te Reqvisition med Skifte Forvalternes
paateigning levered Lector Gartner een Vidimeret Copie i Rætten og fik originalen med
paateigning tilbage, hvorefter H/er/r Lector Gartner begiærede besigtelsens fremgang:
Tilsiuns manden udj afgangne Biskop Lundemans de Rosencrones Stervboe S/ingneu/r
Søren Elcher møtte tillige for Rætten, og vedtog at denne forretning efter {deris} \hans/
Declaration i Skifte Rætten maatte nyde fremgang i dag:
Hvorefter Laugrættesmændene eftersaa og besigtede denne Gaards Huuser og Aaboden
derpaa saaledes Taxeret:

1. Een Borgestue hvorudj fantes eet bord tillige med 2de fastnaglede benker som er
Stuen tilhørende: Tømmeret udj Stuen sagde Mændene var gammelt og i sær ned ved
Grunden nogle stokker Runt om Huuset gandske forraadnet saa at nye i dend stæd vil
bekostes hvortil behøves 1 ½ tylt flat tømmer á 9 al: hver stok á 4 rdr tylten = 6 rdr men
hvad samme tømmer kunde koste at hiemføre fra Søen vidste de ikke:
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H/er/r Lector Gartner sagde, at siiden Mændene ikke kand give deris skiøn om forestaaende
Tømmers hiemførsel, saa tilspurdte velbem/el/te H/er/r Lector Gartner de udnevnte Taxations
Mænd hvad denne Borgestue i saadan tilstand som dend nu forefindes udj kand koste
forsvarligen at i standsætte og Reparere, hvorpaa hand forlangede deris svar? Samtlige 6
Laugrættes mænd sagde at denne Borgestue ikke kunde bringes i forsvarlig stand med alt
hvad som dertil behøves saavel indvendig som udvendig samt tag, troe og spær, jtem gangen
og Svalen, under
30 rdr
Tilsiuns manden Elcher paa Arvingernes veigne lod tilføre, og tilspørge Mændene hvorudj
de 30 rdr skulle bestaae og kunde ikke samtykke ovenstaaende Taxation med mindre det
blev Specificeret postviis hvad der behøvedes til Stuens Reparation og derpaa Sc: eenhver
post sat ved børlig priis, Mændene sagde, at siiden de ikke var bygnings mænd, saa kunde de
ikke postviis Specificere og Taxere hvad de til denne Stue in Specie behøvedes men vel i
aldmindelighed nogenledes kunde Taxere hvad dend heele Stue vil koste:
H/er/r Lector Gartner forlangede videre deris svar om de andre Huuser som de tillige maatte
Specificere og brøstfeldigheden til at i stand sætte forsvarligen vurdere:
Tilsiuns manden S/ingneu/r Elcher sagde, at som Mændene ikke kunde Specificere een hver
brøstfeldighed i særdeeleshed hvad til eet hvert huus kunde behøves og derefter samme
lovligen Taxere, saa maatte Hand paa Arvingernes veigne Protestere imod denne forretnings
fremme, forinden der til eet hvert huus bliver af Mændene Navngivet hvad dertil in Specie
behøves, og derefter samme eenhver post i sær Taxere, og derpaa begiærede Skriverens
kiendelse:
H/er/r Lector Gartner begiærede forretningen fuldført af de lovlig Reqvirerede og af Fogden
udnefnte besigtelses mænd Sc: at eet hvert Huuses brøstfeldighed i særdeeleshed maatte
Taxeres og hvor meget til dets forsvarlige i stand sættelse Reqvirered:
Dommeren fant fornøden at tilspørge de udnefnte Taxations Mænd om de ikke forstoed
Bygnings Consten, og kunde nøye Specificere og navngive hvad til eet hvert huus i
særdeeleshed behøvedes, og samme Aaboed, lovlig Vurdere. Mændene svarede at Bygnings
konsten forstoed de ikke, og siiden samtlige Huuse herpaa gaarden, uden buen vil nedtages i
Grund og opreises igien for uden tømmeret af buen, saa kand de ikke formedelst saadan stoer
brøstfeldighed paa huuserne ikke navngive een hver post i særdeeleshed hvad til eet hver
huus behøvedes:
Eragtet
Da Tilsiunsmanden udj Salig Biskop Lundemann de Rosencrones Stervboe har paastaaet at
Taxations og besigtelses mændene skulle navngive hvad til eet hvert huus herpaa gaarden
kunde behøves, af hvad Sort, og hvor meget samt hvad samme kunde koste, og Mændene har
Declareret at de ikke var Bygnings mænd eller forstoed Bygnings konsten, ey heller har
kunde besigtet eller Taxere saaledes som af Tilsiuns manden er paastaaet af Aarsag efter
Mændenes sigende siden huuserne er saa
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Brøstfeldige at de maa nedtages i grund og igien opreises, da ihenseende at besigtelse og
Taxations mænd saadant til fulde bør forstaae, om ellers een saadan forretning skal ansees for
lovlig, saa kand Rætten ikke samtykke H/er/r Lector Gartners paastand imod
Tilsiunsmandens protestation om at Mændene skulle Taxere eet Huuses brøstfeldighed i
særdeeleshed. Thi forstaaer ikke Mændene at navngive alle ting hvad som til disse Huusers
brøstfeldighed behøver, saa kand de ikke heller uden efter gisning Taxere hvad til eet huus
Reparation i alt kand beløbe, og om saadant end kunde giøres, saa var dog saadan Taxation
ikke lovlig, hvorfore heller ikke denne forretning forsaavidt Huuserne angaaer ikke denne
sinde kand fuldføres, men Rætten paalagde H/er/r Lector Gartner saa fremt hand vil have een
lovlig besigtelses forretning holt paa denne gaards Huuser, hand da af Fogden maatte begiære
opnefnt fornuftige, kyndige, og udj Bygnings Sager erfarne besigtelses mænd, der lov
forsvarligen kunde besigte og Taxere denne gaards Huusers Brøstfeldighed, som disse ikke
har kundet giøre:
H/er/r Lector Gartner sagde at som Forretningen angaaende gaardens Huuse formedelst
dend givne Eragtning ikke maa fuld føres, forlangede H/er/r Lector Gartner fornefnte Mænds
Siun og besigtelse over gaardens Giærder og indheigninger og hvad sammes fuld færdigelse
efter deris skiøn skulle koste:
Tilsiuns manden Elcher lod tilføre at siiden der ikke er noget nefnt i dend begiærte
Reqvisition af Lector Gartner angaaende gierdes ved ligeholdelse, saa protesterede hand paa
Arvingernes veigne, at der ikke heller blev foretaget for nerværende tiid nogen besigtelse des
angaaende, siiden hand hverken er stevnt eller goed villig formeert at anhøre nogen
forretning om gierdet:
Eragtet
Da udj dend fremlagte Reqvisition til Skifte Forvalterne udj afg/angne Biskop Rosencrones
Stervboe, giærdet ikke staaer nefnt, saa kand Rætten ikke des angaaende foretage nogen
forretning imod tilsiunsmandens nægtelse:
Til Slutning Reserverede Rætten sig denne forretnings omkostninger at æske, endten hos
H/er/r Lector Gartner eller Salig Biskop Lundeman de Rosencrones Stervboe,
H/er/r Lector Gartner begiærede denne forretning beskreven, og tillige Reserverede sig
omkostningerne for denne besigtelses forretning:
Udj øvrigt udsættes denne forretning til videre:

Anno 1750, den 9de Septembr: blev Aastæds Ret sat og Administreret af mig Jacob S Preus,
Beskikket Procurator udj Bergen, til Underdanig Hørsom følge af Stifts befalings manden
Høyædle og Welbaarne Herr Ulrich Friderich von Cicignons Høyanseelige Constitution af
dato 22de Augusti paa Madame Rebecha afgangne Apoteqver de Be1750: 133
sches indgivne Memorial af 20de Dito og Retten blev betienet med efter skrevne af Fogden
Edle Rasmus Smit, paa ansøgning, udmældet Lav-rettes mænd, paa Pladset Solemswigen
Kaldet, beliggende udj Nordhordlens Fogderje og Sartor Skibrede, Nemlig de Danne mænd
Niels Halvorsen Øvre Dyngeland, Anders Nielsen Nedre Bratland, Jacob Jacobsen Byenæs,
Iver Pouelsen ibidem, Ole Rasmusen Nedre Bratland og Anthonius Mathiasen Schiold,
hvilken udmældelse af Lehns manden Niels Nielsen Nedre Dyngeland blev produceret og til
Acten efter sin Orden henlagt. Høybemelte H/er/r Stiftsbefalings mandens Constitution blev
for Retten lydelig Op læst, og ligesom til Acten henføyet.

Procurator Johan Simon Cramer, som Fuldmægtig *af (paa) Madame Rebecha Sal: Johan
Peter de Besche histerede sig, hendes wegne og producerede Citation under velbesagde
Procurator Cramers under skrift, af dato 26de Augustj 1750 Ved hvilken Erich Olsen,
Citantjndens Forpagter til Doms lidelse var indkaldet for dristelig Torve-Skierren, tverdt
imod stipuleret Contract, udj Solemsvigens til hørende Myhr, med Viidere, efter besagde
Stevnemaals Indhold, som for Retten blev oplæst.
Procurator Claus Emanuel Barth møtte for indstevnte Forpagter Erich Olsen, og sagde, at
hand, af det udstyrede Stefnemaal ikke kand see Citantindens de Besches Øyemerke og
hensigt: thj, Comparenten vil ikke troe, at Velbemelte Mad: de Besche attraar, følgelig een
ud styret Opsigelse, af 25 Julj nest leden, at den indstefnte skal undviige Pladsen til
Anstundende Michaljj. Thj hand har, efter oprettet Contract af 31 Martj A/nn/o 1746,
forpagtet det af hannem nu beboede Stæd Solemswiigen kaldet, paa den Condition, at Erich
Olsen, imod Aarlig Afgifts aflæggelse, samme skal beboe og bruge hands Lives Tiid, ja!
Hans Huustrue og, om hun hans Lives Tiid skulle overleve. Hvor imod benefnte Erich Olsen
lover for sikret, at Rødde og forbedre Jorden, med paastaaende
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Huuse, saa vit af Stæd kunde komme, hvilket Erich Olsen og Virkkelig haver i wærk sat, som
hand forsikkrer, med Widner at skulle beviise, saa at Jorden, i den Tiid af hannem Dyrkket,
er langt bedre, end ved hans til-trædelse, ligesom og Stort Arbejde er anvendt til Huuses
opsættelse. Ja! bemelte Erich Olsen haver og til Gaarden eller Pladsens forbedring, udj een
Skiden Myhr temmelig Sumpig, hvor indtet Høe eller Græsning for Creaturer kand aufles,
udskaaret Weiter og opgraved den Sumpige Morace, for Stædet igien, med Gruus, Muld og
Møgning at opfylde, for at giøre det til Ager, hvoraf i Tiiden kunde høstes Frugt, saa Vel for
Ejere, som beboeren i lag da hand alt saa, icke i nogen tilfælde at have forseet eller
forsyndiget Sig imod Citantinden. Saa undres hand over at til føyes saa-dan, U-skiel og
Process, siden hand, rigtig og udj Tiide haver betalt, den for-accorderede Forpagtnings
Afgift. Øvrigens forbeholdt Comparenten S/ingneu/r Barth hans Principals lovlige forsvar.
Procurator S/ingneu/r Cramer, paa Citantindens Mad:e de Besches Vegne, svarede, til det
foregaaende, at, om Erich Olsen hafde udrettet, alt det, som hans Fuldmægtig haver beraabt
sig paa, hvilket dog, befindes langt anderleedes: saa hafde hand alligevel, ikke præsteret
viidere, end *hvad Hvad bunder efter Contractens Formæld: Men da, her icke Spørges efter
Forbedring, følgelig den indstefntes pligt; Men, Om Fordervelse imod Hans Contract og
Forpligt: Saa var det, at Comparenten for det Første begierede: At
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behageligst ville Tage det om stefnte og paaklagede, efter giørende Anwiisning, under Skiøn
begrandskning og beskrivelse, for derefter til Sagen at skride.
Proc: Bart der imod Replicerede at hans Principal Erich Olsen er forvisset om, at Jorden,
som hand beboer, werkkelig og Kiendelig, i hans Tiid, saaledes er forbedret, ved hans Træl,
Slæb, bekostning og Møye, at i Stæden for, da Hand Ved tiltrædelsen i Aaret 1746: ikkun
kunde føede 6 Kiør: nu, med god Forsiufn, opklække 12 Kiør Øvrigens hvad den
omtrættende Myhr anbelanger; da viiser den, d/en 28de Juljj sidst leden, af Erich Olsen
udfærdigede beskikelse, det Citantinden Selv haver forundet Erich Olsen Frihed at opskiere
og rydde Myhren, paa det Myhren til Agerland kunde blive nøttig, hvilket Hand med Eed
trøster sig, at gestændige, Ellers enpræsenterede Comparenten S/ingneu/r Barth Fiire
Personer, Nafnlig: Gabriel Andersen, Anders i Bachen, Johannes Wiigen, og Ole paa Næsset,
der alle ere indstefnte Erich Olsens Naboer, og kand bære widne om Pladsens forbedrelse og

opryddelse: hvilke Vidner, om Citantjnden der med var fornøyet, for at spare Tiiden og unøedige bekostninger, ere Villige, om det foran førte, at aflægge Eedlig Forklaring til Sagen
og Sandheds Oplysning, alt, paa det den indstefnte kand viise sin U-skyldighed, til
forwendtende Satisfactions nydelse.
Procurator Cramer Senior Refererede sig, til sit forrige, og urgerede paa Rettens assistence
efter Søgemaalet og hans paastand.
Derefter begav Dommeren \Sig/ med sit opnæfnt Lavret udj begge Parters Fuldmægtiges
bjeværelse, for at tage i Øyesiufn og Grandskning, den omtrættende af ForPagterens
opskaarne Myhre wedkommende, ..(?), findende Samme opgraven udj Længden fra Øst til
West. omtrendt 31 ½ allen Sællandsk Maal Bredden tverdt over mod Søer og Nord blev
befunden, paa det bredeste 9 allens længde, noget der fra 7 allen: Viidere paa det smaleste
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Tvende allen, og dog Knapt af maalet; udjinden Dybet af det udj Myhren nedskaarne Torv,
blev befunden fra den faste Mark oven til og udj Bunden udskaaret Een allen mindre og
meere,
Procurator Cramer Senior i-rettelagde den imellem Parterne oprettede Contract, som er
dateret udj Bergen den 31te Martj A/nn/o 1747, som wiiste Pagteren Erich Olsens pligt; i sær,
lagde Comparenten Merke til ermelte Contr: 1ste og 5te Post:, som besynderlig denne Sag
Vedkommer. fremdeeles producerede hand, den, i Anledning, af Contracts Brydelse paa
Erich Olsens Side, af Mde: de Besche udsendte beskikkelse og uds.g..lse(?) til Erich Olsen,
med hans der til givne Giensvar, dateret den 25de Julj nestl: og, som det ved Retten og
befandtes, at Erich Olsen haver brudt Contracten, og alt saa, Selv forwoldet, at blive ud-Viist
fra Citantjndens anbetroede Jord, med besætning og andet, som hand til datum haver havt,
under sit Brug Saa paastoed Comparenten Crammer at Erich Olsen, ved u-opholdelig Dom,
bør tilfindes at af......(?) Stædet for Ejersken Mde: de Besche, og til Hende at giøre nøyagtig
Leverance og betale den efterstaaende Forpagtnings Afgift, fra den Tiid, som Hand seenist
fick Qvitance som Comparenten S/ingneu/r Cramer, og(?) Veed at Være passeret for Eet Aar
siden saa og at Refundere Hende denne Sags og Rettergangs omkostning, billigst med
Fiorten Rigs dr til nerværende Tiid. Og Sluttelig, at Af fløttelsens Tiid, maa determineres til
14de Dag, efter anstundende Michaelis som Cramer imod alt anlegger med Protest imod
længre anstand, til Doms indstillende
Procurator S/ingneu/r Barth replicerede, at hand Glæder sig over, det, Hans Principal boer
udj eet Christen Land, og Sautineres (soutenere/sutenere = underholde, livberge seg) under
Een
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Souvenier Konges Lov, hvorfor hand og vil haabe det hannem ingen Wald eller u-Ret skal
over gaae; Men da Citantjnden grandelig paatrænger om Dom, og hvorved hun søger at faae
den indstefnte, inden een føye Tiid udkasted af Jorden: og Qvitere hans ind Høstede Aufl af
Høe og Korn. Saa fandt den ind stefnte sig beføyet, for at fremme sin Sags Tarv, og, i-retteføre sine Vidner og beviisligheder, som hand i Dag ikke kunde i-Wærk-stille, siden
Stevningen ham ickun 14 Dage forud blev forkyndet, at begiere Sagens Anstand paa nogle
Uger, for med Contra Stevning at begiegne hans Contra-Part. Ellers bad Comparenten at
Retten ville behage at Skiønne, hvor mange Næver Høe, der kunde aufles eller indhøstes paa
det op-spadde Myhr eller Hauge-dige: Og, da denne hans paastand med fører billigh/e/d
Haaper H/an/d og at nyde Rettens bjefald til Sagens forfløttelse paa 6 á 8 Uger.

Proc: S/ingneu/r Cramer forestillede, at endskiønt, veder-Partens paastand har (her) ....(?)
Grund med sig: Saa sees dog læt, at hans Anlæg er til Udhael: thi, om den indstefnte havde
trænget, og endnu maatte trænge til Contra-Stevning: Saa kunde den til i Dag være
incamminert, siden hans Principaljnde, med Aftens warsel taget til Gien-mæhle: Derfor
paastoed S/ingneu/r Crammer, at den indstefnte ingen Frist længere maatte gives end til i Dag
Otte dage, og til den Tiid slutte Sagen paa sin Siide.
Bart replicerede, at Lovens Bogs 1ste Cap: 4 og 8te Articul, at den som boer uden Tinglavet eller Birkket, skal have 4 Ugers warsel: Og Da, saa vel Mde: de Besche, som een deel
widner, den indstefnte agter at betiene sig af, uden for
1750: 135b
Dette Tinglav; Saa Haabede Comparenten, at hans Principal ikke bliver betagen, den Tiid og
Frist, som hand til sin Sags lovlige forsvar fornødiges. Og alt saa refererede sig til sit forrige.
Af Dommeren tillige med Lav-*retded
Eragtet
Dersom Procurator Claus Emanuel Barth paa ind stefnte Erich Olsens Siide, intenderer nogen
Contra Stevnings udstædelse imod Hoved Citantjnden Rebecha von der Lippe afgangen
Johan Peter de Besche: Og Ved samme Stevning fører de ad Protocollum, anmeldte Widner:
Da bør samme Stefning, for inden først kommende 12:te hujus Dommeren til paateigning,
anwiises, Rettens Wiidere Drift og pleje, til Sagens afgiørelse og Doms afsigelse, efter Hvis
paa begge Parters Siide fremlagt er: Men imidlertiid, under forbeholdenhed af begge Parters
formeenende Ret, ud fløttes Sagen her paa Tin[g] stædet, til den 16:de Septembris
førstkommende: Da Lav-rettet sig indfinder samme Dag, ved For-middags Tiid Klokken Nie
Slæt, hvor som helst viidere i Sagen skal gaaes og behandles hvis Ret er.

Anno 1750 den 14de Septembr: blev efter Lector Petter Christian Gartners Skrivelse af 5te
hujus og den derefter udstæde beram/m/else herpaa Gaarden Ladefiord atter foretaget den,
den 28 Aug: begynte og opsatte Besigtelses Forretning: og Rætten administeret af mig Hans
Jørgen Holtzrod samt følgende nye af Fogden Smith opnefnte Laugrættes og Taxations
Mænd, Sc: af Arne Schibbrede Ole Andersen Songstad og Jens Olsen Garnes af Mielde
Schibbrede Ole Olsen Vatle, Helge Monsen Vatle, Brynnild Midtmielde og Johannes
Ascheland:
Paa H/er/r Lector Gartners veigne møtte Klokkeren til Korskierken Mons/ieu/r Niels Jæger
som først fremlagde Lector Gartners Reqvisition til Fogden Smith om nye Taxations mænd
af dato 7de Septembr: 1750 med Fogdens paateigning af samme dato saalydende: videre
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begiærede Klokkeren Mons/eu/r Jæger, det denne Besigtelses og Taxations Forretning nu
maatte gaae for sig og nyde Lovlig endskab:
Paa samtlige Arvingers veigne møtte Conrector LaKier og Fogden Søren Elkier som
Committeret for H/er/r Major Rosencrone og vedtog een Lovlig Forretnings holdelse saavel
over denne gaards Huuser som Giærder med videre som med Rætte skee bør:
Hvorefter da først Huuserne blev taget af de udnefnte Besigtelses og Taxations Mænd udj
øyesiun Sc:
1. Borgestuen fattes følgende Reparation
2 tylter Tømmer 10 á 12 al: hver stok til at forbedre stuen med,

neden fra gulvet Runt omkring, som vil koste hertil Ladefiord
landet hver tylt 4 rd er
8 rd
for samme tømmer at hiemkiøre fra Søen hertil Toften vil
koste hver tylt 3 mrk
1
16 nye Spær til Stuen, 8 spær paa dend eene siide til 9 al:
støkket á tyl: hertil Ladefiord landet bragt 1 rd 3 mrk er
1
og 8 spær paa dend anden siide til 7 al: støkket á 1 rd 1 mrk
tylten herved Ladefiord landet er
4
10
for at hiemkiøre samme spær á 2 mrk tylten er
2
11
2 bielker til stuen hertil Landet bragt á 1 mrk er
2
Hvorimod de gamle bielker kand tiene til Gulv Aaser:
for samme bielker at hiemkiøre
4
Bord til gulvet og benker i stuen, samt troe til taget at forbedre item
vindskeer, og til bord klædningens forbedring udvendig om
stuen behøves i alt i ringeste maader 12 tylter Samfængd bord
á 2 mrk 8 sk tylten i Byen er
5
for samme bord at føre fra byen hertil Ladefiord Landet á
tylten 4 sk er
3
Nok her i fra landet op til gaarden á 4 [sk] tyl:
3
2 Torveller til taget hertil land skaffet á 1 mrk
2
og at opkiøre samme fra Søen
4
2 nye brun troe til Taget á 1 mrk stk: hertil Landet bragt er
2
for samme at op kiøre
4
6 øbse kroger paa begge siider af taget á 1 sk
6
200 Eege nagler á 1 mrk hundrede herpaa pladsen á 1 mrk
2
12 vaager næver paa begge siider af taget á 1 mrk 4 sk
2
3
Hiem førsel og kiørsel her op til pladsen á 6 sk Vaagen er
4
8
Leer og steen til at Reparere ovnen i stuen samt arbeids lønn
2
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15 sk:
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200 Arbeids S[p]iger til Stuen indvendig og udvendig 5 om sk:
Arbeids lønn til dette Stue huus, saavel til at rive stuen ned i
grund og sætte dend op igien, samt at bringe alle ting i stand
udvendig og indvendig vil koste
2. Een Bue paa østre siide af Stuen staaende fattes
½ tylt tømmer 10 á 12 al: hver stok hertil
landet bragt á 4 rdr tylt: er
2
for samme at hiemkiøre
1
8
2 stk: torveller á 8 al: stk: hertil landet
bragt á 12 sk stk: er
1
8
½ tylt spær paa 6 al: støkket
2
½ tylt paa 7 al: stk: hertil landet bragt
3
Spærren og Torvellerne at hiemkiøre
til gaarden
2
12 vaager næver á 1 mrk 4 sk er
2
3

4
2

15
8

12
------------------------36
*2(1) 7

samme at kiøbe, hiemføre og op kiøre
á 6 sk S:
4
8
6 øbse kroger paa begge siider af taget
6
2 tylter bord til at forbedre bord klædningen,
med vindskeer og troe med á 2 mrk 8 sk
5
for at hiem føre bordene fra byen og op
kiøre dem her i gaarden á 8 sk tylten er
1
100 Spiger - 5 om sk: er
1
4
1 Laas med nøgel til dørren
2
Nok 1 hængsle med een domme til dørren
1
Arbeids Lønn til dette Huus at bringe det
udj lov før stand
5
inde i buen fattes een bielke som vil
tages af 1 Spær:
13
4
2 sk
-----------------------Svalen om buen fantes i goed stand, ligeledes om stuen:
3. Il[d]huuset paa væstre siide af Stuen behøver til forbedring:
2 Soler 7 al: stk: á 12 sk hertil land bragt er
2 mrk 4 sk:
for samme at op kiøre á 2 sk
6
4re tylter bord á 2 mrk 8 sk er
1
4
samme at hiemføre og op kiøre á 8 sk tyl:
2
Arbeids Lønn til dette Huus at bringe det
udj skikkelig og lov før stand
2
4
2
10 sk:
-----------------------4. Een liden Koe floer, dertil behøves
2 torveller paa 10 al: á 1 mrk stk: hertil
land bragt er
2 mrk
for samme at opkiøre
4
3 tylter bord til Florens forbedring indvendig
og udvendig á 2 mrk 8 sk
1
1
8
samme fra byen at hiemføre og opkiøre
á 8 sk tylten er
1
8
------------------------- -----------------------1
5
4 sk: 54
3(2) 3
1750: 137
8 vaager næver til Taget á 1 mrk 4 sk
at hiemføre og op kiøre samme á 6 sk:
Vaagen er
6 øbse kroger
Arbeids Lønn til dette Huus

1
1

5
4

4

54

2

3 sk

3
6

2
-----------------------5. Een Stoer Koe Floer behøver efterskrevne Reparation
3 tylter Tømmer til at forbedre denne floer
med 10 á 12 al: stk: á tylten hertil landet
bragt 4 rdr er
12
for samme at op kiøre fra Søen á 3 mrk tyl: 1
3
½ tylt bielker hver stok til 9 al: á 2 mrk
stokken hertil landet bragt
2

6

10 sk

samme at opkiøre
4re spærre lag paa begge siider á 2 mrk
stk: er
op kiørselen
1 ½ tylt Spær á 8 al: Sællandsk Maal á
8 Mrk tylten hertil land bragt
op kiørselen 3 mrk tylten
4re torveller paa begge siider 10 al: stk:
á 1 mrk
op kiørselen
2 støkker læge træ á 14 al: lang á 2 mrk
op kiørselen
8 tylter bord til troe, 12 tylter bord til
klædningens forbedring paa dend Søndre
siide og væstre gavel samt vindskeer
tilsammen 20 tylter á 2 mrk 8 sk
hiem førsel fra byen og op kiørsel á
8 [sk] tylten
*1 (1/2?) tylt Planker til gulv 10 á 12 al:
hver stok á tylten 4 rdr er
hiemførsel fra Byen her til landet
for samme at opkiøre
30 Vaager næver á 1 mrk 4 sk
for bem/el/te næver at hiemføre og
opkiøre á 6 sk Vaagen er
12 øbse kraager
De gamle bielker sagde Mændene kand
nyttes til Gulv Aaser og oplængder, og de
gamle bord og spær til baasernes i stand
sættelse:
300 Eege nagler á 1 mrk hundrede er
100 spiger 5 om 1 sk
Arbeids Lønn til at bringe dette Huus i
lov før stand

1
1

8

2
1

2
4

8

4
1
4
8

8

2

1

4

2
3
1
6
1

5

1

8

4
12

3
1

4

16
59
------------------------6. Laden herpaa Gaarden behøver følgende forbedring
2 staver 6 al: stk: á 3 mrk støkket til
land bragt er
1
1 stav leide 15 al: lang
1
3
og kand dend gl: tiene til dend andens
forbedring
------------------------2
3
119

1

4 sk:

4

1 sk:

4

1

1750: 137b
2
1

2 beetter(?) 10 al: lang stk: á 3 mrk er
Forestaaende vil koste fra Søen at op kiøre
4re torveller 12 al: lang stk: á 1 mrk 8 sk er 1
og for samme i fra Søen at op kiøre á 2 sk

3

119

5
8

De gamle torveller kand nyttes til veelæsser:
3 Soler 12 al: stk: á 2 mrk er
1
for samme at opkiøre á 2 sk stk: er
6
1 tylt kanteveed til standerverk á 2 rdr
tylten er
2
for samme at opkiøre fra Søen
1
8
1 tylt spær 8 al: lang støkket hertil land
bragt vil koste
1
2
at opkiøre samme fra Søen
1
8
4re tylter bord til at forbedre dend væstre
Gavel med, og 5 tylter til de 2de lange siider
og dend østre gavels forbædring item 3 tylter
til troe tilsammen 12 tylter á 2 mrk 8 sk
5
Hiemførsel fra byen og opkiørsel fra
Søen á 8 [sk] tylten er
1
32 Vaager næver til Reparation paa
Taget á 1 mrk 4 sk
6
4
Hiemførsel og opkiørsel á 6 sk Vaagen
2
100 Eege Nagler
1
100 Spiger
1
4
12 øbse kroger
12
3 hængsle jern og 2 domme til dørrene
paa laden
3
Arbeids Lønn til dette Huus at bringe
udj lov før stand
12
37
5
14 sk:
------------------------ -------------------------Summa, som til Huusernes i standsættelse vil med gaae
157 rdr 4
15 sk:
Hvorefter Rætten begav sig ud paa Marken i begge Parters nærværelse for at eftersee
gaardens giærder og ind heigninger, og anviiste da Pagteren Anders Ladefiord Rætten, det
giærdet imellem denne gaards Bøe og udmark tager sin begyndelse væsten for Huuserne,
oven og Sønder for eet Kiønd eller vand paa eet brøt, hvor Rætten øst efter eftermaalet
gierdet, og befant det at være af Torv giærde 80 fauner Sællandsk maal, gandske slætt og
uduelig,
og sagde Mændene at samme vil koste at sættes i nogen ledes
goed stand igien 8 sk pr f: (faun) er
6
4
videre fra Torve giærdet endtes, og øst efter ud over een
bakke og i een bek som kaldes Søndre bekken {ef}
befantes at være ved eftermaaling 137 faune Torv og
træ gaard tilsammen ligesaa i slæt stand, og behøver til
forbedring efter Mendenes skiøn 34 stænger 4re fauner
hver stang á 8 sk støkket er
2
5
1750: 138
9
item 200 støer (staur?) á 2 mrk hundre er
og for samme at op kiøre fra Søen og hiemføre á 1 mrk hund:
for de 34 stænger at hiem føre her til landet 4 sk stk: er
item for samme at op kiøre á 1 sk
Arbeids Lønn til at kløve stængerne, og forbedre

1

3
4
2
2
2

8
2

Torv garden á 8 sk f:
Nok fra bem/el/te Elv Nord ost efter befantes 50 fauner Torve
giærde som ogsaa er slætt og vil koste at Reparere 8 sk fa:
item videre Nord efter i fra, hvor Torve giærdet entes og til
Ravnshouen befantes at være 133 fauner Steen gard som er
nedsiget og fattes forbedring hvilket vil koste at
Reparere 8 sk f: er
I fra Ravnshougen til Illeraache var intet giærde, ikke heller har
været noget, og ey heller behøves noget efterdj det er eet
Steilet berg:
I fra Illeraache og til kiennet eller vandet hvor Bøe giærdes
gaarden slipper og tager Ende er 380 faune Steen giærde, som
er noget bedre end det forrige, dog vil samme forbedres og vil
koste at Reparere ihenseende ingen steen saa nær ved er at
finde 8 sk f:
imellem bem/el/te steen giærde befantes \cr/ 40 f: Remme eller
Række giærde med Torv hvilket ligeledes behøves forbedring,
og vil dertil med gaae 10 Rækker á 8 sk
for samme at hiem føre hertil Landet á 4 sk er
og for samme at op kiøre fra Søen á 1 sk
30 Stolper á 4 sk
Summa som til giærdetz Reparation behøves

11

21

4

1

11

31

8

8

4
5
2

8
10
1
1
8
------------------------73 rd 1
4 sk:

Og som dagen ved det passerede allereede var forløben, og Klokken var over 9 \slet/ om
Aftenen saa blev denne dags forretning sluttet og til i Morgen betimmelig opsadt;
Dagen derefter den 15de Septembr: Klokken 5 ½ \slæt/ om Morgenen blev Rætten atter
sadt paa Gaarden Ladefiord med samme Laugræt og Besigtelses mænd som i gaar er ind ført,
og var da nærværende paa H/er/r Lector Gartners veigne Klokkeren S/ingneu/r Niels Jæger,
og paa afgangne Biskop Lundemann de Rosencrones Stervboes veigne Tilsiunsmanden
Fogden Elchier
Derefter producerede Klokkeren S/ingneu/r Jæger eet af Lector Gartner underskrevet jndlæg
dat: Bergen den 12te Septembr: som for Rætten blev oplæst og saaledes er formeldende:
Fogden Elchier paa eegne og Conrector LaKiers veigne Replicerede paa samtlige Arvingers
veigne og sluttelig lod tilføre, at de ved dend passerede Besigtelses og Aaboeds Taxerede
forretning over gaardens Huuser og Bygninger vilde have
1750: 138b
Arvingerne deris lovlige indsiigelse forbeholden, men hvad dend i ligemaade foretagne
besigtelses og Reparations Taxering paa giærderne angaaer, da kunde de umuelig forestille
sig, at det skulle være vedkommendes Alvorlige meening og Intention, for de forfaldede
giærder at vilde paatrænge Stervboet nogen udgift, ligesom de og agtede saadant dend
alddeeles uvedkommende og det af følgende Aarsager: - Een gaards giærder at eftersee og
holde ved liige er noget som efter loven Aarligen bør skee, da nu beboeren Anders Ladefiord
efter eegen tilstaaelse i 12 Samfelde Aar har beboet dette stæd, og i ald dend tiid af Eyeren
Salig H/er/r Biskop Lundemann de Rosencrone aldrig har paastaaet ey heller nydet nogen
skilling eller skillings værd til giærdernes Reparation føren saadant nu efter dend Salig
Herres død paastaaes, saa maatte det billigen falde betænkeligt, hvorledes hand efter død

mand vil kreve, eller lade kræve, det hand ikke har seet sig føye, Rætt, eller adkomst, at
kræve af ham i levende live, over alt er her ikke produceret minste oplyslig eller lovsømelig
document, som kand i minste maader godtgiøre det Salig H/er/r Biskop de Rosencrone til
denne udgift skulle have været pligtig, hvorover ventelig ikke heller nogen saadan
prætention, efter død Mand kand giøres eller Accepteres, for det 2det: beboeren tilstaaer
selv, at hand har giordt af sig, nogen bekostning og møye til at holde giærderne nogenlunde i
stand, og vidner dermed at hand da har holt det for sin Eegen Sag at vedlige holde giærderne,
hvilket og er Naturligt, thi vilde hand som Forpagter have nødt af gaardens ind heignede
eenemærker, saa maatte hand see til at faae dem freedet og frelst fra fæefoed og overdrift, og
vilde hand have fred, saa maatte hand efter loven heigne sig fred til, for det 3die sees jo
klarligen, og kand af Mændene selv ikke benægtes at beboeren ey har brugt eller bruger, een
stoer deel af dend ind heignede jord, endten til Ager eller Eng, men har samme ligget øde
udørket, og som udmark, saa at een stoer deel af dend vidtløftige giærde som paastaaes i
standsadt ville for nærværende tiid være til jngen nøtte, jmidlertiid har beboeren ved saadan
sin efterladenhed saavelsom giærdernes forsømmelse ey giordt liden skade paa jorden, som
ventelig vil komme paa hans ansvar, heraf sees klarligen, og beboeren selv Tacite (Tacet =
han tier, eller stilltiende?) det tilstaaer at det har været, og er hans Sag, som beboer af
gaarden, tillige med angrendsende Naboer om nogen er, at vedlige holde giærderne, og
hvorud over Stervboen og Arvingerne ingenlunde kand vedtage, men alddeelis modsiiger og
frasiger sig at udbetale minste skilling til giærdernes brøst feldighed og i standsættelse:
Hvad dend paastand af H/er/r Lector Gartner om prompte betaling angaaer, da faaer derom
giøres addresse
1750: 139
til Skifte Rætten naar forretningen først uden paaanke er agnoceret og wedtaget:
S/ingneu/r Niels Jæger paa H/er/r Lector Gartners veigne loed tilføre og tilspørge
forpagteren Anders Ladefiord om hand ved gaardens forpagtning har forbundet sig til at
vedlige holde giærdes gaardene? Hvortil hand svarede ney. dernæst om hand ingen tiid
havde klaget for Eyeren S/a/l/ig/ Biskop Rosencrone over giærdetz slætte tilstand. hvortil
Forpagteren svarede at hand ofte har klaget for Salig Biskop Lundeman de Rosencrone over
giærdetz slætte tilstand og bad da Eyeren ham om at tilsiige nogle af hans Landbønder til at
Reparere giærdet hvilket og af Comparenten blev efterkommet, og har da nogle af
landbønderne hiulpet ham til at Reparere giærdet hvor der har kundet lade sig giøre uden
bekostning, men nogen Bekostning vilde Salig Biskop Rosencrone ikke giøre paa giærdet, og
endelig loed M/onsieu/r Jæger tilspørge Forpagteren hvor fore hand har ladet Engen staae
uslaget og udørket, Forpagteren svarede at hand ikke har kundet slaa ald gaardens Bøe,
formedelst hand ikke har haft Huuser nok til at berge sit foeder i, men hand \har/ alletiider
slaget saa meget Høe som hand har behøvet til sine Creaturer for Resten Referere Klokkeren
Jæger sig til det ind givne Indlæg:
Fogden S/ingneu/r Elkier Referede sig for det første til sit forrige i Protocollen tilførte, og
dernæst sagde, at saa længe Forpagteren Anders Ladefiord ikke beviiser med nogen
Forpagtnings Contract med Salig Biskop de Rosencrone at Salig Biskoppen skulle ved lige
holde giærdet, da paastaaer Fogden at det bør være for Forpagterens egen Reigning: og videre
havde Fogden Elkier ikke mod denne forretnings slutning at erindre:
Klokkeren S/ingneu/r Jæger paa H/er/r Lector Gartners veigne havde heller intet videre at
lade tilføre, men paa bem/el/te H/er/r Lector Gartners veigne begiærede Forretningen sluttet
og beskreven:
Hvorefter denne Forretnings omkostninger blev bereignet saa som Første sessions
omkostning som blev holdet den 28de aug: a: c:

Een dags forretning
2de dages diet Penge samme tiid
De 6 med havende Laug rættes mænd hver 1 mrk 8 sk:
Dernæst denne Sessions omkostning
Stemplet Papier til Forretningen
Sorenskriverens Skyds i fra sin gaard Mielde
til Aastæden som er 4re Miil med 4re
Mand Pr Miil 8 sk er
Fra Aastæden og til Mielde igien
2de dages forretning med diet penge
Forretningens beskrivelse
Forseiglings penge
De 6 Laug rættes mænd som er 4 á 5 Miil
her i fra Aastæden boende for deres
kost tiids spilde og umage fra den tiid de
reiste hiemme i fra, og til de

1 mrk
1
1
5
1

3
1
2
1
3
-----------------------5 rd 5 mrk
8 sk:

2
2
1
1

8
4

------------------------- ------------------------9
2
4 sk: 5
5
1750: 139b
9

2

4

5

5

kommer til deres hiem igien som bliver
5 dage dalig pr Mand 1 mrk 8 sk dagen

7
3
16
5
4
------------------------- ------------------------Tilsammen
22 rd 4
4 sk:
som afgangne Biskop Lundeman de Rosencrones Stervboe bør betale, hvorimod Stervboet
Reserveres deres Regres til vedkommende for første Sessions bekostning som kunde have
været Aarsag til at Forretningen dend tiid ikke gik for sig: og hvorefter denne forretning blev
sluttet:

Anno 1750, den 16de Septembris, efter foranførte Forafskeedigelse af 9de dito, blev atter
Aastæds Ret sat og administreret af mig Jacob Preus udj Sollemsvigen, da og Retten
betiendtes med det for mælte Lav-rett, i Overværelse udj begge Rettes Dage af Kongel/ig
Maj/este/ts Bøygde Lehns mand Niels Nielsen Nedre Dyngeland.
Hvor da for Retten frem stoed Procurator S/ingneu/r Claudius Emanuel Barth paa indstefnte
Erich Olsens Vegne som hans antagne Fuldmægtig: Og forestillede, at da hand haver funden
Sagen af den beskaffenhed, det hand Selve-Sagen med Contra Stevning bør begiegne, saavel
til Vidners førelse, for at oplyse det Erich Olsen, med fliid og Windskibelighed, til fulde
haver forbedret; men j ingen maade fordærvet Jorden, som og, Ved Dom at see sig
Stadfæstet, udj den ham forAccorderede Forpagtnings tiid; til hvilken ende og Comparenten
haver forfattet Contra-Stevning, som hand og nu for Retten beviiser, og Ærbødigst bad, at
Dommeren med sin paateigning; Ville determinere Tiiden, naar samme Contra-Stevning til
beqvemmeligste Tiid kunde i-Rette falde: Til hvilken Tiid, som vorder determineret,
Comparenten forlangede Sagen udsadt.
Citantjndens Fuldmægtig Procurator S/igneu/r Johan Simon Cramer forestillede, det h/an/d
ikke attraar, at betage Citantjndens Contra-parts formeenende forsvar eller Rettes siigelse:

Men Comparenten, efter sin sidste Rettes Dag giorde Tilbud, hafde dog formoedet, at ContraStefning til i Dag havde bleven indcam/m/ineret, til denne Sags skyndigste Slutning Ikke des
mindre, maatte nu Comparenten under ald Lovlig forbeholdenhed afvarte, hvad Tiid, efter
Contra-Stefning, denne Sag, skal forfølges: Dog paastoed Hand kraftigst at Erich Olsen
bliver paalagt, til den samme Tiid, at Slutte Sagen paa sin Siide.
1750: 140
Parterne for denne Sinde havde ej viidere at erindre end, een hver refererede sig, til hvis de
nu for Retten hafde frem sat
Forafskeediget.
Efterdj indstefnte Erich Olsen ved Fuldmægtig Procurator Barth for Retten haver anviist
Contra Stevning i Sagen, deels til widners førelse, og deels hans formeenende forsvar imod
Citantindens hannem formerede Søgemaal Saa, i henseende, at Retten ikke kand betage
indstefnte Erich Olsen, hvad forsvar, som Hand, saavel ved anviiste Stevning, som anden
procedur, maatte intendere at føre i Rette: Og det derhos kommer i betragtning, at det
Sædvaanlige holdende Høste Ting for Nordhordlehns Fogderje, neppe sluttes førend sidst in
Novembris, ud fløttes Sagen til den 9de Decembris førstkommende; Til hvilken Tiid Erich
Olsen og Fuldmægtig, ej alleene haver anviiste Contra-Stevning, for alle wedkommende
Lovlig at forkynde; men besagde Erich Olsen og Fuldmægtig paalægges til for berørte tiid,
Sagen, med formeening og paastand, til Doms at slutte.
For nærværende bliver at beregne denne Sags bekostninger, saa vidt Hoved Citantjnden de
Besche hid indtil angaar:
Dommeren, for Første og Anden Session 5 Rdr. Dom og brev penge 5 mrk 4 sk.
Lehnsmanden for Lav rettes tilsigelse tvende gange á 2 mrk er 4re Mark Danske: Og de
anmælte 6 Lav Rettes mænd for Tvende Dage, formedelst Deris Rejse-besvær Tiids og
Nærings spilde, hver een Halv Rigsdaler og Een Mark danske, som udgiør 4 rdr: hvilke \om
ej/ ved nerværende Rettes dag, Lehnsmanden og Lav-rettet af Hoved-Citantjindens
Fuldmægtig til dennem erlægges, vil findes til erstatning, ved sluttelig Dom.

Aastæds Sag paa Præstegaarden Phanøe!
1750 d/en 2den 8ber indfandt jeg Sorenskriver Johan Garmann paa Præstegaarden Phanøe
for sam/m/estæds i følge Sogne Præsten H/er/r Peder Brandahls skriftlige Reqvisition dat: 29
Aug: og deres Høy Velbaarenhed H/er/r Stiftsbefalings Mand Cicignons paateignede
Resolution af 5te 7ber sistleeden indeværende Aar 1750, at holde en lovlig besigtelses og
taxations Forrettning, saa Vel over de Almuen som Præste gaarden tilhørende Huuse, med
videre efter Reqvisitionens Indhold, som saaleedis er lydende.
1750: 140b
Til bem/el/te forrettning haver Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith opnevnt
følgende Laug Rættes og taxations Mænd der alle ere uvillige Mænd og af Haugs Sogn,
nemlig 1. Johannes Ascheland 2. Ole Olsen Waatle, 3. Helje Monsen ibidem og Brynild
Mitmielde af Mielde Skibbreede 5. Ole Andersen Sognstad og 6. Jens Olsen Garnes af
Arne Skibbreede, og lyder hands Opnevnelse saaleedis som følger.
Dernæst fremlagde Schiolds Skibbreedes Lehns Mand Niels Dyngeland bem/el/te Fogden
Smithes ham tillagde ordre under 19 Sept: sistleeden, ey allene selv at møde paa fogdens
Veigne udi hands lovlige forfald men end og at tilsige 12 Mænd af dette Præste gield til at

bivaane denne forrettning, og indfandt sig derefter nemlig af Phanøe Sogn 1. Niels Olsen
Schage 2. Lars Olsen ibidem 3. Jens Handsen Aadland 4. Lars Nielsen Søraas 5. Niels
Nielsen Nedre *Brøcheland af Birchelands Sogn Niels Monsen Kierche Børcheland, Lars
Michelsen Myrdahl Lars Jacobsen Nedre Totland Ole Arnesen Nedre Totland og Svend
Johannesen Gimmeland samt Niels Larsen Ulsmoe,
Hvorefter paa Velærværdige H/er/r Brandahls Veigne fremstod Procurator Claudius
Emanuel Barth og sagde at da Velbem/el/te H/er/r Brandahl efter Allernaadigst meddeelt
Kaldsbrev har tiltræd Phanøe Præstekald som Sogne præst, og altsaa uomgiengelig til
beboelse tillige maae tiltræde Phanøe Præste gaard og sam/m/e tage udi possession, men da
hand af forrige Sogne Præst nu afdøde S/a/l/ig/ biskop Londeman de Rosencrones Arvinger
ikke er giort en saa fuldkom/m/en Leverance paa Præstegaardens Vedhørende Huuse, saavel
af de som af Almuen efter Lov bør Vedlige holdes, som de der Præstegaarden ellers er
tilhørende, og af Sogne Præsten bør Vedlige holdes, saa har H/er/r Brandahl fundet sig
anleediget at opkræve denne forrettning for der efter at faae oplyst hvad egentlig
Præstegaarden tilhører, der af Præst og Almue bør Vedligeholdes, som ellers hvad bygninger
ham er overdragne og eene tilhørende, der af forrige Sogne Præst og Capellan til Ejendom er
overdraget, mod Vedbørlig Vederlæggelse, siden at benevnte H/er/r Brandahl Ved skriftlig
sluttet Contract af 12 aug: nestleeden med afg/angne biskop de Rosenkrones Arvinger har
Vedtaget at sætte Præstegaardens Virkelig tilhørende Huuse udi Lov før Stand, ligesom hand
og efter benevnte Contractes formeld den Comparenten frem lagde efterskrevne og S/a/l/ig/
biskop de Rosenkrone forhen tilhørende Huuse nemlig de paa Wolden og Smisvigen
staaende og af forrige Sogne Præster opsadte bønder huuse, saasom Stue, boe og Ildhuus /:
Floer og Løe untagen der følger Præstegaarden :/ der alt for deres egne Pænge og
Commodite er opsatt, item en høylade Ved Phanøe Hamers Øen, item Nøst og Qverne huus,
disuden er og benevnte H/er/r Brandahl eene Ejer af, det Vaanhuus som forrige Capellan her i
Kaldet nu afg/angne H/err Viding havde tilforhandlet sig, udi hvilcket hand og for
nerværende tiid har sit tilhold udi, samt en Ved Søen staaende Søebod med hos bygning,
hvilcket hand under 11te 8ber 1742 er meddeelt forrige Prost over Sundhorlehn afg/angne
Niels Legangers Skiøde, som Comparenten fremlagde disuden er og Velbem/el/te H/er/r
Brandahl overdraget et Ved Søen staaende huusMands Hytte, ligesom hand og paa offentlig
Auction holdet her paa Præstegaarden har tilkiøbt sig
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fra afg/angne Rosenkrones Arvinger 3de Kackelovner bestaaende i Melke boen og en Ved
herre Sahlen staaende Stue, item den som forhen i herre Sahlen har Veret staaende, foruden
Andet Gaarden Vedhørende Qvæg og inventarium som hand sig ligeleedis sam/m/e tiid har
tilforhandled, som den ham derover meddeelte Specification den Comparenten nu anviiste
nermere forklarer. Og da der nu ikke over Præstens Vedhørende Huuse findes nogen
paalidelig forrettning, hverken hvor mange de ere eller i hvad Stand de haver Været, og nu
maatte befindes udi, samt hvormeget til deres lovføre Istandsættelse vil med gaae, saa er det
at H/er/r Brandahl erbødigst beeder at med Forrettningen maatte fortfares og at de huuse som
egentlig Vedhører Præstegaarden, saa vel de der af Almuen bør Vedlige holdes som de
Præsten selv er pligtig at Vedligeholde maatte beskrives og tages udi Vedbørlig Øje siun og
at derefter maatte skiønnes hvad som Vilde medgaae til et hverts huus Istandsættelse, og at
derefter lige leedis Forrettningen fortfares paa Gaarden Raae betreffende de der staaende
Huuse. Ellers fremlagde Comparenten og H/er/r Brandahls Reqvisition til hans
Høyærværdighed H/er/r biskop Pontoppidan af 25 passato hvorved hand udbeeder sig om
nogle forrettninger Præstegaarden i Stifts Kisten maatte beroe, sam/m/e da ham til Oplysning

Ved denne forrettning maatte meddeelis, men hand har Ved Giensvar faaed den
Underrettning at intet desangaaende er der at finde.
De mødende Almues Mænd forklarede det de er Vidende om at de 3de huuse Loven befaler
dem at Vedligeholde nemlig 1 herre Kam/m/er, borgestue og hestestald, stedse af Sognetz
Præster har Været Vedlige holdte imod at Almuen Aarlig Pr: persona til bem/el/te Præster har
erlagt til Reparations bekostninger paa bemelte huuser 2 sk, formoder altsaa at hvis Aabod og
brøstfeldighed der nu paa sam/m/e huuser findes kom/m/er S/a/l/ig/ Londemand de
Rosenkrones Sterboe til Ansvar og ey Almuen som Aarlig til ham og Formænd har udlagt
som melt 2 sk Pr: Mand til Reparations Omkostninger.
H/er/r Brandahl Replicerede at hand følgelig den producerede Contract har forpligtet sig at
bringe alle Præstegaardens Virkelig Vedhørende huuse i forsvarlig og laugfør Stand,
hvorunder og er begreben de 3de nemlig herresahlen borgestuen og Stalden eller Floren /:
thi den eene hæste stald som herpaa Gaarden er staaende tilhører hverken Almuen eller
Præste gaarden siden Præsterne den eene efter den anden sam/m/e til Ejendom er over
draget :/ som Almuen efter Loven er pligtig at opbygge og Vedlige holde, men for eftertiiden
forbeholte H/er/r Brandahl sig hvad enten hand agtet at indgaae med Almuen den sam/m/e
Contract som hands formænd eller og om hand Vil lade dem selv Vedlige holde forbenevnte
3de bygninger, og da ingen anden Stald findes end den her opsatte floer, som muelig i de
forhen passerede forrettninger skal Være specificered, saa formeente Comparenten sam/m/e
at \b../ Vedligeholdes af Almuen
Derefter toeg Retten efter Sogne Mændenes og H/er/r Brandahls Anviisning følgende 3de
Almuen tilhørende Huuse under lovlig Siun og taxation, nemlig
1mo Herrekam/m/eret som er en bygning for kort [tiid]? siden opbygt bestaaende
paa Søndre side, i længde 14 alen og 13 alen i bredde hvorudi findes en stue neden til med et
Kam/m/er, og i anden etage en Sahl med 2de Kam/m/ere, sam/m/e behøver Reparation paa
Vindues Ruder og 1 Vindue som er borte 2 rdr: Skorsteen og Ovn at opsætte og anskaffe
30 rdr: 6 tylter bord til luger om det gandske huus á 2 mrk 8 sk er 2 rdr 3 mrk 11 par
hengsler med dom/m/er á 1 mrk 8 sk er 2 rdr 4 mrk 8 sk Arbeydslønn til lugerne 1 rdr 3
mrk: 8 Voger Næver á 20 sk er 1 rdr 4 mrk: 200 spiger á 1 mrk 8 (pr. hundre) er 3 mrk:
1750: 141b
til sam/m/en Reparations Omkostninger paa dette huus 40 rdr 5 mrk 8 sk
2do Borgestuen som er 14 alen lang og 13 alen breed fantes gandske brøstfeldig saa
den aldeelis i Grund maae nedrives, til sam/m/e Stues i standsættelse behøves, 2 tylter rundt
tøm/m/er á 14 alen lang er 12 rdr. 1 ½ tylt Sper á 12 alen á 10 mrk tylten er 2 rdr 3 mrk: 8
tylter bord til troe á 2 mrk 8 sk er 3 [mrk] 2 [sk] 4 tylter ditto til bencker á 2 mrk 8 sk er 1
rdr 4 mrk, 3 bielker á 14 alen á 3 mrk er 1 rdr 3 mrk at forsætte 1 rdr og 1 bord med fod
1 rdr 3 mrk, 6 benke støer á 20 sk er 1 rdr 1 mrk 8 sk 1 tylt bord til Dør 2 mrk 8 sk
hengsler og Klinke til dørrene 5 mrk at forbedre Steengulvet 1 rdr: 1 fack Vinduer med
Post og Ram/m/er 1 rdr 3 mrk Skorsteenen at bringe i fuld stand 12 rdr: 60 Voger Næver
á 20 sk er 12 rdr 3 mrk, 4 tylter bord til bordtaget at forbedre á 2 mrk 8 sk er 1 rdr 4 mrk
2 torvald á 20 sk er 2 mrk 8 sk 8te Øfse Kroger 8 sk: Arbeydslønn til dette Værelse i alt
24 rdr: er til sam/m/en 79 rdr 1 mrk
3tio blev efter spurdt hvor Stalden eller floren Var bestaaende som Almuen
tilkom/m/er at svare til og Vedligeholde, hvor til saavel Sogne Præsten som Almuen anviiste
den Vestre floer som er 25 alen i længde og 10 alen i bredde, som ey Viides andet end jo bør
af Almuen Vedlige holdes, og befandtes sam/m/e i maadelig stand saa den endnu nogen tiid
kand staae forinden den nedrives, dog Var de nederste tøm/m/er stocker forfalden, saa
taxations Mændene tillagde til dessens Reparation 2 tylter tøm/m/er á 3 rdr er 6 rdr, 8

bielcker á 10 alen á 2 mrk er 2 rdr 4 mrk, 2 tylter Sper á 8 alen á 8 mrk er 2 rdr 4 mrk, 12
tylter bord til borklædning á 2 mrk 8 sk er 5 rdr 16 tylter ditto til troe á 2 mrk 8 sk er 6 rdr
4 mrk, 4re torvald á 13 alen á 20 sk er 5 mrk, 16 øfse Kroger er 1 mrk, 2de lægetræer á
14 alen á 1 mrk 8 sk er 3 mrk, toe tylter Planker til Gulvet á 2 rdr er 4 rdr, 80 Voger
Næver á 20 sk: er 16 rdr 4 mrk. 4re tylter bord til baaser á 2 mrk 8 sk er 1 rdr 4 mrk
Arbeyds Lønn til dette huus eller floer 16 rdr, tilsam/m/en Reparations Omkostninger 62
rdr: 5 mrk
Kiørsel og førsel til alle Materialiers hiembringelse er 20 rdr:
Summa sum/m/arum Reparation paa de 3de Almuens huuse beløber 202 rdr 5 mrk 8 sk,
Almues Mændene havde ey videre herved at erindre men Referered sig til sit forrige at
denne Aabod faaer af itzige Sogne Præst tilsvares,
Derefter blev ligeleedis de Huuse efterseede som Sognepræsten H/er/r Brandahl anviiste og
forklarede at Være Præstegaardens Huuse egentlig tilhørende, som og af Sognepræsten bør
Vedlige holdes, nemlig 1mo en drengestue 2do et Ildhuus samt \3tio/ en liden boe eller
Kleve og \4to/ Melkestue hos Ildhuuset, som alt under et tag befandtes, dog blev sam/m/e
separat til Aabods svarelse taxeret nemlig
1mo Drengestuen der behøver gandske at nedrives i Grund og til sam/m/es
Istandsættelse behøves da.
2 tylter tøm/m/er á 3 rdr
3 rdr
1 tylt spær 9 alen lang
1
2
2de torvalde á 10 alen á 12 sk
1
8
3de bielker á 9 alen á 2 mrk
1
2 tylter bord til troe á 2 mrk 8 sk
5
*8
5 tylter bord til bordtag á 2 mrk 8 sk
2
8
8 tylter ditto til Gulv og bencker
3
2
20 Voger Næver á 20 sk
4
1
2de brun troe á 10 alen á 20 sk
2
8
2de Soler á 10 alen á 20 sk
2
8
1 Underslag 15 alen
1
8
½ tylt Standere á 8 alen
4
Arbeydslønn i alt
14
------------------------34
5
2do Ildhuuset der til behøves
3 tylter bord at forbedre bord taget á 2 mrk 8 sk
1
1
8
16 Voger Næver á 20 sk
3
2
6 Øfse Kroger
6
3 tylter bord til troe á 2 mrk 8 sk
1
1
8
½ tylt sper
5
Arbeyds Lønn paa alt
3
1 Sole som strecker sig for Ildhuuset og Melke boden á 12 alen
1
4
-----------------------9
5
10
3tio Kleven og 4to \Melke/ boen behøver
1 tylt boer (bord) til bordtaget
2
8
5to den røde stue paa Nordre side af herre kam/m/eret bestaaende af 3de Vegge og
annecteret til Borgestuen behøver,
12 tylter bord til *Laft (Loft) og Gulv á 2 mrk 8 sk
5
Vinduerne at Reparere
i alt
1
2
8 bielker á 2 mrk
2
4

14 sper á *11 mrk*
4 tylter troe
1 Sole paa 12 alen
1 Underslag til Svalen uden for sam/m/e stue
½ tylt standere á 8 alen
6 tylter bord á 2 mrk 8 sk til bordtag
20 Voger Næver
2 torvald á 12 alen
6 Øfsekroge
1 Rende
Arbeyds Lønn
500 spiger á 1 mrk 8 sk

2
1

8
4
2
1

2
4

8

3
3
1
2
6
4

12
1
1
8
-----------------------34
3
14
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6to Høe Laden befantis til Aabods taxation at behøve følgende.
4 Soler á 14 alen á 2 mrk
1 rdr 2 mrk
60 Voger Næver á 20 sk
12
3
8 tylter bord til bordtag
3
2
Arbeyds Lønn til alt
4
-----------------------21 rdr 1 mrk
7. Den minste Floer eller fæehuus gandske forfalden og bør i Grund nedrives.
4 tylter tim/m/er á 10 á 12 alen á 3 rdr
12
6 bielker á 10 alen á 1 mrk 8
1
3
1 ½ tylt Sper á 8 alen á 1 rdr 2 mrk
2
8te tylter bord til troe
3
2
10 tylter ditto til bordtag
4
1
2 torvalder á 1 mrk 8 sk
3
32 Voger Næver á 1 mrk 4 sk
6
4
Arbeyds Lønn
14
-----------------------44
1 mrk
8. Staburet 10 alen lang behøver følgende.
8 tylter bord til bortag á 2 mrk 8 sk
3
2
1 Rende 11 alen lang
2
8
½ tylt Sper
3
2 torvald á 10 alen
1
8
16 Voger Næver á 1 mrk 4 sk
3
2
Arbeyds Lønn paa dette huus
3
----------------------10
5
End Videre blev af H/er/r Brandahl forlanged at Rætten Vilde tage under Siun og
Grandskning, den floer og lade som paa det underliggende Pladtz Smesvigen er bestaaende
og hand ansaae at Være Præstegaardens huuse tilhørende og følgelig af ham bliver at
tilsvare, thi de øvrige der bestaaende Huuse sc: Stue, Ildhuus og Melke boe forklared hand

at Være som sin egen Ejendom at ansee og altsaa ey forlanged sam/m/e skulde taxeres. thi
blev des aarsage allene oven melte 2de huuse taxerede nemlig
1mo Floren som er 9 alen lang faar i Grund nedtages og behøver
2 tylter á 9 alen á 2 rdr 3 mrk
5
2 bielker á 1 mrk
2
2 tylter bord til bordklædning
5
1 tylt sper á 7 alen
5
16 Voger Næver á 1 mrk 4 mrk
3
2
1 torvald 11 alen
1
8 Øfse Kroger
8
4 tylter bord til troe
1
4
Arbeydslønn i alt
10
-----------------------22
1
8
2do En høe Lade 17 alen lang og 10 alen breed behøver.
4 Staver á 6 alen lang á 3 mrk
2
2 nye Stavleyer á 12 alen
1
2 nye beter á 10 alen á 2 mrk
4
1 tylt Sper á 8 alen
1
2 Sper á 8 sk
1
14 sper á 10 alen
1
3
2
4 Soler 9 alen á 1 mrk
4
2 ditto á 10 alen 1 mrk 4 sk
2
8
1 tylt standere á 10 á 12 alen
1
3
-----------------------8
5
10
4 torvalder á 9 alen á 12 sk
3 mrk
8 Øfse kroger
8
16 tylter bord til troe og bordklædning á 2 mrk 8 sk
6
4
36 Voger Næver á 1 mrk 4 sk
7
3
Arbeydslønn i alt
14
-----------------------37
4
2 sk
Kiørsel og førsel til alle forbenevnte Materialiers
frembringelse samt 600 Eege Nagler til bem/el/te bygninger
17
Summa Summarum Reparations bekostninger paa forbenevnte Præstegaardens angivne og
tilhørende huuse
232 5
10 sk:
Og som dagen var forløben blev forrettningen til i Morgen tiilig udsatt.
D/en 3die ejusdem blev Retten igien med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og besigtelses
Forrettningen Continuerede, hvorefter H/er/r Brandahl med sam/m/e omstændighed som Ved
de Huuser paa Smesvigen allene forlangede at floer og Laden paa Pladtzet Phanøe Wolden
bestaaende maatte taxeres, da de øvrige Huuse som Stue, en ældre Stue og 1 boe blev lige
leedis af H/er/r Brandahl anseed og angived at være sig og ey Præstegaardens Huuse
Vedkom/m/ende thi blev saaleedis besigtiged
1mo Høeladen 17 alen lang der til fornødiges
1 tylt Sper 10 alen lang
1
2
6 Soler á 10 alen á 20 sk
1
1
8

18 tylter bord til Klædning og troe á 2 mrk 8
34 Voger Næver á 20 sk
1 tylt Standere á 10 á 12 al:
Arbeyds Lønn

7
3
7
8
1
3
8
-----------------------26 rdr 4 mrk
2do En floer 9 alen lang og 8te Alen bred behøver til Reparation
2 tylter tøm/m/er 10 á 12 alen á 3 rdr
6
1 tylt Sper á 7 alen
5
16 tylter bord á 2 mrk 8 sk
6
4
2 torvald til floren og 2 til laden á 9 alen á 12 sk
3
6 Øfse Kroger til floren
6
12 ditto til laden
12
12 Voger Næver á 1 mrk 4 sk
2
3
Arbeyds Lønn
10
Kiørsel og førsel til de 2de huuse
8
-----------------------34 rdr 4
2 sk
Summa paa de 2de huuse
61 rdr 2
2
som naar tillægges de 2de forrige summer saavel hvad Almuens som Præstegaardens Huusers
Aabod angaaer beløber
497 1 mrk 4sk
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Barth derpaa loed tilføre at da nu alle Præstegaardens tyende og tilhørende Huuse er
Vorden besigtiged og deres brøstfeldighed taxered /: H/er/r Brandahls egne eyende Huuse
som paa Præstegaarden Smisvigen og Wolden item Ved Søen staaende Huuse der ikke
fornødiges nogen besigtelse eller taxation, siden hand efter eget tøcke som over hands
Ejendom kand skalte :/ saa bad hand ærbødigst at Retten Vilde begive sig til Gaarden Raae
og den ligeleedis tage under Øjesiun og besigtelse de der nu staaende og Gaarden tilhørende
Huuse, da hand derefter naar saadant er skeed paa H/er/r Brandahls Veigne begierede
forrettningen sluttet og sig beskreven meddeelt til et beviis for sig i hvad Stand
Præstegaarden med Vedhørende nu findes udi.
Hvorefter Rætten forføyede sig paa Reisen til Præste Encke gaarden Raae noget over 1 ½
fierding Vey fra Phanøe Præstegaard beliggende, hvor da saavel de fornevnte taxations
Mænd som Sogne Præsten H/er/r Brandahls fuldMægtig Procurator Barth tillige med
Skibbreedes Lehns Mand Niels Dyngeland indfandt sig og blev da alle de paa sam/m/e
Gaard staaende og forefundne Huuser besigtiged og til Aabod taxerede
1mo den saa kaldede byestue eller boe 10 alen lang der til og ? Alen stander verck
paa Søndre Side der til behøver
3 tylter rundt tøm/m/er á 4 rdr
12
3 bielker á 10 alen á 2 mrk
1
1 ½ alen Sper á 8 alen á 1 rdr
1
3
2 Sperre lag á 12 alen á 2 mrk
4
18 tylter bord á 2 mrk 8 sk
7
3
2 torvald á 12 alen á 1 mrk
2
6 Øfse kroge
6
16 Voger Næver á 20 sk
3
2
Vinduerne at forbedre
1

Arbeyds Lønn
2do Melkeboden 8 alen i qvadrat behøver Aabod
1 tylt tøm/m/er at forbedre med
5 bielcker á 8 alen á 1 mrk
5 tylter bord til loft á 2 mrk 8 sk
Skorstenen at forbedre
1 tylt Sper á 7 alen
2 torvald á 9 alen á 12 sk
6 Øfse Kroger
12 Voger Næver á 20 sk
Arbeydslønn
3tio Et Stave Ildhuus 8te Alen i qvadrat
1 tylt bord til troe
1 Rende 8te alen
2 torvalder á 12 sk
6 Øfse Kroger
Arbeidslønn
8 Voger Næver á 2 mrk 8 sk

16
-----------------------43
2
6
3
5
2
1

8
5
1

8
6

2
3
8
-----------------------18
3
6
2
2
1

8
8
6

1
3
3
2
-----------------------5
5
6
4to Under sam/m/e tag Var og en Veed skygge af Staver opsatt 10 alen lang og 8te
Alen breed behøver
6 Staver á 5 *mrk alen á 2 mrk
2
2 Stav Leyer 10 alen á 1 mrk 8 sk
3
1 tylt Sper
5
2 beter á 8 alen á 20 sk
2
8
12 tylter bord til troe og bor tag á 2 mrk 8 sk
5
2 torvald á 10 alen á 12 sk
1
8
6 Øfse Kroger
6
-----------------------9
6
16 Voger Næver á 20 sk
3
2
Arbeyds Lønn
4
-----------------------16
2
6
5. Borgestuen 12 alen lang behøver Reparation
1 torvald á 12 alen
1 mrk
3 Øfse Kroger
3
1 tylt bord til bortaget
2
8
6 Voger Næver
1
1
8
Arbeyds Lønn
1
-----------------------2
5
3
6. Fæe huuset eller floren 26 alen lang og 10 alen bred
5 tylter tøm/m/er á 3 rdr
15
2 tylter Sper á 1 rdr
2

4 torvald á 14 al: 1 mrk 8
16 Kroger
6 bielker 11 alen á 2 mrk 8
20 tylter bord til troe og Klædning á 2 mrk 8 sk
60 Voger Næver
4 Sperre lag á 2 mrk 8 sk
Arbeyds Lønn
2 tylter Plancker á 2 rdr
7. Høeladen 49 alen lang og 12 alen bred behøver
10 Soler á 10 alen á 1 mrk 8
2 ditto á 12 alen á 2 mrk
6 torvald 10 alen á 12 sk
4 tylter Sper á 8 mrk
til Svalen Ved Løen
1 Sole á 8 alen
1 torvald
1 støcke Stav Leye á 12 Al:
30 Kroger
30 tylter bord til troe og bordklædning á 2 mrk 8 sk
100 Voger Næver
Arbeydslønn

1
1
2
3
8
2
12
3
1
4
24
4
-----------------------71 rdr 1
2
5

3
4
4
2

8
12
10

3
1
3
5

14
12
20
16
-----------------------59
3
12
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8te Smale floer 11 alen lang og 9 alen bred behøver da den er forfalden
1 ½ tylt tøm/m/er
1
3
2 bielker á 9 alen á 20 sk
2
8
1 tylt sper 7 alen
5
12 Voger Næver á 20 sk
2
3
4 tylter bord til troe á 2 mrk 8 sk
1
4
Arbeyds Lønn
5
-----------------------11
5
8
Endnu behøves til alle forbenevnte bygninger 600 Eege Nagler
1 rdr
Kiørsel og førsel til alle Materialiers frem førsel
50
Summa Reparations bekostninger paa alle de for benevnte
8te huuser beløber

280 rdr: 4 mrk 15 sk

Fleere Huuser fandtes ey paa denne Gaard som Rætten kunde tage under Siun og
Grandskning, og som ey Videre mod denne forrettnings Sluttning blev erindret bliver
sam/m/e sluttet og allene denne Forrettnings bekostning erindret Sorenskriverens Skydtz 3
Miil til Vands da Skydtzen til lands blev af Reqvirenten selv anskaffet frem og tilbage er 2
rdr diet Pænge i 2de dage 1 [rdr] 2 [mrk] Forrettning i 2de dage paa diverse Stæder á 3
rdr er 6 rdr: forrettningens beskrivelse med forseiglings Pænge 1 - 4 - 4 sk: de 6 Laug
Rættes Mænd for deres Reyse og forrettning á 1 rdr er 6 rdr fogden for opnevnelse 2 mrk

Stempled Papier til forrettningen 1 mrk 8 sk tilsam/m/en 17 rdr 3 mrk 12 sk som af H/er/r
Brandahl er betalt paa Stæden.

Høste Tingene for Aar 1750!
[Sartor Skibbreede]
[1750] d/en 22de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse med Sartors
Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Tøsøen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 81 findes tilførte
Og blev for dette Skibbreede følgende Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste.
1. Forordning angaaende hvorleedis med Skifterne efter de i Virckelig tieniste afdøde
Militaire Persohners Encker i Dan/mark og Norge herefter skal forholdes dat: 12 Junij 1750.
2. Forordning angaaende hvorvidt Contracten imellem tøm/m/er handlere, Saug
brugere og *og bønder udi Norge, om leverance af tøm/m/er last maa oprettes, saa og, om
Saugtøm/m/er som Saug brugere kiøbe, til hvem sam/m/e maae afhændes, item hvorleedes
de, som Skov for foede om hugge og ødelægge, bliver at ansee. dat: Fredensborg Slott d/en
21 Sept: 1750.
3. StiftamptMand Cicignons Ordre til Fogden at ingen i hvor det være maae af Legs
Mænd maae benytte sig af Landværns Folckenes børser eller andre sorter, Mundering
Armatur og eqvipage dat: 23 julij 1750
Derefter blev til Publication fremlagt følgende documenter
1mo Et Skiftebrev forrettet af den Constituerede Sorenskriver udi Sundhorlehn
Georg Friderich Fasting efter afg/angne Aarent Halversen Kleppe hvis Sterboe har Været
tilhørende en Jordepart i Nordvig samt Andeel i Laxe Vogen Anschottet, dat: 14 Sept: 1750
Vid: fol:
2do Knud Simensen Tusøen og Siselle Olsdatter og Værger Halver Nielsen Hilde og
Mons Joensens Mage skiøder paa Gaarderne Kleppe i Sundhorlehn og Nordvig i dette
Skibbreede dat: 22 8ber 1750 v: f:
3tio Skiftebrev forrettet paa Gaarden Nedre Børnes d/en 25 April 1750 efter
afg/angne Syneve Tønnesdatter vid: fol:
4to ditto forrettet paa sam/m/e Gaard sam/m/e dato efter Jens Thomesen Børnes
vid: fol:
5to ditto forrettet paa Gaarden Steensland efter Kari Larsdatter d/en 7 april 1750 vid:
fol:
6to ditto efter barnet Lars Monsen Schoge dat: 21 Maij 1750
7mo ditto efter Encken Kari Stephensdatter paa Gaarden Algerøen d/en 29 Maij 1750
vid: fol:
Sam/m/e tiid blev af Citanterne Peder Hamre Gregus Glesnes og Jens Michelsen Bache eller
Vorland deres indstevnte Sag Contra Johannes Michelsen og Ole Johannesen Tønnevig
angaaende de paasøgte Torskegarns brug som 2de gange er vorden udsatt atter æsked i
Rætte siden det fra Herløe Skibbreede opnevnte Laug Rætt som Ved begrand1750: 143b

skningen paa Aastæden Tønnevig nu alle efter Citanternes til Varsling møder hvis Navne
fol: 62 findes tilførte, og som Rætten saaleedis paa det Ordinaire Høsteting for Sartors
Skibbreede og Tingstædet Tøsøen var satt, Vilde de siden den indstevnte Ole Tønnevig nu
møder for Rætten, allene Referere sig til hvis hen i Sagen er passeret og derefter paastaae
Dom.
Ole Tønnevig havde ey heller videre til sin Sags størke at anføre, men submitterede Sagen
til Doms paa sin Side.
Parterne blev tilspurdt at siden Sagen er Vidtløftig til Papiirers Revision og altsaa
formeedelst paatrengende Forrettningerne denne gang ey kand paadøm/m/es til Ophold
tillige for det frem/m/ede Laug Rætt, {Var} begge Parter \var/ fornøyed med at Sagen til
Doms Afsiigelse blev optaget til 17de Nov: førstkom/m/ende som er ting dagen for Herløe
Skibb: {og da}, Parterne Var fornøyed \med/ at anhøre Dom paa Tingstædet Alvestrøm/m/en
hvor Herløe Skibbreedes Laug Rætt møder, uagtet det ey er her paa deres eget Ting stæd.
Eragtet
Da Parterne paa begge Siider har Været eenig om at anhøre Dom Ved Herløe Skibbredes
tingstæd Alvestrøm/m/en bliver Sagen til Doms Anhørelse optaget til d/en 17 Nov:
førstkom/m/ende, da Parterne til sam/m/e tiid indfinder sig eller de som paa deres Veigne
Com/m/itteres, ligesom og dette Laug Rætt indfinder sig som Med doms Mænd i denne Sag.
D/en 23de ejusdem blev Rætten igien satt med Sartors Skibbreedes Laug Rætt og blev da til
Publication frem lagt.
1. Thomas Stephensen Algerøens paa Michel Michelsen og Stephen Michelsens
Veigne udgivne Skiøde til Jens Michelsen paa 2 4/9 Mark fisk i Gaarden Landeraae som
med det Kiøberen selv har arvet beløber 7 1/3 Mark fisk dat: 22 8ber 1750 Vide fol: 418
2. Willum Michelsen Børnes med fleere deres udgivne Skiøde til Wermund Olsen
paa 14 5/8 Mark fisk i Gaarden Mitvedt dat: 22 8ber 1750 vid: fol: 418.
3. Vermund Olsen Nipens Odelslysning til 18 Mark fisk i Gaarden Midtvedt som
possideres af Jens Ulvesen Børnes, med fleere dat: 22 8ber 1750 vid: 418
4. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Tollev Jacobsen paa ½ Vog fisk i
Gaarden Dyrøen dat: 28 Sept: 1750 med Rev: ej dat
5. Anders Deciderius Fosses udgivne bøxelsæddel til Erich Nielsen *Solfstøe
(Sælstøe?) paa 27 Mark fiskes Leye udi Gaarden Sælfstøe dat: 17 Junij 1750
6. Engel Hansen Bildøens udgivne bøxelsæddel til sin Sønn Niels Engelsen paa 1
p/un/d fisk i Gaarden Bildøen dat: 22 8ber 1750 med Rev:
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Procurator Barth mødte paa Mad/a/me Ravels Elias Førlans og øvrige Opsiddere paa
Gaarden Førland deres Veigne og gav til kiende at de Ved skriftlig Stevning af 26 Sep:
nestleeden haver indkaldet deres Contraparter nemlig Ørje Kaurslands Hustrue samt Peder
og Knud Hamre med fleere som i Stævningen findes benevnt, for at møde til dette ting for at
anhøre de udi Stevningen
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benevnte Vidners eedelige forklaringer item og som med muntlig Stevne Maal under Lovens
Fals Maal er indvarsled Michel Olsen Myhren og Jens Halversen Glesnes, benevnte Stevning
som for alle Lovlig er forkyndt Comparenten fremlagde og derefter Vilde fornem/m/e om de
indstevnte møder Hvorefter Stevne Maalet blev oplæst, og mødte af de til Veder mæhle
indstevnte Persohner alle untagen Ørje Kaurslands Encke og Asser Knudsen Kaursland som

er død, af Vidnerne mødte Alle ligeleedis untagen Handels Gesehllen Lars Samuelsen og
Knud Andersen Bachesund, de øvrige Vedtoeg alle Lovlig Varsel
Barth fremsætte dernæst til Vidnerne Anders Olsen Humelsund, Lars Erichsen ibidem
Erich Tønnevigen, og Niels Olsen Tvedten om dem ikke er bekiendt at de indstevnte har
udlaandt nogle torskegarn af de som udi Vaarfisked 1748 blev frataged Citanterne Nattetiide
og Ved de indstevnte af Søen opdragne. 2do Om benevnte udlaante Torskegarn ikke er
blevne brugt i Østefiorden saavel af dem som sam/m/e har havt til laans som og af nogle af
de indstevnte selv, og om ikke dermed i Vaarfiske tiiden nestavigt er bleven fangen endeel
torsk og 3tio Om de ikke paa benevnte udlaante Garn har seet Førlands Opsidderes
boemerke, item om benevnte Garn ikke efter at de Var blevne brugt igien blev leveret de
indstevnte til bage, samt om noget for laanet blev givet,
Derefter blev alle de indstevnte Vidner som for Rætten mødte fremkalte, og for dem Eeden
af Lov bogen oplæst og betydet og formaned at udsiige Sandhed. hvorpaa
1ste Vidne Anders Olsen Humelsund blev separeret fra de øvrige Vidner og efter
aflagd Eed, forklarede til den af Citanten frem satte 1ste qvestion det hand ey veed at nogle
af de indstevnte har laandt ham noget Garn Citanterne tilhørende, men Vel at hands broder
Niels Olsen Tvedten har bragt et Torskegarn til Vidnet, men hvem sam/m/e Var til hørende
Viste Vidnet ey, dog brugte Vidnet sam/m/e uden for Gaarden Humelsund hvor hand hos sin
Fader opholte sig og endnu er, og det i dette Aars Vaarfiske. til den 2den qvestion svarede
Vidnet det hand ey har seed nogen har brugt sam/m/e Garn i Østefiorden, til 3die Spørsmaal
Resp: at Vidnet ey havde seed efter noget Merke, veed alt saa ey hvem sam/m/e Garn er til
hørende, og kom Vidnetz broder Niels Olsen Tvedten og afhændtet sam/m/e Garn, men hvor
det siden kom hen Veed Vidnet ikke ey heller om der blev givet noget for laanet, da Vidnet
ey gav sin broder noget derfor Videre havde Comparenten ey at tilspørge dette Vidne.
Det 2det Vidne Lars Erichsen Humelsund fremstoed og aflagde sin Eed, og svarede til
1ste qvestion det hand ey veed at nogle af de indstevnte har laandt de omspurte Garn men
Vel har seed at forrige Vidne har brugt sist Vaar fiske Torskegarn Ved Humelsunds Land,
men hvem de til hørte Veed Vidnet ikke, dog saa hand og hørte at Førlands Mændene kom
til Humelsund da Garnene laae
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paa Land og tileigned sig sam/m/e Garn at være de som deres Contraparter fra dem havde
optaget Aaret 1748 og derpaa skiød sam/m/e Førlands Mænd dette Vidne til Vidne, dog
eftersaae Vidnet ey efter noget Merke paa Garnene, til 2den qvestion svared Vidnet det hand
ey veed om sam/m/e Garn er blevne brugt i Østefiorden, men Vel i Vixosen og Kaarsfiorden
1 Nat paa hver Stæd lige leedis dette Aars Vaarfiske, som forrige Vidne Anders Olsen
sam/m/estæds brugte, men andre Veed Vidnet ey har brugt Garen, til 3die qvest: Viste
Vidnet ey noget at forklare uden at have hørt at Niels Olsen Tvedt fick Garnene tilbage.
3die Vidne Erich Tønnevigen fremstod og eedelig forklarede til 1ste qvestion Var
dette Vidnes forklaring med nestførde Vidnes udsiigende i alt overensstem/m/ende til 2den
Qvestion Viste dette Vidne aldeelis ey noget at forklare Ligeleedis Var dette Vidne om 3die
qvestion aldeelis uvidende og ey *ey Viste noget dertil at forklare.
4de Vidne Niels Olsen Tvedten fremstoed og efter aflagd Eed forklarede, det 3de
Mænd paa Gaarden Glesnes sc: Michel Michelsen, Og Ole Olsen og Anders Thomesen
laandte Vidnet 3 á eller 4 torskegarn men hvad Garn det var eller hvem sam/m/e til hørte
Veed Vidnet ikke, sam/m/e brugte Vidnet en Nat i Østefiorden, og deelte Vidnet den fangne
fisk 12 á 13 i tallet med dem som Garnene havde laandt ham, siden bragte hand nemlig
Vidnet dem til hands broder Anders Olsen Hum/m/elsund som efter Siigelse skal have brugt
dem, men hvem Garnene tilhørte Veed Vidnet ikke, dog førte Vidnet sam/m/e Garn til det

Stæd i Holme Nøsted som er Justitz Raad Carbiner tilhørende, hvor Vidnet havde taget dem
fra, den 2den og 3die qvestion er under 1ste qvestion besvaret, Videre Viste dette Vidne ey
at forklare. Barth tilspurte Vidnet om hand ikke har seet eller hørt det handels Forvalteren
paa Glesnes Lars Samuelsen haver lige leedis brugt torske garn afvigte Vaarfiske som Var
udlaandt af de indstevnte, Vidnet svarede det hand ey har seed at bem/el/te Lars Samuelsen
har brugt Garen Veed ey om nogen har laandt ham dem, men Vel har hørt at Garen af ham er
brugt, men om de er hands eller andres Veed Vidnet ey,
Ellers fremsætte Comparenten Bart til Vidnerne Lars Erichsen Humelsund og Erich
Tønnevig, Niels Kaaresen Vixe og Mons Torchelsen samt Michel Olsen Myhren og Jons
(Jøns/Jone?) Halversen Glesnes de foran tilførte qvestioner med denne forandring om ikke
kiøbsven/n/en paa *Gles holmen (Glesnesholmen) havde til laands fra de indstevnte nogle
torske garn Citanterne tilhørende som Var dem fratagne.
Stevne Vidnerne Peder Otthesen Dummedahl og Bendix Dum/m/edahl blev frem kalte og
eedelig afhiemlede det de med meer end 14 dages Varsel saavel har for1750: 145
kyndt den skriftlige og i Rette lagde Stevning for Lars Samuelsen paa Glesnes hvorudi hand
som et Vidne er indkaldet, som og med muntlig Varsel ligeleedis over 14 dage siden har for
hands boepæl i huusholderskens paahør da hand selv var til byen reyst forkyndt muntlig
Stevnemaal at anhøre Vidner og Være til Veder mæhle betreffende torskegarnene.
Barth frafalt baade Lars Erichsen Humelsund og Erich Tønnevigs Vidnesbyrd siden de
allereede til den forrige Post har aflagt sin forklaring.
Det 5te Vidne Niels Kaaresen Vixe fremstoed og under aflagd Eed forklarede det
hand veed at Lars Samuelsen har havt torskegarn til laands fra Michel Glesnes som bem/el/te
Michel i en Seck bar ned til Lars Samuelsen, og stod efter Vidnetz opteigning paa et støcke
træe som hand anviiste i Rætten saadant Merke *)
paa fleerne af sam/m/e torskegarn
[ *) beskrive slik: Ein loddrett strek med ein liten tverrstrek i kvar ende. Frå midten av
hovedstreken og vassrett mot høgre er ein like lang strek som den loddrette. Midt på den
vassrette streken er det 2 tverrstrekar. Desse går like langt ut til kvar side som den loddrette.
Begge tverrstrekane er beine, men bøygd litt til høgre], og brugte Lars Samuelsen sam/m/e
Garn 1 Natt, den anden Nat Var Garnet borte, som dog 8te dage derefter fantes reckende eller
drivende i Østefiorden da de blev funden af andre som bragte dem til Lars Samuelsen hvor
de blev af Vidnet for 3 Ugers tiid siden bragte {dem} til Michel Glesnes, og blev sam/m/e
Garn i dette Aars Vaarfiske brugt af Lars Samuelsen og hands folck saapass som mit i
Østefiorden, men Vidnet Viste ikke hvem Garnene egentlig tilhørte, men Vel at Førlands
Mændene har kannet sig til det merke som anviist er og Vidnet har skaaret efter Videre
havde dette Vidne ey at forklare.
Det 6te Vidne Mons Torchilsen Nedre Selle fremstoed og under Eed aflagde sit
Vidnesbyrd, det hand ey Veed Videre end da Elias Førland kom til Lars Samuelsen paa
Glesnes holmen efter dette Aars \Vaar/fiske og tilspurte ham, hvem der har laandt ham eller
jer Garnene som fra Elias var fratagne, svarede Lars Samuelsen alle Var om at laane mig
dem, Veed ey heller Videre derom at forklare end hand en gang førend den tiid dette skeede
blev Vist Garnene af Lars Samuelsen, og stod da saadant merke som anviist er paa Fleerne
som Vidnet kiente tilhørte hands broder Lars Førland, og Var af de garn som i Aaret 1748
blev ham af de indstevnte fratagne.
Det 7de Vidne Michel Olsen Myhren nu tienende paa Schage hos Hans Simensen
aflagde sin Eed og Vidnede, det ham er bekiendt at Lars Samuelsen har faaed til laands nogle
torskegarn af Michel Michelsen Glesnes som bem/el/te Lars brugte i Østefiorden Ved
Landingsberget og Var Vidnet med første Nat at udsætte dem. men hvad Merke der stod paa

Garnet Veed hand ikke, men hvad tiid sam/m/e Garn blev tilbage leveret Veed Vidnet ikke,
siden hand kom af tienisten fra Lars Samuelsen. til andet æsked Bart ey Vidnetz forklaring.
Det 8de Vidne Jons (Jøns/Jone?) Halversen Glesnes mødte og efter aflagd Eed
forklarede, det hand ey Veed med Sanhed hvem eller hvo \der/ laandte Garn ud, Veed dog at
det af Glesvehr holmens folck er brugt i Østefiorden torskegarn, men hvem sam/m/e Garn til
hørte Veed Vidnet ikke, saae ikke hvad merke der var paa sam/m/e. Videre Viste dette
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Vidne ey at forklare ey heller om meere blev tilspurdt.
Barth derefter sagde at hand holder ufornøden at opholde dette tings Vidne for de 2de ude
blivende Vidners skyld men begierede det nu passerede under Rættens vedbørlige
forseiglinger sig Vedbørlig beskreven og tings Vidnet slutted.
De til Veder Mæhle indstevnte Jens Bache Gregus Monsen Peder Hamre med de fleere
mødende sagde det er dem alle ubekiendt \at garnene/ er udlaandt og brugte og aldeelis
sam/m/e benegtede, da vil det ankom/m/e paa de sagskyldige.
Jens Michelsen Bache og Knud Vincentzen Hamre æskede i Rette den fra sist holte
Som/m/erting opsatte Sag Contra Ole Johannesen Tønnevig angaaende Skiels Maals Ordene
Procurator Barth mødte paa indstevnte Ole Tønnevigs Veigne der havde Væntet at hands
Contraparter havde frafaldet denne mod ham anlagde ubillige trette, der hensigter til hands
Udarmelse som en fattig Mand, sehr da hand Ved Sagens Anlæg har declarered her inden
Rætten det hand aldrig har beskylt Citanterne for tyve eller de der skulle have staallet noget,
men da de mod forhaabning Vedbliver at proseqvere Sagen til Doms, saa i Rette lagde [hand]
et paa Ole Tønnevigs Veigne og efter hands begier et forfattet skriftlig Indlæg af Gaard dags
dato med hvilcket hand ligeleedis submitterede Sagen under Dom til forvæntende befrielse
for ubeføyed og urigtig paaført beskyldning, samt at han/n/em maatte gives Erstattning for i
bragte bekostning skadesløs.
Citanterne Referered sig til hvis forhen i Sagen Var paa deres siide svaret, og indloed Sagen
til Doms
Eragtet
Sagen optages til Doms Afsigelse til i Morgen formiddag
Derefter blev oplæst et {tingsVidne} Skiftebrev forrettet paa Gaarden Nesse d/en 28 April
1750 efter afg/angne Hans Pedersen vid: 418
Grim Olsen Telle haver til dette ting tiid og Stæd ladet ved muntlig Stevne Maal {lade}
indstevne Knud Larsen Telle fordie hand haver tillagt ham den beskyldning at have slaget
Citantens Forældre, til Vidner om sam/m/e Sag har Citanten ladet indkalde Ole Isachsen som
er Skole holder i {byen} dette Sogn og Johanne Michelsdatter som er Johannes Telles Kone,
alt til Doms erholdelse for paaførte Omkostninger lige som og bem/el/te Knud Telle er
indkaldet til sam/m/e Vidners anhørelse som under Lovens fals Maal er indkalte.
Stevne Vidnerne Ole Mathiesen Dahle og Lars Michelsen ibidem fremstode og under Eed
afhiemlede det de med lovlig Varsel har indstevnt Knud Larsen Telle fordi hand har tillagt
Grim Olsen Telle beskyldning at have slaget sine nemlig Citantens forældre, lige som og
under Lovens fals Maal at have indstevnt Ole Isachsen Skole holder og Johanne
Michelsdatter og det lovlig for hændes boepæl og i hændes Paahør.
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Knud Larsen Telle mødte Vedtagende lovlig Varsel, sigende det hand aldrig har sagt at
Citanten har slaget sine forældre, men Vel Veed og have hørt at Grim Olsen har Været saa
adskillig med sine forældre
Det første mødende Vidne Ole Isachsen fremstod, da det andet Vidne ey efter 3de
ganges paaraab mødte, og efter Aflagd Eed Vidnede, at for en 8te Ugers tiid da hand Var i
indstevnte Knud Larsen Telles Huus for [at] informere som Skole holder hands børn hørte
Vidnet at bem/el/te Knud Telle sagde Grim Olsen kand nock slaae mig naar hand \har/
slaaed sine Forældre, eller sin Fader og Moder
Dom/m/eren formanede Knud Larsen Telle det hand ey bør eller maae giøre Ulyd med
Raaben bulder bancken eller banden saafremt hand Vil undgaae den Straf Loven dicterer
men da bem/el/te Knud Larsen ey vilde lyde blev hand i følge Lovens \1 bog/ 2 Cap: 3 art:
som der og sværer til fulde(?) at betale sine 3 Lod Sølv hvorefter hand atter svor og bandet
2de gange
Grim Olsen forlangte at det udeblivende Vidne Johanne Michelsdatter maatte til næste ting
forelægges Lav dag.
Eragtet
Den lovlig indstevnte Johanne Michelsdatter som under Lovens falsMaal er indkaldet og ey
møder forelægges Lavdag til næst holdende Som/m/erting, hvilken Forelæggelse Citanten
tager beskreven og i lovlig tiid seer for hænde forkyndt, paa det hun ved sin udeblivelse ey
skal forfalde til de falsMaals bøder Forordningen dicterer.
Fogden Smith mødte og æskede udi Rætte den fra siste Ting opsatte Sag Contra Leyer Maals
begiengerne Joen Larsen Hagenes og Pigen Borni Andersdatter ibidem og efter Løfte
producerede Sogne Præsten H/er/r Hendrich Jersens Attest angaaende Pigen Borni
Andersdatters Confirmation, af dags dato, ligesom hand og melte det LehnsManden Knud
Tøsøen af nu værende H/er/r Stifts befalings Mand Cicignon er beskicked til begge deres
Forsvar i denne Sag, og endelig producered hand en over bem/el/te Jon Hageneses boe giorde
Registerings og Vurderings Forrettning dat: 10 Jan: indeværende Aar hvoraf befindes at
hands og hustrues felles boe ey har bedraget sig høyere end til 29 rdr 5 mrk 4 sk og
hvorimod Gielden er anført til 10 rdr som naar afgaaes bliver 19 rdr 5 mrk 4 sk
Lehns Manden Knud Tøsøen mødte og fremlagde H/er/r Stifts befalings Mand Cicignons
ham under dato 14 Aug: sistleeden tillagde Ordre at Være de indstevntes forsvar bem/el/te
ordre er saa lydende. Ligeleedis fremlagde og bem/el/te \Knud Tøsøen/ et under 20de 8ber
sistavigt forfattet skriftlig Indlæg af ham selv skrevet saa lydende
Den indstevnte Joen Larsen Hagenes mødte persohnlig, men ey pigen Borni der efter
Faderen Anders Hageneses berettning er i Sundhorlehns Fogderie paa Gaarden Lechven hos
hans Værsøster.
Fogden gav tilkiende at begge de indstevnte saa vel som Pigen Borni Andersdatters Fader
Anders Hagenes forhen Ved Sagens begyndelse har til staaet ey allene leyermaalet og deres
Slegtskab udi 2det og 3die Leed men end og at Pigen Borni Andersdatter er besvangred
enten for eller under preparation af Confirmation, hand kunde Vel og ikke nægte at jo Pigen
Borni Andersdatter er et blott Ungt og uoplyst barn, item at Joen Hagenes som
LehnsManden og hands forsvar forestiller har Været og er endnu halv tumsed eller
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døsig, hand indstilled derfor under Rættens Skiøn hvorleedis de til strafs lidelse kand Vorde
at ansee, hvilcket og saameget dismere da Hands boe ey strecker til dobbelte Leyermaals
bøder men hand derpaa har til Fogden betalt 12 rdr, og om ikke saa Vel hand der haver
forleedet et ungt Men/n/iske til saa syndig Gierning som hun der har ladet sig forføre bør

efter Lov og Forordning lide og undgielde, og uden Videre besvarelse indstilled Sagen til
Doms
Lehns Manden som Defensor frafalt den giorde Erindring om tings Vidnes erhvervelse
angaaende Joen Hageneses forrige tilstand i henseende til hands fornuft, men i den stæd, for
at forkorte Sagen tilspurte endeel af \de/ nermeste hans Naboer om de ey Var bekient at
bem/el/te Joen Hagenes har Været svag og skrøbelig og ey som andre fornuftige folck i at see
sit Huus tilgode, de til stæde værende nemlig Lars Dahle og Ole Olsen Eide forklarede det
de ey kand sige at hand har fattes noget paa sin forstand men Vel at have gaaed som en
døgenigt \og/ den der ey har havt fuld begreb at være sig og sine til den Nøtte.
Til Sluttning Vilde Lehns Manden paa de indstevntes Veigne allene beede at Sagen til en
mild Dom maatte indlades, da hand ey videre havde til deres Forsvar denne sinde at fremføre
men saaleedis sluttet Sagen til Doms.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen Formiddag
Derefter blev publiceret
1mo Paul Monsen Folnes som Værge for Malene Larsdatter hands udgivne
bøxelsæddel til Ole Larsen paa 16 Mark fisk i Gaarden Landeraae dat: 23 8ber 1750 med
Rev: ej dat
2do Lars Michelsens udgivne bøxelsæddel til broderen Haagen Michelsen paa 11
209/272 Mark fisk i Gaarden Schage dat: 23 8ber 1750 med Rev:
3. Elling Knudsen Kaabeltvedt, Niels Larsen Landeraae og Ole Endresen Schoges
declaration og Skiøde det Ole Knudsen Eije i Arv efter Moderen har faaet 4 Mark fisk i
Gaarden Nordeide dat: 23 8ber vid: fol: 418
D/en 24de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt
Og blev udi Sagen indstevnt af Citanterne Knud Wincensen Hamre og
Jens Michelsen Bache Contra Ole Johannesen Tønnevig følgende
Dom afsagt!
Ved muntlig Stevne Maal som afvigte Aars Høsteting blev for Rætten incamminered haver
Citanterne Knud Wincensen Hamre og Jens Michelsen Bache indstevnt Ole Johannesen
Tønnevigen fordi hand paa dette {Høste} Tingstæd medens Høste tinget for Sartors
Skibbreede Aar 1748 holdtes har beskylt og skieldet de som optoge eller anholte hands
torske garn for at Være Tyve, og som bem/el/te Citantere Var af de Mænd som bem/el/te
Garn har anholdet og optaget paa Rættens Veigne, og hvor om Sag mod den indstevnte er i
særdeelished af Citanterne med fleere anlagt, har de og fundet sig alt saa fornermede Ved saa
uanstændig og grov beskyldning som Ved de 2de indstevnte Vidners Forklaring er nermere
oplyst. Denne Sigtelse har indstevnte Ole Tønnevig
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ved sin antagne Procurators muntlige og skriftlige procedur ladet benegte foregivende at de
paastevnte og af den indstevnte udtalte Ord ey burde udtydes paa Citanterne som ey ved
Navn blev nevnte, da hand talede de Ord at de Vare tyve, allerhælst da den indstevnte og
sam/m/e tiid var beskienked og drucken;
Efter saadan Sagens Omstændighed og de førte Vidners forklaring samt Parternes indgivne
paa begge siider finder Rætten at uagtet Citanterne Ved Navn \ey/ blev nevnede da den
indstevnte skielte de som hands Garn havde optaget for tyve, ansees dog Ordene som hand
sigtet hen med paa Citanterne, at Være utilbørlige, thi kiendes og døm/m/es hermed for Rætt

at den indstevnte Ole Johannesen Tønnevig som mod Lovens 6te bogs 21 Cap: 4 art: har
handled og talt, bør sam/m/e sin forseelse med 4 rdrs Pænge straff til Sognetz fattige forsone,
ligesom og til Citanterne erstatte og betale de dem foraarsagede Processes Omkostninger
indbereigned Dommens Løsning med 8rdr, som alt 15 dage efter denne Doms lovlige
Forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven.
Udi Sagen indstevnt af Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith paa
Justitiens Veigne Contra LeyerMaals begiengerne Joen og Borni Hagenes
Dømt og afsagt!
Da indstevnte Joen Larsen Hagenes, som efter egen tilstaaelse er en ægtegift Mand har
besvangred Pigen Borni Andersdatter der i 2det og 3die Leed er sig beslegtiged, end og i den
tiid hun loed sig som et ungt Menniske underviise og præparere til sin Confirmation, hvilket
ey benægtes men i alt tilstaaes, saavel af den besvangrede Pige Borni Andersdatter, {der med
hænde har} som hændes Fader Anders Olsen Hagenes, der begge har tilstaaet saa vel
Leyermaalet at Være begangen, og at det i Utugt fødde barn 8te dage derefter at være død,
som og at de indstevnte er hinanden som ovenmelt i slegtskab nerrørende.
Efter saadan Leyer Maals begiengernes tilstaaelse for Rætten sistleeden Som/m/erting, har
til dette ting, for de indstevnte det anordnede Forsvar Lehns Mand Knud Tøsøen mødt og
producered et skriftlig Indlæg, hvorved hand har Vilde seed at forsvare saavel den indstevnte
Joen Larsen Hageneses begangne Forseelse, {dend} med den ham manglende Forstand
Svaghed og Skrøbelighed, og Qvinde Mennisket Borni Andersdatter med hændes Ungdom
og taabelighed, men da samme Undskyldning ey tilstreckelig kand ansees til at frietage de
indstevnte fra den Straf, saa vel Lov som Kongl/ig Allernaadigste Forordninger dicterer over
dem som sag skyldige, Defensor ey heller har kundet, men i den stæd frafalt Ved
paaberaabte tings Vidne at beviise det Leyer maals begiengeren har Været eller er af med sin
forstand, men Vel at hand er taabelig, svag og skrøbelig, bliver herved af {Rætten} {os}
Dom/m/eren og Laug Rættet for Ræt kiendt og dømt, at den indstevnte Joen Hagenes der ey
allene som en {ægte} gift Mand har udi sit Ægteskab med Leyer Maal forseet sig og skulde i
Mangel af dobbelte Leyer Maals bøders Udreedelse /: hvortil hands boe efter den fremlagde
Registerings Forrettning ey er tilstreckelig, da hand ey meer end 12 rdr har til Fogden betalt :/
i følge Forordning af 6 Decbr: 1743 straffes, bør og som den der desuden har forleedet Borni
Andersdatter som sin i 2det og 3die Leed paarørende Slegt til Utugt i følge Lovens 6te bogs
13 Cap: 13 art: arbeyde 3de Aar i nermeste Fæstning, Hvad Pigen indstevnte Borni
Andersdatter angaaer som under sin Undervisnings og præparations tiid til sin forestaaende
Confirmation har ladet sig af Joen Hagenes besvangre som i 2det og 3die Leed Var hænde
beslegtiged, da bør hun saa vel i følge Kongl/ig Allernaadigst Forordning af 2 Sept: 1745
som
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*som oven allegerede Lovens bogs sam/m/e Capitel og Articuls bydende arbeyde udi
nermeste Tugthuus 2de Aar, hvilcket alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse bør
efterkom/m/es under Medfart efter Loven.
Derefter blev den mødende Joen Larsen Hagenes og Anders Hagenes tilspurdt paa sin datter
Borni Andersdatters Veigne tilspurt om de agter at appellere denne nu for Rætten oplæste
Dom til høyere Rætt, hvor til de svarede jo i haab at faae en lemfeldigere Dom.
Jens Hansen Meyer haver Ved Skrivelse og skriftlig indlæg forlanged Sagen {anlagt} af ham
som Citant Contra Ole Andersen Telle \anlagt/ der paa sistholte Som/m/erting er Vorden
forelagt sam/m/e Indlæg er saaleedis lydende.

Den forelagde Ole Andersen Telle mødte, sigende at hand formeedelst Svaghed ey var i
stand at tiene Jens Hansen Meyer og desuden ey fick sin Underholdning hos Citanten Jens
Hansen Meyer hvorfor hand Var nød at gaae af sin tieniste, og Vilde Comparenten til beviis
om sin Svaghed denne sinde allene fremlægge Chirurgi Laus attest under 20 Sept: sistleeden
Aar 1749 som saaleedis er lydende, og forlanged for det øvrige Sagen til næste ting udsatt, til
Vidners Indkaldelse om dette slette og liden kost hand nød i bem/el/te Meyers tieniste, hvilke
Vidner Comparenten {a}\nav/ngav at Være Anders Jensen Gertrud Jensdatter tienende hos
Halver Dahl, tillige med Halver Dahl selv
Eragtet
Da Comparenten forlanger Sagen udsatt til næste ting for at faae til sin Sags størcke de 3de
Navngivne Vidner indkalte, bliver sam/m/e Udsættelse han/n/em af Rætten billiget.
Knud Larsen Telle fremstod for Rætten og gav tilkiende det hand med muntlig Varsel til
dette ting tiid og Stæd har ladet indstevne Grim Olsen Telle fordie hand dette Aars Som/m/er
kom til Citanten og ude paa Marken da hand sloeg Gres og arbeydede skudde og sloeg ham
til Jorden og ilde medhandlede ham, til Vidner i denne Sag har Citanten ladet indstevne
Marithe Grimsdatter og Jons Jacobsen Telle, Niels Nielsen Telle, alle under Lovens fals Maal
for derefter at lide Dom.
Den indstevnte Grim Olsen Telle og de indstevnte Vidner blev 3de gange paarabt men ingen
mødte ey heller nogen paa deres Veigne
Stevne Vidnerne Ole Mathiesen og Lars Michelsen Dahle fremstode og eedelig afhiemlede
Stevnemaalet det de med lovlig Varsel har paa Citantens Veigne forkyndt ovenstaaende
Stevne Maal for Grim Olsen[s] boepæl og udi hands Naboes Jons Jacobsens paahør, da den
indstevnte Var fraværende, ligesom og hand til Vidners Anhørelse Var indkaldet, lige som de
og lovlig og under fals Maals bøder har indstevnt de 3de Vidner og talte med de 2de første
men forkyndte Stevningen for Niels Nielsens boepæl i hands Søster Magdeli Nielsdatters
paahør.
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Eragtet
Da den indstevnte Grim Olsen Telle efter lovlig Varsel ey møder forelægges ham Lavdag
til næste ting, ligesom de 3de Vidner Marithe Grimsdatter Jons Jacobsen og Niels Nielsen
Telle alle under falsMaals bøders straf forelægges til næste ting, hvilcken Forelæggelse
Citanten tager beskreven og i lovlig tiid for de udeblevne haver at lade lovlig forkynde.
Og som fleere Sager ey til dette ting Var indstevnt blev til attesta[tion] af Fogden fremlagt
ligesom forrige Aars høsteting
1. Det indbefattende tings Vidne af 9 qvestioner i følge Skatte forordning som blev
besvared ligesom forrige Aar
2do En Examination over Laxe og silde Voger, hvor da ey fleere bleve ansatte end
Schoge for 3 mrk, Hitzøen for 4 mrk og Algerøen 2 mrk tilsam/m/en 9 mrk
Ligeleedis No 3 Det om Krem/m/erleyerne,
No 4 Odels Mantallet
No 5 Om Veyens længde til tingene
og No 6 Om Giestgiveriet Boch von Raae,
blev alle lige som paa Høste tinget fol: 81 besvaret,
Restancen for inde værende Aars skatter beløber 61 rdr: 1 mrk 3 sk:

Derefter blev Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1751 opnevnt følgende 1. Erich
Hamre, 2. Lars Trellevig 3. Gregirus Glesnes 4. Erich Larsen Landeraae 5. Niels Olsen
Agotnes 6. Gregorius Kaabeltvedt 7. Anders Andersen Waage og 8. Michel Willumsen
Landeraae, som tilsiges betiimelig at indfinde sig for at aflægge deres Laug Rættes Mænds
Eed

Schiolds Skibb:
1750 d/en 26 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Tingstædet
Møllendahl for Schiolds Skibbreedes Almue i Overværelse af deres Kongelige Maj/este/ts
Foged og de Rætten til nevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 84 findes tilførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger oplæste som Ved nestforrige
tingstæd og desuden blev publicered.
En Kongl/ig Allernaadigst Rescript at de skibe som fra Aleppo eller andre
Africansche Kyster her i Norge ankom/m/er skal holde 40 dages qarantaine dat: 25te Sept:
1750
Derefter blev til Publication fremlagt følgende documenter.
1. Anders Garmans udgivne Pante Obligation dat: 13 Martij 1742 og d/en 4de Maij
sam/m/e Aar publiceret blev inden Rætten efter Creditor bispinde Bornemans paateignede
qvittance dat: 24 Julij 1750 at have erholdet Capitalen 1000 rdr med Rente til sam/m/e dato
aflyst og af Pantebogen udslettet vid: fol: 230
2. Publiceret Otthe Pedersen Schrøders Odels og Pænge Mangels Lysning dat: 7de
April 1740 til tinge d/en 9 April sam/m/e Aar publiceret til Gaarderne Kiøchelvig, Olsvig og
Pladtzet Gieringen, som nu for Rætten atter blev publiceret og oplyst
3. H/er/r Friderich Fasting paa Skifte forvalterne i Biskop S/a/l/ig/ Rosencrones
Sterboe deres Veigne hands indkaldelse og proclamation til alle som af Landskylds
Restancer er noget til bem/el/te Sterboe pligtig da at indfinde sig til Skifte Rætten til d/en 18
Decbr: først kom/m/ende, eller og til Søren Elkier forinden. dat: 23 8ber 1750
4. Knud Zachariasens udgivne bøxelsæddel til Rasmus Monsen og Ole Iversen paa 3
Løber og 12 Mark Smør i Gaarden Hauland, dat: 4 Maij 1750.
For Rætten Comparerede H/er/r Lector Pether Christian Gartner og fremlagde Indvarsling til
Doms imod afg/angne Biskop de Rosenkrones Sterboetz Arvinger angaaende de besigtede
Gierder paa Lectoratetz beneficerede Gaard Ladefiord dat: 9de 8ber 1750 som af følgende
Formeld er, sam/m/e fandtes af H/er/r Conrector Latkier og {og} Søren Elkier at være
paateigned for dem begge lovlig at Være forkyndt.
Conrector *Ladkeir mødte paa egne og Søren *Elkeirs
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Veigne, for samtlige Arvinger udi afg/angne biskop de Rosenkrones Sterboe, og Refererede
sig hvad Sagen selv betreffer til sit i besigtelsens forrettningen tilførte, hvad ellers de
paastevnte Omkostninger angaaer, da saasom Comparenten formeente sig og Elkier ikke i
mindste Maade at have foraarsaget denne Indstevning, saa Vilde hand formode at Arvingerne
for denne dem uvedkom/m/ende Udgift vorder forskaanede, hand havde hellers Væntet at de
saa en anseelig Aabod paa Huuserne er bleven tilstaaet H/er/r Lector Gartner i den

betragtning ey skulle have pousseret sine pretentioner til yderste Ugeur, ind lod for resten
Sagen under all lovlig forbeholdenhed til rættens lovforsvarlige Kiendelse.
Lector Gartner fremlagde den holte besigtelse af 28 aug: og 14 Sept: sistleeden paa Gaarden
Ladefiord, og indlod Sagen saavidt Gierderne er angaaende til Doms for Resten {sagde}
svarede hand til H/err Conrector Ladkiers tilførte, at hand i en Sag som er Kongens og
Publici intet kand eftergive, og begierede Erstattning for denne Indstevnings bekostning.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen Formiddag.
Dernæst publicered
Søren Elkiers udgivne bøxelsæddel til Lars Olsen Samdahl paa 2 p/un/d 6 mrk Smør
udi Gaarden Haugsdahl dat: 11 febr: 1750 med Rev: ej dat:
Cornelius Kramer borger og Bager i Bergen mødte for Rætten og tilkiende gav det hand
med mundtlig Varsel til dette ting tiid og Stæd har ladet indstevne Balzer Balzersen
opholdende \sig/ og boende Ved Møllendahl næst Ved Kaabber Møllen for pligtig Gield 4
rdr 2 mrk 12 sk, hvorpaa siden Stevne Maalet er udstæd Citanten declarerer at 1 mrk 8 sk er
betalt bliver altsaa 4 rdr 1 mrk 4 sk som hos den indstevnte endnu Rester derfor at lide Dom
til bem/el/te Pænges betalning med paagaaende Processes Omkostning.
Den indstevnte Balzer Balzersen blev 3de gange paa raabt *med (men) mødte ikke.
Stevne Vidnerne Niels Nielsen Nedre Dyngeland og Lars Myrdahl fremstode og eedelig
afhiemlede det de med lovlig Varsel har paa Citantens Veigne indstevnt Balzer Balzersen for
pligtig Gield efter Stevne Maalet til Citanten, og det for hands boepæl udi hands Hustrues
paahør da hand selv ey var til stæde, og skeede sam/m/e indvarsling for 17 dage siden.
Citanten forlangede for den ude blivende Lavdag til næste ting.
Eragted
Den lovlig ind stevnte og ey mødende Balzer Balzersen forelægges Lavdag til næste ting
tilstunde Aar 1751. hvilcken forelæggelse Citanten i lovlig tiid besørger forkyndt.
1750: 149
Procurator Hans Otthesen indfandt sig for Rætten og fremlagde et af Jens Holm udstæde
Stevne Maal, hvorved {Diedr} Erich Olsen Kronstavigen er indstevnt til dette ting at anhøre
Vidner nemlig Hans Nielsen og Jørgen Biørnsen saa er og til Veder Mæhle indkaldet
Procurator Sing/neu/r Cramer alt til et tings Vidnes Erholdelse bem/el/te Stevne Maal er dat:
12 8ber 1750 og lyder med sine paateigninger om Varselet saaleedis
Bem/el/te Otthesen gav ellers tilkiende at Vidnerne da Stevne Maalet for dennem skulle
forkyndes Vare de bortreyst og endnu ikke ere tilstæde, saa vil hand uden nogen
forelæggelse formaae dem til anstundende Som/m/erting at møde.
Stevne Vidnerne Johannes Pedersen og Johan Hemmichen begge boende i Bergen
fremstode og under Eed forklarede det de ey har havt ordre at indstevne fleere af de i Stevne
Maalet om nevnte Persohner end Procurator Johan Simon Cramer og for hands boepæl har
de efter deres paateignings Udviis i hands Kones paa hør forkyndt Stevne Maalet, men for
Erich Olsen og Vidnerne er ey Stevne Maalet forkyndt, dog har de i Jens Holms Huus seed at
Erich Olsen Kronstavigen har paa teigned dette Stevne Maal i deres Nerværelse.
Procurator Cramer mødte excipiendo og Reserverede Skade Gields Indtale for tidsspilde
Ved denne blinde allarm som Citanten giør, og derunder til spurte Stevne Vidnerne om ikke
Comparentens Hustrue forlangede Copie af Stevne Maalet eller tiid til Copie deraf kunde

tages, og om ey Stevne Vidnerne der til svarede, de maatte flux efter ordre hiem bringe
Stevne Maalet til borge Mæster Fasmer som havde til stillet dem sam/m/e at forkynde.
Otthesen Replicerede at siden Kals Mændene har afhiemled Stevne Maaletz lovlige
forkyndelse, saa kand ey meere eller ydere Svar paa Qvestioner af dennem pretenderes, lige
som og Comparenten derimod exciperede, i sær da borge Mæster Fasmer herom er uvidende
som fra værende, ey heller nogen paa hands Veigne er til stæde som for han/n/em kand svare
Cramer referered sig til sit forrige og sagde at Stevne Maalet ey Var lovlig forkyndt for
hands boepæl, siden Stevne Vidnerne undskylte sig som Comparentens qvestion indbefatter
hvorfor og Comparenten paastoed at det for denne Aarsags skyld samt og for Vidnerne
[der]? er ustevnte bør afviises fra Rætten.
Eragtet
Siden hvercken de indstevnte Vidner er indkalte ey heller den indstevnte Erich Olsen som
ey møder har faaet lovlig Varsel, saa at der efter forelæggelse for ham kand skee, bliver
Sagen til nyt Stevne Maal afviist
D/en 27de ejusdem blev Rætten atter med sam/m/e Laug Rætt satt
Og blev udi Sagen indstevnt af H/er/r Lector Gartner Contra
afg/angne biskop Londeman de Rosencrones Sterboe følgende
Dom afsagt.
Af den frem lagde besigtelses Forrettning, passeret d/en 14 Sept: sistleeden paa Gaarden
Ladefiord i Schiolds Skibbreede, der af forrige Lector afg/angne biskop Londeman de
Rosencrone har været forpagtet, men nu er Seminario Fridericiano allernaadigst beneficeret,
erfares at paa bem/el/te Londemans
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Sterboetz Veigne, har efter lovlig til Varsling saavel H/er/r Conrector Ladkier som Søfren
Elkier mødt og bivaanet den tagne Siun og besigtelse over sam/m/e Gaards befundne og
brøstfeldige Gjerder, der af Rætten paa Aastæden blev taxered at behøve til Reparations
Omkostning den summa 73 rdr 1 mrk 4 sk, mod hvilcken taxerede Aabods summa bem/el/te
Mødende paa Sterboetz Veigne ey har havt nogen indsiigelse uden denne at Forpagteren som
Gaarden Ladefiord har havt udi brug burde sam/m/e tilsvare og ey S/a/l/ig/ biskoppens
Sterboe, til sam/m/e Indsigelse Refererer H/er/r Conrector Ladkier sig igien nu Sagen til
Paadøm/m/e af H/er/r Lector Gartner er indstevnt, med dette tillæg at hand formoder
bem/el/te Sterboe bliver befriet for den Omkostning, som til denne Indstevning for denne
Rætt medgaaer, hvorudi hand og Elkier ey skal have Været aarsag
Thi kiendes og døm/m/es her med for Rætt, at i henseende forrige Lector nu afg/angne
biskop Londeman de Rosencrone har ladet Gaarden Ladefiord bruge Ved en Forpagter, Var
det hands Sag at have med sin forpagter indseende at de nu befundne brøstfeldige Gierder
havde Været i Lovfør Stand, som Lov befaler, men nu Contrarium ved besigtelsens
forrettningen er beviist, saa bliver afg/angne biskop Londemans Sterboe herved tilfunden til
Gierdernes Istandsættelse at betale til Citanten H/er/r Lector Gartner den paalagde Aabods
summa med 73 rdr 1 mrk 4 sk, dog med Regres til Forpagteren, i fald Sterboed efter Lovlig
Søge Maal finder det nøttig sam/m/e at indtale. Hvad denne Indstevnings bekostning angaar
som Citanten paastaaer, og H/er/r Conrector Ladkier benægter, da i henseende Citanten har
efterladt Ved Stevne Maal og paastand til Doms paa Aastæden at faae denne verserende
dispute angaaende Gierderne paakiendt, hvor ved denne Indstevnings bekostning kunde
Været besparet, bliver Sterboed for sam/m/e Udgift befriet, men i fald Citanten i Mangel af
mindelig betalning eller og for at anmelde og anViise denne Dom til betalning i Sterboed

skulle forlange den/n/e Dom beskreven sig meddeelt, bør lige leedis Afg/angne Biskop
Londemans Sterboe betale de paagaaende pænge til det stemplede Papier, i henseende der
forhen ey er betalt af Sterboed noget derfor videre end 1 mrk 8 sk til besigtelses
forrettningens beskrivelse, hvilcket alt 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse bør
udreedes under Medfart efter Loven.
Dernæst publicered
Søren Elkier paa H/er/r Biskop Londeman de Rosencrone[s] Veigne hands udgivne
bøxelsæddel til Simon Mogensen Hornes paa ½ Løb Smør udi Gaarden Hornes dat: 24 Maij
1749 med Rev: ej dat:
Fogden Rasmus Smith anmelte at som hand til det for nyelig udi Sartors Skibb: afholte
Høsteting havde ladet indkalde Mons Larsen og Michel Erichsen fra Gaarden Landeraae i
bem/el/te Skibbreede for at giøre deres forklaring paa hvad tiid og Stæd de haver fundet det
den 11te Martij inde værende Aar til Bergens Toldbod ind bragte med søe beskadigede
OxhoVed med fransk Viin, hvorudi efter Reigning befandtes 5 ¼ Ancker, Men da bem/el/te
2de Mænd formedelst deres fraværelse ey kunde møde paa deres rette Værneting
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haver de her i dag for Rætten frem stilled sig for derom at giøre deres {eedelig} forklaring.
Og til den Ende giorde Fogden til dem følgende SpørsMaal. 1mo Hvad tiid og paa hvad
Stæd de haver fundet det d/en 11 Martij indeværende Aar til Bergens toldbod indbragte med
søe bederved Oxhoved Viin 2do Om de af Kiøberen have nødt deres 1/3 deel deraf betalt i
biergerlønn, for det 3die Om de sam/m/e tiid have fundet meer end bem/el/te Oxhoved Viin,
De mødende Mons Larsen og Michel Erichsen fremstode og sagde det de ey var med at
finde denne Viin, som nu omspørges, men det Var 2de andre Mænd af deres Naboer nemlig
Hans Olsen Landeraae og Anders Johannesen Angeltvedt, som de Veed har fundet bem/el/te
Oxhoved Viin inde Værende Aar udi Martij Maaned, da de dagen derefter sam/m/e indbragte
til toldboden, de har og hørt at sam/m/e Mænd skal have faaed af Viinens Kiøbere deres
biergelønn betalt, ligesom de ey Veed at meer den tiid er bleven bierget.
Hvilcket Svar Fogden begierede sig beskreven meddeelt.
Efter paaraab hvad Sager der for dette ting er indstevnt men ingen mødte.
Publiceret
Søren Elkier paa biskop Rosencrones Sterboes Veigne hands udgivne bøxelsæddel til
Halver Olsen paa 2 p/un/d 6 Mark Smør ¼ tønde Malt udi Gaarden Sandahl dat: 1 Junij
1750 med Rev: ej dat:
2. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Anders Ellingsen paa ½ Løb Smør ½ Mæhle
Malt i Gaarden Strømme Lectoratet tilhørende dat: 8 Julij 1750 med Rev: ej dat
3. Peder Nielsen Hauges udgivne Skiøde til Samuel Andersen Giere paa ½ Løb 4 ½
Mark Smør i Gaarden Hauge dat: 27 8ber 1750 vid: fol: 418
4. Sorenskriver Garmans udgivne bøxelsæddel til Michel Nielsen paa ½ Løb Smør 1
Mæhle Malt og 1/8 huud i Gaarden Øfre Bircheland dat: 12 Maij 1750 med Rev: ej dat.
5. Justitz Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Zacharias Gundersen paa ½ Løb
Smør i Gaarden Kaabeltvedt dat: 12 Nov: 1749.
6. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Mogns Nielsen paa ½ Løb Smør i ditto Gaard
Kaabeltvedt dat: 23 8ber 1750.

Thore Olsen Harrebache fremstod for Rætten og tilkiendegav det hand med muntlig Stevne
Maal til dette ting tiid og Stæd har ladet indkalde Mathias tienende hos Hans Schram i
Kobber Møllen paa Møllendahl, fordie hand skal have i dette Aars Sommer udi Citantens
fraværelse og paa hands bag talt adskillige nærgaaende Ord og beskyldninger, som Citanten
ydermeere agter at faae Ved de indstevnte Vidner Gregorius Syndnes, Johanne
Crispinesdatter {tienende hos} \som er Hustrue til/ Elling Syndnes og Marie Hansdatter
ligeleedis hos Elling Syndnes tienende, som alle under Lovens falsMaal er indstevnte og
møder, oplyst, og da sam/m/e Mathias er indkaldet at høre Vidner, Vilde Citanten derefter
paastaae Dom over ham,
Den indstevnte Mathias tienende hos S/ingneu/r Schram i Kobber Møllen blev 3de gange
paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Niels Dyngeland og Lars Myrdahl frem stode og eedelig afhiemlede, det
de med Lovlig Varsel for hands Opholds Stæd udi sin hosbonde Skrams huus har forkynt
ovenstaaende Stevning og talte med ham selv, ligesom de og har indkaldet de indstevnte
Vidner under falsMaal som nu møder og bem/el/te Mathies sam/m/e at anhøre.
Citanten forlangede de mødende Vidner maatte antages til eedelig forklaring og fremstod
1ste Vidne Gregorius Nielsen forpagter paa Pladtzet Syndnes og efter at Eeden af
Lov bogen for dette og de øvrige Vidner Var
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oplæst og forklared aflagde sin Eed med opragte fingre og Vidnede følgende, det hand i
Elling Ellingsens Huus i Syndnes hvor bem/el/te Elling er forpagter, Var afvigte Som/m/er i
lav med den indstevnte Mathias tienende hos Kobberslager Schram her ved Møllendahl,
ongefehr Ved S/anc/te Hans dags tiider men om det Var for S/anc/te Hans dag eller noget
derefter Veed Vidnet ey sickert at forklare, hørte hand at Mathias sagde at Thore Harrebache
skulle have kiørt somle eller nogle i hiel, og andre have reedet i hiel og andre havde hand
giort Æreløs, og sagde Vidnet at hand ey ret kunde mindes hvad enten Mathies sagde at
Thore havde fortient at ligge som den anden ligger Nord paa hauen eller og hand sagde Var
jeg Dom/m/er, men hvad hand meere meente eller sagde Veed Vidnet ey at give fuldstændig
forklaring om, og Var Thore Harrebache ey tilstæde da disse Ord bleve talte, og fornam
Vidnet at den indstevnte Var beskiencket sam/m/e tiid, da hand var lidt beskienckt førend
hand kom til Elling og forlanged til Kiøbs Øhl hvor hand og Vidnet i Ellings huus Var
tilstæde, sam/m/e tiid var og de 2de indstevnte Vidner i stuen og hørte det som forklaret er,
Videre havde dette Vidne ey at forklare.
Det 2det Vidne Johanne Chrispinesdatter som er Elling Ellingsen i Syndnesses
Hustrue fremstod og under aflagd Eed, forklarede at bem/el/te Mathies tienende hos Scram i
Kobber Møllen Var Ved S/anc/te Hans dags tiider i hændes og Mands Ellings huus, hvor hun
da hørte at da Vidnet Gregorius Nielsen spurte Mathies hvor hands Cam/m/erad var svarede
Mathies hand er oppe hos sin Svoger, Gregorius spurte atter hvem er det, hvorpaa Mathies
svarede hand er hos den horejager Thore Harrebache, som har kiørt sæmle (somle) i hiel,
som/m/e jaget i hiel, og som/m/e giort ære løs, og Var jeg nemlig Mathies Dom/m/er over
ham, skulle hand nemlig Thore ligge som den der ligger og i det sam/m/e Vænte sig til et
Stege som staaer lige ud for Vinduet hvor de sadde, Videre havde dette Vidne ey at forklare
og fornam hun ey at Mathies Var drucken da hand talte de Ord dog havde hand et Krus
dricke for sig sam/m/e tiid, og efter at Vidnet drog dette til Minde sagde Mathies jeg er
Persohnen som taler de Ord hils Thore hand skal finde mig paa Møllendahl hos Kobber
slageren.

3die Vidne Marie Hansdatter tienende hos forpagteren Elling frem stod og ligeleedis
efter aflagd Eed forklarede i alt det sam/m/e som nest forrige Vidne Johanne Chrispinesdatter
forklaret har, som i alt Var over ensstem/m/ende,
Citanten forlanged Lavdag for den udeblevne Mathies tiener hos Kobber slager Schram.
Eragtet
Den lovlig indstevnte og ey mødende Mathias tienende hos Hans Schram i Kobber Møllen
Ved Møllendahl forelægges Lavdag til næste Ting, hvilken Forelæggelse Citanten i lovlig
tiid tager beskreven og for den udeblivende besørger forkyndt.
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D/en 28de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd da atter de
indstevnte Sager blev paaraabte.
Fogden gav tilkiende at hand til dette ting tiid og Stæd med muntlig Varsel haver ladet
indkalde Joen Soleim for øvede Slags Maal paa et fattigt gam/m/elt Qvinde Menniske Ved
Navn Marthe *Knusdatter, som begge i Afvigte Sommer i høe Vindings tiider har tient
sam/m/en hos Forpagteren paa Natland Rasmus Nielsen, derom at anhøre Vidner som ere
Rasmus Nielsen Natland, Dorthe Andersdatter ibidem og Rasmus Nielsens Tieniste Pige
Berthe som alle under fals Maals straf er indstevnte.
Den indstevnte Joen Soleim tillige med Vidnerne mødte ikke efter 3de ganges Paaraab,
Stevne Vidnerne Lehns Mand Niels Nedre Dyngeland og Lars Myrdahl frem stode og
afhiemlede det de 9 Uger {lovlig} for Tinget lovlig har indstevnt Joen Soleim for denne Sag
ligesom og Vidnerne lovlig under fals Maals straf er indstevnte, og talte de med Vidnet
Berthe, men for Vidnet Dorthe Andersdatters Mand, da hands Hustrue og Vidnet Rasmus
Nielsen Var fraværende.
Fogden sagde at siden hvercken Joen Soleim eller nogen af Vidnerne eller den slagne
Qvinde Men/n/iske Marthe Knudsdatter er tilstæde, begierede hand Sagen udsatt til næste
Aars Som/m/erting, og Vedkom/m/ende forelagt til den tiid at møde. Ligesom hand og
Marthe Knuds datter til den tiid vil lade indkalde.
Eragtet
Den lovlig indstevnte Joen Soleim forelægges Lavdag til næste ting, da og Vidnerne under
fals Maals straf forelægges at møde, hvilcken forelæggelse for de lovlig indstevnte og ey
mødende Vidner i lovlig tiid bør forkyndes.
Fogden Rasmus Smith tilspurte saavel Laug Rettet, som den tilstæde værende Almue, om
ikke saa mange af dem som under Land eller Soldater Lægderne ere inddeelte, er bleven
ukræved for Lægds Udreednings Pængene dette Aar, hvortil de alle enstem/m/ig svarede Ja,
og allerunderdanigst tackede Hans Maj/este/ts for den derudi beviiste Naade, hvilcket Svar
Fogden forlanged sig beskreven meddeelt
2do Tilspurte Fogden og Laug Rettet svarede at Hops 3de Qverner er ikke endnu
bragt i saadan Stand at de derpaa har kundet mahle Videre en[d] til huusfornødenhed hvorfor
de ey heller til skatz Svarelse kand ansættes, Grafdahls Mølle er nu saa nær opbygt og i
stansatt at der ikkun mangler 1 Qvern, altsaa kan Møllen ey ansættes for høyere end 2 rdr 3
mrk. Udi Søreides, Dolvigen, Biørndahls og Hetlevigens samt Mathopens Silde Voger er
dette Aar intet fiskerie til gaaed, at der af nogen Skatt kand svares

Mad/a/me Wessel haver Ved skriftlig Varsel til dette ting ladet indkalde Absolon Olsen,
hvilcket skriftlig Varsel Procurator Otthesen paa hændes Veigne frem lagde, og for det første
Vilde fornem/m/e hvad den indstevnte der til agter at svare Stevne Maalet er saa lydende
Procurator Johan Reutz mødte og Vedtoeg paa den indstevntes Veigne lovlig Varsel, og
sagde derhos at hand høylig maae forundre sig over at Citantinden ikke har andet at grunde
sin Sag og Søgning paa, end de Ord som hand for Opsigelses Vidnerne skal have ladet falde,
nemlig at hand heller maatte gaae fra Nyegaard
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end at hand kunde finde sig i Stand til den paaæskende Consumption at betale, thi sligt et
fundamente Vil uforgribeligen hos Rætten ikke finde nogen Stæd, men at det tvert imod Ved
lovlig Dom bør afgiøres 1mo om den indstevnte med Rette bør betale Consumption eller ey,
2do i det første fald hvormeget hand bør betale og for det 3die om Citantinden der ikke er
nogen Consumptions forpagtere er berettiget til sam/m/es Indsøgelse eller ikke. Da nu den
indstevnte beviiser sig med hands nu for Rætten producerede Afskeed under H/er/r Obriste
Cosbøls Haand og Zeigl af dato Christiania 20 maij 1746 at hand udi 13 Aar som under
Constabel (underkonstabel) og Constabel har tient hans Kongl/ig Maj/este/ts Ved det
Bergensche Artillerie Compagnie og bem/el/te Absalon Olsen som elles formedelst Svaghed
er vorden dimitteret formeener sig med alle for Consumptions Svarelse befriet efter
Kongl/ige Forordninger af 29 Dec: 1732, 24 jan: 1738 og 20 Maij 1739 allerhelst da hand
ikke har brugt eller bruger nogen slags borgerlig Næring paa denne Pladtz Nyegaard hvor af
Consumption svares bør, saa vilde hand under alle lovlige Reservationer af hands Rættes tarv
efter beskaffenhed at see frem/m/et formode og paastaae at hand med alle for den paa
søgende Consumption Vorder befriet, uden for denne sinde at tale om hvor ubillig
Citantinden attraar af ham dobbel saa kaldet Consumption i mod hvad andre hændes
Forpagtere eller Leylændinger ellers svarer, ja og uden at melde om, at hand aldeelis ingen
friehed enten med frie Maling eller i andre Maader haver havt, saasom hand i saa Maader har
svaret det sam/m/e som en byes Indvaaner har betalt naar hand et eller andet Godtz til sin
fornødenhed har ladet mahle, og om endskiøndt den med Citantinden oprettede forpagtnings
Contract Vel taler om Consumption, som Citantinden Mad/a/me Wessel skulle Være befriet
for at betale, saa kand dog sam/m/e Clausul efter Comparentens uforbigribelige Meening ikke
blive nogen forbindtlighed for den indstevnte imod de allegerede Kongl/ige Forordninger,
hvor om hand nemlig den indstevnte som en enfoldig bonde Karl aldeelis Var uvidende,
langt mindre kand Citantinden Viise sig berettiget til sam/m/e Consumption at paatale men
at det langt meere er og maae Være Consumptions forpagterens Sag sam/m/e at indtale hos
den indstevnte, i fald hand der til finder sig berettiget da hand naar saa skeer, skal Vide at
frem føre sit fornødne forsvar, i slig Anledning protesterede Comparenten for den indstevntes
Veigne, paa denne formeentlig ulovskickede Sags Afviisning fra Rætten, aller helst da hand
med Citantindens egne qvitteringer som i Rætten blev anviist, gotgiør at forpagtnings
Afgiften rigtig er betalt til det siste inde værende halve Aars Udgang, og der altsaa ikke efter
Contractens Indhold kand være
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andet der bør faae den indstevnte fra Gaarden, uden i fald hand havde udeblevet med
forpagtnings Afgiften, som dog langt anderleedis nu beviist er, og at {den} Citantinden for
ubeføyed trette bliver anseed, samt tilfunden at erstatte den ind stevnte de ham paaførte
bekostninger skadesløs

Ellers begierte Comparenten at den anviiste qvittering maatte paateignes at være d/en 30
Sept: 1750 sist betalt og udstæd af Mad/a/me Wessel udi en liden bog
Otthesen Replicerede at i hvorvel indstevnte Absalon Olsen i følge de af hands fuldMægtig
Allegerede Kongl/ige forordninger og producerede Afskeeds pass kand formeene sig at Være
befriet for Consumption at betale, saa kand hand dog aldrig Vænte at undgaae at
efterkom/m/e hvis hand med Mund haand eller Seigl ind gaaet haver følgelig Lovens 5 bogs
1 Cap: 1 art: og som hand selv har maatt til staaet at Mad/a/me Wessel efter den imellem
dem oprettede og af begge underskrevne Contract, hvoraf hand selv i hænde haver den eene
Gienpart, skal Være frie for Consumptionens tilsvar, saa falder det af sig selv at hand er den
som bør erstatte hænde den betalte Consumption som Var 5 rdr efter hende af Consumptions
Forpagteren til stillede Reigning, endog hun ikke har forlanged eller paasøgt hos den ind
stevnte meer end 4 rdr Aarlig, i hvilcken henseende Consumptions Forpagteren ikke har
kundet fordre den indstevnte for Consumptionen, siden hand for sam/m/e har holt sig til Jord
Ejeren, dernæst producerede Comparenten et for Bergens Byetings Rætt d/en 26de hujus
erhverved tings Vidne hvorudi Opsiigelsen findes indført, med den indstevntes givne Svar
paateigned og af Opsiigelse Vidnerne beediged, thi Referered hand sig til Stevne Maalet og i
Kraft af Allegerede Lovens Art: paastoed at Absalon Olsen som har fra viget og ikke har
Vildet holde sig Contracten efterrettlig med Consumptions tilsvar Vorder Ved endelig Dom
tilfunden nestanstundende Paaske at røddig giøre og frafløtte Gaards pladtzen og uskad fra
sig levere de an/n/am/m/ede Creatuure og andet inventarium, samt at betale den paastevnte
og til Paaske nestkom/m/ende 3 Aars forfaldne Consumption tilsam/m/en 12 rdr: tillige med
den da forfaldne halve Aars forfaldne Forpagtnings Afgift 25 rdr, saavelsom at erstatte hænde
Opsiigelsens og Processens Omkostning med 6 rdr: hvorom hand Vilde afvarte Lov mæssig
Dom.
Procurator Reutz for den indstevnte fant sig foranleediget til hands Vedbørlige forsvar under
Contra Stevning at begiegne, saa velsom og der under at indtale lovlig Erstattning til den
indstevnte, for de ham af Citantinden i en og anden Maade uden for denne Sag til føyede
fornermelser i hvilcken Anledning hand under sin forrige Reservation begierede Sagen
udsatt til først holdende ordinaire ting paa dette Stæd, udi hvilcken hands paastand hand saa
meeget meere haabede Rættens biefald, som det aldrig er beviist eller skal kunde beviises at
den indstevnte
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paa nogen Maade udi forpagtnings Contracten har forbunden sig til Gaardens frafløttelse
formedelst Udeblivelses skyld med den paastevnte Consumption.
Otthesen sagde at hvad nu af Reutz er Vorden proponered er ikkun iidel Udflugter for at
trenere tiiden, i hvilcken henseende og da den indstevnte ikke har beraabt sig paa at have
nogen anden pretention til Mad/a/me Wessel end de ham forvolte Omkostninger, og for
saadant forsætt at betale ham, til stod Comparenten at hand gierne maae giøre paastand uden
Contra Stevning for sam/m/e Omkostninger, hvormed om den indstevnte skulle faae Vunden
Sag Comparenten er tilfreds at Omkostningerne tillige bliver paadømt og altsaa kraftigst
protesterede imod den til Contra Stevnings Udsættelse som saaleedis er ufornøden begierte
Udsættelse, i sær da Sagen ikke er af den beskaffenhed at nogen Ophold kand skee med
Dom, siden hun maae Være betenckt paa i betids at forsyne sig med en anden forpagter til
paaske først kom/m/ende Jordepladtzen at tiltræde.
Reutz svarede at dersom Citantinden finder sig at have Magt og Rætt til at udkaste den
indstevnte paa fundamente af den nu førte procedur, da Veed hændes fuldMægtig Vel Raad
og Middel til sam/m/e at i Verk føre, end og uden Dom om hun sam/m/e hellers kand
forsvare, men at den indstevnte kand betages tiid til sine paaberaabte Contra pretentioner at

fremføre, bliver Vel ugiørlig imod Loven, thi Vedblev hand sit forrige under all lovlig
forbeholdenhed.
Otthesen Referered sig til sit forrige og paastod Dom under forbeholdenhed af Citantindens
Rætt i Alle Maader at faae fuld ført saa vit Lov tillader
Eragtet
At den ind stevnte ey skal klage sig med Retten at Vorde overiilet til sit lovlige forsvars
{tagelse} frem/m/e Ved paa beraabte Contra Stevnings Udtagelse til næste ting, bliver Sagen
i slig Anledning til næstholdende Aars Som/m/erting udsatt.
De sædvanlige tings Vidner blev af Fogden frem lagt til Attestation 1mo det indbefattende
tingsvidne om de 9 qvestioner i følge Skatte forordningen, {som} 2do om Giestgiverne,
3tio om Giest giversken i Kongshavn 4to om Veyens længde 5to Odels Mantallet og 6te
Restancen beløber 636 rdr 2 sk.
Laug Rættes Mænd for Aar 1751 opnevnes 1. Anders Monsen Nedre Bratland, 2. Hans
Monsen Gimmeland 3. Rasmus Olsen Nedre Tistad 4. Niels Carlsen Niøtvedt, 5. Knud
Hendrichsen Hetlevig 6. Halver Nielsen Lille Landaas 7. Michel Marcusen Borge og 8.
Ole Nielsen Øfre Dyngeland som alle tilsøges betiimelig at indfinde sig for at af lægge deres
Laug Rættes Mænds Eed.
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Guulens Skibbreede
1750 d/en 4de Nov: blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Guulens Skibb:
paa Tingstædet Schieljehavn i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de
Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 84 findes tilførte,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Rescripter oplæste som Ved
nestforrige Ting stæd.
Placat til Indvarsling for de af Lectoratetz og Phanøe Pastoratz bønder at betale den
Resterende Landskyld.
2. Abel Lem S/a/l/ig/ Rector Mønichens udgivne bøxelsæddel til Jens Rasmusen paa
½ Løb Smør i Gaarden Nesse dat: 12 Sept: 1750 med Rev:
3. Cancellie Raad Bagers udgivne bøxelsæddel til Hans Olsen paa 13 ½ Mark Smør i
Gaarden Birchnes Laugstolen beneficeret dat: 8 Maij 1750 med Rev: ej dat
4. Klockeren Christopher Parelii udgivne bøxelsæddel til Jon Cornelisen Undahlsvig
paa 1 p/un/d 3 Mark Smør og 9 Mark fisk i Gaarden Klockeren beneficeret og Lie kaldet, dat:
20 aug: 1750 med Rev: ej dat.
*4. H/er/r Thomas Som/m/ers udgivne bøxelsæddel til Ole Andersen paa ½ Løb
Smør i Gaarden Westervig dat: 2 Nov: 1750 med Rev:
D/en 5te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev følgende
documenter publicerede
1. Et af Sorenskriver Garmann udstæd auctions Skiøde til Ole Olsen Bache paa ½
Løb Smør i Gaarden Store Slire dat: 1 febr: 1749 vid: fol: 418.
2. Elling Monsens udgivne Skiøde til Ole Olsen paa ½ Løb Smør i Gaarden Myhr
dat: 5 Nov: 1750 vid: fol: 419

3. Hans og Peder Paulsen med fleere deres udgivne Skiøde til Anders Paulsen paa 1
p/un/d Smør i Gaarden Nordguulen dat: 22 april 1749 vid: fol: 419.
4. Sam/m/e Selgere udgivne Skiøde til Peder Paulsen paa 1 p/un/d Smør i ditto Gaard
dat: 22 april 1749 vid: fol: 419
5. H/er/r Stabels udgivne bøxelsæddel til Ole Joensen paa 1 p/un/d Smør i Gaarden
Grimstad dat: 29 Junij 1750 med Rev: ej dat
6. Lars Strøm/m/e paa Myntlingen Mageli Johannes datters Veigne h/en/d/e/s
udgivne bøxelsæddel til Michel Monsen paa 12 Mark Smør i Gaarden Strøm/m/e dat: 4 Nov:
1750 m: Rev:
H/er/r Stiftsbefalings Mand von Cicignons givne bestalning til Hans Pedersen
Henrichsbøe paa at Være Lehns Mand udi Guulens Skibbreede dat: 2den 8ber 1750 vid: fol:
419
Mons Jetmundsen Rørtvedt Værge for Gregus Østensen lader paa hands Veigne lyse
hands Odels Rætt til hands afdøde Faders bortsolte Jordepart i Gaarden Aaneland i Guulens
Skibbreede, som for nerværende tiid bruges og besiddes af Sieur Jørgensen som sam/m/e
Jordepart sig for et Aars tiid siden har tilkiøbt.
7. H/er/r Thomas Sommers udgivne bøxelsæddel til Joseph Monsen Nordre Høvig
paa 2 p/un/d Smørs Leye udi Gaarden Nore Høvig dat: 2 Nov: 1750 med Rev: ej dat.
Lasse Joensen Tvedten frem stod for Rætten og gav til kiende det hand med muntlig Varsel
til dette ting tiid og stæd har indstevnt, sine Grander Erich Olsen g/amme/l Hans Olsen og
unge Hans Olsen samt Anders Monsen alle paa Gaarden Tvedt boende,
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fordi sam/m/e uden Citantens Minde og tilladelse har taget hands baad inde værende Aars
Som/m/er 14 dage ongefær efter S/anc/t Hans dags tiider, og draget sam/m/e baad en halv
fierding Vey over Land og brugt hand i det ferske Vand og stændig i dette Aars Som/m/er
brugt baaden til alt deres brug, saa vel til Veed og høe førsel som naar de skulle støle, derfor
at lide Dom til Erstattning for den ham paaførte Skade
De 4re indstevnte blev 3de gange paa raabte men ingen mødte ey heller nogen paa deres
Veigne
Stevne Vidnerne Lehns Mand Hans Henrichsbøe og Joen Jensen Nordguulen frem stod og
eedelig afhiemlede det de med lovlig Varsel har indkaldet de 4re Mænd paa Tveten for Sagen
Stevne Maalet inde holder, og det i deres eget paahør paa deres paaboende Gaard
Citanten erindred om Lavdag
Eragtet
Erich Olsen g/amme/l og unge Hans Olsen, samt Anders Monsen forelægges alle Lavdag til
næstholdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1751.
D/en 6te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt
Publiceret Ingeborg Mons datter afg/angne Aamund Baarsen Haugsdahls Enckes udgivne
Skiøde til Knud Monsen paa 1 p/un/d Smør i Gaarden Haugsdahl indbereigned den Part
kiøberen selv eyer dat: 5 Nov: 1750 vid: fol: 419
Sager fremkom ey fleere for Rætten
Fogden fremlagde til Attestation de sam/m/e tings Vidner som fol: 1 er fra No 1 til 7 \er/
anførte og blev i alt ligesom forrige Aar besvaret, dernæst blev for det 8de tings Vidne taget

at Lægds Udreednings Pænge er Vorden af Soldater Lægderne dette Aar ukrævet, 9.
Restancen for indeværende Aars skatter beløber 56 - 1 - 11
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1751 opnevnes 1. Johannes Olsen Unneland 2.
Ole Joensen Stembøe 3. Michel Pedersen Strøm/m/e 4. Elling Olsen Yttre Mitthun 5.
Claus Olsen Hendrichsbøe 6. Ole Josephsen Kielbye 7. Joen Christophersen Tongedahl og
8. Hans Olsen Torsvig. som alle til siiges betiimelig at indfinde sig for at aflægge deres Laug
Rættes Mænds Eed.

Lindaas Skibb:
1750 d/en 9de Nov: blev Rætten til almindelig Høste ting satt paa Ting stædet Brudeknappen
i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd
hvis Navne fol: 87 findes tilførte
Og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Rescripter oplæste som Ved nestforrige
tingstæd.
Dernæst blev til Publication fremlagt
1. Skiftebrev forrettet d/en 24 febr: 1750 efter afg/angne Ole Nielsen Fam/m/estad
2. Ditto paa Gaarden Hondeland forrettet d/en 22 Sept: 1750 efter afg/angne Synneve
Olsdatter vid: fol: 420.
3. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Mons Olsen
paa 17 ¼ Mark Smør og 11 ¼ Kande Korn i Gaarden Schoge dat: 23 jan: 1750 med Rev: ej
dat.
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4. Ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Mons Larsen paa ½ tønde Malt og 12
skillings pænge Landskyld dat: 4 Nov: 1749 med Rev: ej dat
D/en 10de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og Publiceret
1. Ingebrict Samuelsen Fieldangers udgivne Skiøde til Erich Olsen paa 16 Mark
Smør 2/9 huud i Gaarden Fielanger dat: 9 Nov: 1750 vid: fol: 419.
2. Ditto Selgeres udgivne Skiøde til Johannes Lassesen Fieldanger paa 16 Mark Smør
2/9 huud i ditto Gaard ditto dato vid: fol: 419.
3. Hans Nagels udgivne bøxelsæddel til Johannes Olsen paa 13 ½ Mark Smør 1 ½
Skieppe Malt udi Garden Førland dat: 28 Martij 1750 med Rev: ej dat
4. Gullach Nielsen Grof med fleeres udgivne Skiøde til Røngel Rasmusen paa 18
Mark Smør 15 Kander Malt i Gaarden Grov dat: 9 Nov: 1750 vid: fol: 419.
5. Sorenskriver Garmans Auctions Skiøde til Anders Andersen paa 18 Mark Smør
18 Kander Malt i Gaarden Tybernes dat: 10 Nov: 1750 vid: fol: 420
6. Mons Christiansen Sebdahl paa Arne Olsen Tveteraases Veigne udgivne
bøxelsæddel til Anders Monsen paa 1 p/un/d 9 Mark Smør 8 Kander Malt i Gaarden
Tveteraas dat: 2 8ber 1750 med Rev: ej dat
7. Gertrud S/a/l/ig/ Danchert Danchersens udgivne bøxelsæddel til Jacob Olsen
[paa] et Pladtz paa Fediø *kaltet Tangen dat: 14 Maij 1750.

D/en 11te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev lige som
forrige dage de indstevnte Sager paaraabte
Capitaine Uldrich Friderich Grove fremstod for Rætten og gav tilkiende at have Ved Muntlig
Varsel ladet indstevne Rasmus Nielsen IndLyren, Rasmus Jacobsen ibidem, Aamund Larsen,
Joen Gudmundsen, og Ole Monsen, for ulovlig Østre fangst paa Citantens tilhørende og
Vedhørende Land under Gaarden Qvalvognesset, til Vidner er under fals Maals bøder
indstevnt Thomas og Peder Ones, og de ind stevnte Lyhre Mænd sam/m/e Vidner at anhøre
om deres forøvede Ostre fangst i dette Aars Som/m/er at Være skeed.
De indstevnte blev 3de gange paa raabte men mødte ikke, undtagen Vidnerne som begge
mødte.
Stevne Vidnerne Peder Jacobsen Nedre Schodven og Ole Monsen Tveteraas fremstode og
under Eed afhiemlede det de med lovlig Varsel har indstevnt bem/el/te i Stevne Maalet
anførte Mænd paa Lyhren, og talt med Ole Monsen, Jon Gudmunsen og forkynt Stevne
Maalet i deres Paa hør, men i de øvriges fraværelse for deres eget boepæl, i Aamund Larsens
hustrue og Søsters paahør
Citanten forlangede de indstevnte og mødende Vidner eedelig afhørte.
Det 1ste Vidne Peder Michelsen Oenes fremstod og efter aflagd Eed, forklarede, det
hand i dette Aar ungefær i April Maaned kom tillige med sin broder Thomas Oenes roende
ud til Citantens paaboende Gaard Qvalvognesset, gick det 2det Vidne op for at see ud efter
Kobber og fugl, kom der efter til bage til dette Vidne, og sagde jeg seer en baad med en
Mand udi paa Søen at roe, men da Vidnet kom paa land blev Vidnet ikke baaden Var, der
1750: 154b
efter gick dette Vidne med det andet i baaden og roede ud om kring Øerne, og der saa dette
Vidne at der laae en anden baad uden om Kaløen kaldet, hvor en Mand var i baaden og den
anden paa Skierret som fløer over i høyt Vand men Veed Vidnet ey hvad de der forrettede,
kiendte ey heller hvem eller hvorfra de Var, og som dette og det 2det Vidne roede efter dem
kunde de dog ey opnaae dem, men skiød efter dem og Vinkede med hatten efter dem, men de
undrode og Vilde ikke bie, og maatte Vidnerne altsaa forlade dem uden at Vide hvem de Var,
ligesom og dette Vidne hverken har seed eller Veed at de indstevnte har optaget eller
bortaged Østre Ved Citantens Land, Veed ey heller Videre om denne Sag at forklare.
Det 2det Vidne Thomas Michelsen Oenes frem stod og ligeleedis efter aflagd Eed
forklarede i alt som forrige Vidne om tiiden og stæderne hvor hand havde seed den baad ved
Kaløen hvorudi der stod en Mand udi baaden med en tang udi haanden, men hvad hand optog
af Søen Veed Vidnet ikke, Var ey heller saa ner at hand kiendte den Mand, en anden baad
med 2de Mænd Var og nær Ved sam/m/e skier men dette Vidne kiendte dem ikke, dog roede
dette Vidne med forrige Vidne efter sam/m/e baad, men kunde ey naae dem skiøndt de
raabte og skiød efter dem, og Veed alt saa dette Vidne aldeelis ikke at siige det mindste at de
indstevnte Lyhre Mænd har optaget eller bortaget Østre Ved Citantens Land.
Citanten forlangede Udsættelse i Sagen til næste ting som af Rætten blev bevilged.
Fleere Sager efter paaraab fremkom ey udi Rette.
Fogden fremlagde til attestation de sædvanlige tings Vidner som alle Vare og bleve
besvarede som paa afvigte Aars høsteting, allene med den forandring at udi Kaursøens Vog
er noget fisked ansatt for 1 mrk 1 sk og Rongvers for 3 mrk, ligeleedis blev og tings Vidnet
taget angaaende Lægs Pængerne for dette Skibbreede er af Landlægderne betalt. Restancen
for indeværende Aars skatter beløber 379 - 2 mrk - 4 sk:

Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1751 opnevnes 1. Peder Arvesen Qvam/m/e, 2.
Erich Olsen Fieldanger 3. Johannes Lassesen ibid 4. Anders Halversen Tybernes 5.
Ingebrict Samuelsen Syslach 6. Hans Nielsen Riise 7. Knud Magnesen Hope og 8. Mons
Rasmusen Kaarvigen.

Radøe Skibb:
1750 d/en 12te Nov: blev Rætten til almindelig Høste ting satt paa Ting stædet
Alvestrømmen med Radøe Skibb: i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de
Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 90 findes tilførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige forordninger Rescripter og ordres oplæste
som Ved de forrige Tingstæder.
Dernæst blev til publication fremlagt.
1750: 155
1. Blev aflyst en af Jacob Forbech under 8 Maij 1746 udgivne Pante Obligation til
Warner Hossevinchel paa Capital 400 rdr efter Creditors paateignede qvittence af 8 Maij
1750 vid: fol: 359.
2. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Waagenes d/en 22 Sept: 1749 efter afg/angne
Lars Nielsen vid: fol: 420
3. Ditto efter Brithe Olsdatter Manger forrettet d/en 14 Julij 1750 vid: fol:
4. Ditto paa Kaalstad efter Niels Olsen dat: 10de april 1750
5. Ditto paa Kartvedt efter Jacob Olsen dat: 9 ejusdem
6. Ditto paa Indre Taugle efter Marie Larsdatter dat: 14 april 1750
D/en 13de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev til Publication
fremlagt.
1. Rasmus Joensen og Ole Knudsen Velands udgivne Skiøde til Lars Larsen Erstad
paa 15 5/6 Mark Smør i Gaarden Øfre Manger dat: 12 Nov: 1750 vid: fol: 420.
2. Thomas Steen som beskicket tilsiuns Mand i afg/angne Hans Mognsens Sterboe
hands udgivne Skiøde til Ole Mognsen Boge paa 9/11 Mark Smør og 6/11 Kande Malt \i
Boge/ og 2 34/55 Mark Smør i Gaarden Lansvig dat: 23 Sept: 1749 vid: fol: 420.
3. Sigri Hansdatter Lars Olsen Landsvig og Peder Monsen ibid deres paa egne og
fleeres Veigne udgivne Skiøde til Ole Monsen Boge i alt med det Kiøberen selv eyer 9
Mark Smør 6 Kander Malt dat: 12 Nov: 1750 vid: fol: 420
4. Gunder Johannesen Tosches udgivne bøxelsæddel til Hans Gundersen paa 12
Mark Smør 8 Kander Malt i Gaarden Grindem dat: 12 Nov: 1750 med Rev: ej dat
5. Lars Olsvold, Niels Lunde og Johannes Morchens udgivne bøxelsæddel til
Johannes Olsen Indre Taugle paa 9 ¾ Mark Smør 1 Kande Malt i Gaarden Indre Taugle dat:
12 Nov: 1750 med Rev:
6. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Hielmen i Herløe Skibbreede d/en 28 Jan: 1750
efter afg/angne Hendrich Schreuder vid: fol: 420
7. Ditto forrettet paa Gaarden Indhelle efter afg/angne Johannes Rasmusen d/en 11
april 1750 vid: fol: 420

Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Johannes Christiansen Giere haver Ved muntlig Varsel til dette ting tiid og Stæd ladet
indstevne Mons Endresen Mellingen for Skielsord hand har begiegned ham for 3 á 4 Ugers
tiid siden, lige som hand og har indstevnt under Lovens falds Maal Niels Olsen Sletten og
Knud Christiansen Giere til Vidner og Mons Endresen sam/m/e Vidner at anhøre, og derefter
Dom at lide.
Den indstevnte Mons Endresen Mellingen mødte siigende lovlig at Være stevnt, ligesom og
Vidnet Knud Christiansen Giere mødte Vedtagende lovlig Varsel
Stevne Vidnerne g/amme/l Mons Monsen Ystebøe og Willum Christiansen ibidem
fremstode og under Eed forklarede det \de/ lovlig har forkyndt Mons Endresen Mellingen
oven staaende Stevne Maal, lige som de og har indstevnt det udeblivende Vidne Niels Olsen
Sletten, men ey brugt de ord at Vidnet under Fals Maals bøder skulle møde, thi bliver efter
saadan feyl i stevningen denne Sag afviist til nyt Stevne Maal i følge forordning af 3 Martij
1741
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Clemet Hansen Røsnes mødte for Rætten og gav til kiende det hand paa Endre Olsen
Torsneses Veigne boende i Indre Sogns Fogderie og efter hands skriftlige begier har ladet
ved muntlig Stevne Maal ladet indkalde til dette ting tiid og Stæd Ole Larsen Møching for
pligtig Gield 6 rdr som den indstevnte i Aaret 1744 er bleven Endre Olsen Torsnes skyldig,
for den Caution hand indgick for den indstevnte Ole Larsen Møching som hos sin Kiøbmand
i Bergen havde ladet ham faae Vahre, og da bem/el/te Endre Olsen sam/m/e Pænge til
KiøbManden Jørgen Lind har betalt fordrer hand den indstevnte derfor tillige med renten og
de paa denne Sag anvente bekostninger.
Den indstevnte Ole Larsen Møching mødte Vedtagende lovlig Varsel, siigende sig at Være
Vidende om det paastevnte Søge Maal at forholde sig rigtig og med rette at Være pligtig de
fordrende 6 rdr for de udlagde Pænge til hands Kiøb Mand i Bergen navnlig Jørgen Lind,
men derimod forklarede den indstevnte Ole Larsen Møching det hand har Contra Reigning
eller Søgning hos Citanten Endre Olsen for Som/m/ers Arbeyde i 24 Uger, for hvilcket
Arbeyde den indstevnte siiger ey at have faaet meer for sit Arbeyde end 2 rdr: og altsaa
formoder at faae meer derfor naar de kom/m/er sam/m/en for at afgiøre den Sag, og alt saa
forlanger Sagen udsatt til Contra Stævnings Udtagelse til næste ting for at beviise sit Contra
Kravs Rigtighed, for derefter at nyde endelig Liqvidation.
Eragtet
Sagen bliver til næste ting udsatt paa den indstevntes forlangende.
Fogden anmelte det hand til dette ting med muntlig Varsel paa Justitiens Veigne haver ladet
indstevne Johannes Knudsen og Johannes Simensen Tolleshaug for imellem dem paa deres
Gaard øvede Slags Maal til Vidne er indstevnt Hans og Rasmus Tolleshaug begierede
Parterne tillige med Vidnerne fremkalte, de første at svare til Sagen og de siste at aflægge
deres Vidnesbyrd.
De indstevnte Parter og Vidner mødte alle Vedtagende lovlig Varsel.
De indstevnte sagde det de Vel har havt nogen ueenighed sam/m/en for nogen tiid siden,
men efter den tiid er de som Naboer og Grander i all kierlighed foreenede.
Fogden begierede Vidnerne frem kaldede til deres Vidnesbyrds Aflæg. og fremstod derpaa
det første Vidne
Hans Tolleshaug og efter at Eeden af Lov bogen Var oplæst og Vidnerne betydet at

1750: 156
Vogte sig for Meen Eed, aflagde sin Eed med opragte fingre, og Vidnede, det hand har erfaret
og seed at de indstevnte Johannes Knudsen og Johannes Simensen Tolleshaug Var inde
værende Aars Som/m/er noget for S/anc/te Hans dags tiider udi Vidnetz stue, hvor en trette
reyste sig om en tobacks pibe, som Johannes Knudsen kom ind og spurte Johannes Simensen
om hand havde seed hands sc: Joh: Knudsens Kone havde taget bem/el/te Pibe, hvor til hand
svarede ney, men hun Var her i Stuen, hvorpaa Johannes Knudsen sagde det løg du ved at
slaae i bordet at min Kone har taget den, derpaa kom Johan/n/es Simensens Kone ind i stuen,
og sagde hvad er det for Larm, hvorpaa Joh: Knudsen truede Konen, og derefter talte Vidnet
dem begge til gaae ud jeg Vil ingen Allarm have her i min Stue, hvorpaa Johannes Knudsen
gick først og den anden Johannes derefter, ligesom Vidnet fulte dem begge tillige med 2de
andre, og da Johannes Simensen Vilde gaae ind i sin Stue, toeg Johannes Knudsen ham i
Skulderen og Vænte hand sig: Johan/n/es Simensen sig imod ham, og fattet de hinanden om
Livet og falt Johannes Knudsen under og Johannes Simensen oven paa, men da Johannes
Knudsen bad [Johannes] Simensen slippe sig op og ikke dræbe sig, slap hand ham op, men
Johannes Knudsen toeg atter fatt paa [Johannes] Simensen og rev hinanden saalænge at
Johannes Knudsen atter falt ned den anden gang, men efter stort Skrig kom Vidnet og saae at
Johannes Simensen atter laae oven paa Johannes Knudsen som gandske Var blodig i
Munden, og fick dem skilt fra hin anden, og blev alt saa slags Maalet ende, og skielte
Johannes Knudsen den anden Simensen for en Livs og Ære tyv, da Vidnet gick fra dem.
Videre Veed dette Vidne ey at forklare.
Det 2det Vidne Rasmus Rasmusen Tolleshaug fremstod ligeleedis og efter aflagd Eed
forklarede, det hand aldeelis ey har seed at de indstevnte har Været i Slags Maal sam/m/en
og Veed ey Videre end hvis der i forrige Vidnetz Stue er passeret imellem de indstevnte og
hvorom forrige Vidne har aflagt forklaring som i alt er over enstem/m/ende, men hvad siden
er skeed Veed dette Vidne ey at forklare da hand ey kom ud af Stuen saalænge Klam/m/eriet
Varede.
Fogden sagde at begge de indstevnte Parter har selv ved Sagens begyndelse tilstaaet at der
har Været nogen ueenighed imellem dem, begge Vidner har og enstem/m/ig forklared hvad
der passeret imellem dem i det første Vidnes stue, og omendskiøndt ikkun det eene Vidne
Hans Tolleshaug har seed dem i Slags Maal sam/m/en indstillede hand om de ikke begge
allige vel til bøders svarelse bør ansees og der om ervartede Dom.
De indstevnte tilstode begge at de har med hinanden Været i Slags Maal og saaleedis forseet
sig og forvænter altsaa at en mild Dom feldes over dem i henseende til deres slette Stand og
Vilkaar.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen formiddag
1750: 156b
Mons Endresen Sletten fremstod for Rætten og gav tilkiende det hand har ladet indstevne
med muntlig Varsel Guri Børcheland som er Erich Børchelands hustrue, fordie hun afvigte
Aars Som/m/er 1749 har melket 2de Kiør Citanten tilhørende, og som hand har paastaaed 1
rdr i forlig og Guri Børcheland ey har Vildet til staae ham sam/m/e har hand derpaa stevnt
hende og begierer Dom, ligesom Citanten og har indstevnt Vidner Anne Børcheland, Agotthe
Rasmusdatter og Niels Børcheland alle under fals Maal.
Guri Børcheland tillige med Vidnerne fremstode alle siigende lovlig at Være stevnte.

Guri Børcheland sigende sig at Være dette Aar gift med Erich Børcheland, men den tiid
hun havde de 2de Kiør hos sig og melckede sam/m/e afvigte Aars Som/m/er Var hun Encke,
da Skiftet tiiligt om Vaaren sam/m/e tiid blev holdet efter hændes forrige Mand Jens Jonsen
Børcheland, der efter lod sig en datter navnlig Agothe Jens datter som den tiid var ugift men
siden bleven gift med Citanten Mons Endresen i dette Aar S/anc/te Hans dags tiider, og
tilstaaer hun i alt det hun tillige med sin Stiv datter der Var i hændes huus navnlig Agotthe
Jensdatter har melket de 2de kiør som nesten Var udgieldede, hvoraf gandske lidt melck var
at faae, og altsaa ey kand siunes at bør til sin egen stivdatter betale saa meeget som hændes
Mand nu fordrer dog har hun ey været imod at betale eller fornøye ham, deels ey Veed at
reigne det hun har ladet sin Stivdatter Agotthe faae den tiid hun var i hændes Huus og
tieniste, som Var en ring af verdi 1 mrk et dreyels nyt tørklæde 1 mrk 4 sk, 1 forklæde 20
sk, og desuden efter hændes Faders død givet hende et snørliv for 2 mrk: samt Vad Mol til et
skiørt for 1 rdr: og 1 Vad Mols Skiorte, som og for 2de gange hun lod sin dreng reyse i sin
Stiv datters Erinde som var for hvergang til byen 20 sk tilsam/m/en 2 mrk 8 sk:, hvilcket alt
Comparentinden har sagt alt at Vilde lade fare imod at *Citantinden (Citanten) Vilde fra
falde sit Søge Maal, og Ved at føre hænde i denne Proces, men ey har Vildet;
*Den indstevnte* (Citanten) til stoed at det forholdt sig rigtig at de angivne Klæder har
hands Hustrue Agothe faaet hos sin Stiv Moder Guri Børcheland, men hand formeente
saadan Gave ey Var bleved reigned, lige som hand ey veed meere end en af \en/ bye roer
Men den anden Veed hand ey rettere end jo Agotthe Jens datter skulle have for intet.
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Videre forklarede Mons Endresen at Guri Børcheland{, at den} udi 9 Uger har taget Nøtten
eller Melken af de 2de Kiør som hands Hustrue Agotthe Jens datter i Arv blev udlagt afvigte
Aar, og maae hand tilstaae at de 2de Kiør Var halv gielde i den tiid hun melkede dem, og
meener hand fuldkom/m/en at Guri Børcheland har faaet saa meeget Melck som der paa den
fordrende 1 Rixdaler kand kom/m/e, og altsaa paastaar Dom.
Guri Børcheland forlangte Sagen udsatt for at faae sin Stivdatter indkaldet, for saavel at give
forklaring om hun selv ey {har} nemlig Agotthe Jensdatter baade selv har melket tillige med
sig de 2de kiør, som og at forklare om hun ey har havt Nøtten deraf den tiid hun Var i hændes
huus.
Eragtet
Sagen udsættes til næste ting
Publiceret Frue Kroghs udgivne bøxelsæddel til Alv Olsen paa 1 p/un/d Smør 16 Kander
Malt udi Gaarden Ystebøe dat: 10 jan: 1750 med Rev: ej dat.
D/en 14de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt
Og blev udi Sagen indstevnt af Fogden Contra
Johannes Knudsen og Johannes Simensen følgende
Dom afsagt!
Da Johannes Knudsen og Johannes Simensen, som begge forøved Slags Maal med hinanden
af Fogden Smith paa Justitiens Veigne er Actionerede har til staaet, det de har Været i trette
og Slags Maal afvigte Som/m/er paa deres paaboende Gaard Tolleshaug med hinanden,
hvilcket og Ved Vidner i sær med Vidnet Hans Tolleshaugs aflagde eedelig forklaring er
bekræftet, thi bliver efter saadan de indstevntes tilstaaelse og Sagens Omstændighed hermed
for Rett kiendt og dømt, at saavel Johannes Knudsen, som tretten har yppet, som og Johannes
Simensen, der kunde undgaaet at øve det begangne Slags Maal om hand havde Vildet, i

henseende Vidnet Var tilstæde, der Vel havde, i fald {hand} \ bem/el/te Johannes Simensen /
for freed havde \væred/ inclinered styrt til Rette, uden i henseende hand saae sig sterkere,
kastede efter Vidnetz forklaring Johannes Knudsen 2de gange til Jorden og saaleedis giorde
sig deelagtig i sam/m/e slags Maals brøde thi bør begge som skyldig til bøders Udreedelse
befundne, uagted de indbyrdes har forligt sig, betale til deres Maj/este/ts Casse hver for sig i
følge Lovens 6te bogs 7 Cap: 8 art: deres slags Maals bøder med 3de 6 Lod Sølv eller 9 rdr,
eller og i dessens Mangel efter Forordning af 6te Decbr: 1743 at straffes paa Kroppen, hvilket
alt 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør udreedes, under Adfærd efter Loven.
Fleere Sager fremkom ey udi Rette, thi blev de sædvanlige af Fogden fremlagde bielager til
hands Reegenskab til attestation fremlagde som paa fol: 91 findes tilførte, untagen med
denne forandring at der i Hvidsteens Laxe Vog er lidet fisked kand alt saa ikkun taxeres for
2 mrk Odels Mantallet blev attestered. Restancen for indeværende Aar[s] skatter beløber
355 rdr: 1 mrk 5 sk.
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1751 opnevnes 1. Knud Haaversen Olsvold 2.
Anders Olsen Indre Taugle 3. Mons Christiansen Ystebøe, 4. Mons Nielsen Ystebøe 5.
Niels Rasmusen Soltvedt 6. Rasmus Andersen Strøm/m/e 7. Mons Fuusesen ibid og 8.
Michel Jacobsen ibid
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Anders Østensen Ascheland som beskicket Curator for den fraværende Jacob Pedersen som i
Arv er efter afg/angne Anne Nielsdatter Ascheland d/en 14 Junij 1749 er udlagt den summa 9
rdr 5 mrk 6 sk som Ved holdne Auction d/en 12 Nov: 1750 er udbragt, naar paaløbende
Auctions \ sal/larium / og Opbydelse til Tinge er fradragen til summa 10 rdr 3 mrk 12 sk,
opbyder til Tinge sam/m/e Capital den hand for Rætten anviiste om nogen sam/m/e Pænge
10 rdr 3 mrk 12 sk mod sufficent Pant og lovlig intresses svarelse Vil have til laans men da
ingen anmelte sig forlangede hand sam/m/e under Rættens forseigling maatte sig til forvaring
tilbage leveres, som lige leedis skeede,

Herløe Skibb:
1750 d/en 16 Nov: blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Herløe Skibb: paa
Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten
tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 88 findes tilførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e forordninger og Rescripter oplæste som Ved nestforrige
ting stæder
Dernæst blev til publication fremlagt
1mo Arnold Meyers udgivne Pante Obligation stor 1036 rdr 1 mrk 6 ¼ sk til Ober
formynderne i Bergen dat: 4 Decbr: 1744 blev aflyst og af Pantebogen udslettet efter Ober
formyndernes derpaa teignede qvittence af 22 8ber 1750 vid: fol: 293
2do Ditto Meyers Pante Obligation udgivet til Obriste Lieutnant Von der Velde stoer
450 rdr og dat: 10 Jan: 1750 blev lige leedes aflyst og udslettet efter Creditors paateignede
qvittence af 10de Nov: h: an: vid: fol: 410

3tio Arnold Meyers udgivne Skiøde til Consul Alexander Wallace paa Hennøe Gaard
og Hennøens Kræm/m/erleye med Videre efter Skiøde dat: 12 Sept: 1750 vid: fol:
4to Aflyst Ole Idens udgivne Pante Obligation til Assessor Lausen stor 270 rdr dat:
4 9ber 1749 efter Creditors qvittering af 10 Nov: 1750 vid: fol: 411
5to Ole Olsen Idens udgivne Skiøde til sine døttre Martha Maria S/a/l/ig/ Thor
Martinesens og Maren Olsdatter og hændes Mand Paul Tønder, paa Gaarden Iden, og
Idenesset med inventario og Pertinentier dat: 5 Jan: 1750 vid: fol:
6to Gielius Witters udgivne Pante Obligation til Mad/a/me Rebecha S/a/l/ig/ de
Bedsches paa Capital 50 rdr dat: 6 Nov: 1750 vid: fol:
7. Skiftebrev forrettet d/en 30 Jan: 1750 paa Gaarden Rong efter afdøde Mathias
Joensen. v: fol:
8. Ditto paa Gaarden Gripsgaard efter Jacob Hansen dat: 16 april 1750 vid: fol:
9. Ditto paa Gaarden Revsgaard efter 3de børn sc: Lars Bastesen Anders og Syneve
dat: 16 april 1750 vid: fol:
10. Ole Olsen Laanens udgivne bøxelsæddel til Mons Enochsen paa ½ Vog fisk og
18 Mark Smør i Gaarden Fløen dat: 4 Junij 1750
11. Elisabeth S/a/l/ig/ Abraham Normans Enckes udgivne Skiøde til Peter Johan
Norman paa ½ Løb Smør *1/4 Malt* i Gaarden Nordre Aadland dat: 6 jan: 1747 vid: fol:
12. Peter Johan Normands udgivne bøxelsæddel til Elling Nielsen paa ½ Løb Smør
*1/4 Malt* i Gaarden Nordre Aadland dat: 28 Martij 1750
13. Hans Rylands givne bøxelsæddel til Anders Johannesen paa 1 p/un/d Smør 8
Kander Malt i Gaarden Echeland dat: 18 8ber 1750
1750: 158
14. Marie Finde S/a/l/ig/ H/er/r Niels Legangers udgivne bøxelsæddel til Stephen
Olsen paa ½ Løb Smør 1 ½ qvarter Malt i Gaarden Hestenes dat: 4 Decbr: 1749 med Rev:
ej dat
15. Aflyst Efge S/a/l/ig/ Jan Barthes udgivne Pante Obligation dat 26 Nov: 1744 paa
Capital 300 rdr: efter Creditor Michel Halversen Hielmens paateignede qvitance af 16 Nov:
1750 vid: fol: 295.
16. Efge S/a/l/ig/ Johan Barthes udgivne Skiøde til Hendrich Bruus paa Gaarden
Nordselle 1 ½ Vog fisk og 2 Mæler Malt med tilhørende Laxe Voger og Gaarden Notnes
1 ½ Vog fisk med Videre efter Skiødetz formeld dat: 2 Martij 1747 vid: fol: 422
17. Hendrich Bruses udgivne Pante Obligation til Michel Halversen Hielmen paa
Capital 300 rdr dat: 14 Nov: 1750 vid: fol:
Klockeren til Hammers Præstegield Ludvig de Fine frem stoed for Rætten og til kiende gav
det hand med mundlig Varsel har ladet indkalde Anders og Tollev Leervigen for Resterende
Land skyld for Aarene 1747, 48, 49 og 1750 som de til ham er pligtig af deres paaboende
Gaard som er ham for nerværende tiid og hands Formænd fra Arilds tiid beneficeret til
Klocker Gaard, ligesom og bem/el/te Mænd er indstevnt at frem Viise udi Rætten saavel
deres bøxelsædler som Land skyld og qvitterings bøger, som de indstevnte har nægtet
Citanten at foreviise, derfor at lide Dom.
De indstevnte blev 3de gange paaraabte men de mødte ikke ey heller nogen paa deres
Veigne.
Stevne Vidnerne Niels Wolle og Helje Espetvedt frem stode og under Eed afhiemlede det de
lovlig har forkyndet ovenstaaende Stevne Maal for begge de ind stevnte i deres eget paahør
og deres paaboende Gaard og det for 3 Ugers tiid siden.
Citanten forlangede de udeblevne forelagde til næste ting

Eragtet
De Lovlig ind stevnte Anders og Tollev Leervigen som ey møder forelægges Lav dag til
næstholdende Som/m/er ting tilkom/m/ende Aar 1751. hvilcken forelæggelse Citanten i
lovlig tiid haver at lade forkynde.
D/en 17de ejusdem blev Rætten atter sadt
Og blev efter den ergangne kiendelse afsagt paa Ting stædet Tøsøen at der udi Sagen
indstevnt af Citanterne Peder Hamre og Jens Michelsen Bache Contra Ole Johannesen og
Johannes Michelsen Tønnevig i dag den 17de Novembr: skulle efter Parternes tilstaaelse
afsiiges og anhøres Dom udi bem/el/te Sag i det Laug Rættes Nerværelse som sorterer under
Herløe Skibb: og saavel Ved begrandskningen paa Aastæden Tønnevig som og Ved
Vernetinget Tøsøen har været til stæde
Og som bem/el/te Laug Rættes Mænd nu alle her møder hvis Navne fol: 62 findes tilførte,
blev for siddende Rætt følgende af Dom/m/eren og Laug Rettet
Dømt og Afsagt!
For Værne Tinget haver Citanterne Peder Hamre og Jens Michelsen Bache paa egne og
Interressenteres Veigne ladet Ved mundtlig Varsel indkalde Ole Johannesen og Johannes
Michelsen begge boende paa Gaarden Tønnevig i Sartors Skibbreede fordi de i afvigte
Vaarfiskerietz tiid Aar 1748 havde brugt
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Torskegarn paa det Stæd Trellevigs eller Tofte Osen kaldet, som Citanterne anseer, at Være
et Almindeligt fiskepladtz, hvor deslige fiske Reedskab ey bør bruges, men aldeelis er
forbuden, i hvis Anleedning Citanterne og har anholdet de indstevntes brugte Torskegarn, for
derefter Ved Dom at faae dem Confisqverede, lige som og til at beviise Sigtelsen paa deres
siide indstevnt Vidner, herimod haver de indstevnte med skriftlig Contra Stevning begiegned
Hoved Sagen og ligeleedis indstevnt Vidner; Men da denne Sag Concernerede et Fiskerie og
Var af den beskaffenhed at Vidner paa enten af Siderne ey kunde uden paa Aastæden afhøres,
blev Sagen Ved Rættens afsagde Eragtning henviist til Continuation og Sluttning paa
Aastæden efter lovlig fore gaaende begrandskning. Hvorefter Citanterne Ved skriftlig
Continuations Stevning atter til d/en 28 Junij sist leeden Aar 1749 lod indkalde de indstevnte
til den sam/m/e tiid beram/m/ede Aastæds Rætt paa Gaarden Tønnevig, hvor saavel
Citanternes Vidner efter foregaaende Anviisning blev admitterede til endelig Forklaring som
Acten udviiser, som og Rætten toeg situationen udi Øjesiun, hvor de paasøgte 2de
torskegarns Settninger i Trellevigs Osen Var af de indstevnte brugt, ja loed efter Vidnernes
Anviisning opmaale og udsætte de sam/m/e i Søen eller Osen, for derefter at opnaae
fuldstændig Oplysning, hvorimod den indstevnte Ole paa egne og Johannes Michelsen
Tønnevigs Veigne ey havde hverken Ved Contra Stevning indkaldet til Aastæden sine for
Værnetinget paaberaabte Vidner ey heller giorde mindste Indsiigelse enten Ved Garnenes
Opmaalning eller Udsættelse paa de Stæder i Trellevigs Osen som Rætten ansaae at Være
just paa den Østre Side dybest, og i fiske Rentzelen og ind løbet af Korsfiorden, men allene
foregav sig at være uvidende om fiskerie med Torskegarn Var forbuden og til sist forlanged
Sagen forfløttet og udsatt til næstanstundende ordinaire Høsteting paa Ting stædet Tøsøen,
hvor hand uden Videre Udhal beloved at slutte Sagen til doms paa sin Siide, hvilcken
Anstand ved Rættens givne Kiendelse og blev bevilget. Men da Sagen atter d/en 3die 8ber
afvigte Aar blev æsked i Rette, lod den indstevnte som tillige mødte Ved sin antagne
Procurator anmelde, det hand havde Ved muntlig Varsel ind kaldet sine Vederparter at
anhøre Vidner i denne Sag, men da Hoved Citanternes FuldMægtig exciperede mod sam/m/e

Vidnes førelse, blev den indstevnte atter Ved Rættens kiendelse givet lovlig tiid til at
indkalde sine Vidner paa egen bekostning paa Aastæden for at afhøres og efter foregaaende
Anviisning at deponere deres eedelig forklaring, men i dessen Mangel til næste ting at slutte
Sagen paa sin Siide til Doms, Af den/n/e Rættens forundte Anstand har ey heller den
indstevnte søgt at betiene sig, men da Sagen sist leeden høsteting d/en 22de 8ber indeværende
Aar blev af Citanterne æsked til doms, har den indstevnte og da mødende Ole Tønnevig ey
havt Videre at erindre eller svare udi Sagen uden at submittere Sagen til doms, hvoraf klarlig
sees at bem/el/te Ole Tønnevig har Været meer for at prolongere Sagen, end see den forkortet
eller i Mindelighed a prima in Stantia afgiort (dvs: etter i første instans i mindelighet avgjort)
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Men da det er in Confesso at de af Citanterne anholte 2de Torskegarns Settninger er Ole og
Johannes Michelsen Tønnevig tilhørende, og at sam/m/e efter Vidners eedelig forklaring er af
bem/el/te de indstevnte Tønnevigs Mænd udsatte fra deres Land og paaboende Gaard og
brugte i og over Trellevigs eller Tofte Osen, som efter Rættens Siun og bemerckning har sit
Ind og Udløb af og til Korsfiorden, hvorigien/n/em Fisken naar den i Vaar fiskerietz tiid
indkom/m/er af Havet eller fiorden søger ind, og hvor en stor deel Almuen efter Vidners
forklaring har Været Vandt i Vaarfisketiiden at fiske med haandsnøre og erholdet stor Guds
Velsignelse, end og naar de formedelst Uveyr og Mangel af store baader ey har kundet
kom/m/e ud paa Havet eller Korsfiorden uden for, kand Rætten ey andet, end ansee denne de
indstevntes Adfærd og brugte fiskereedskab at Være utilbørlig og for Meenige Mand skadelig
der ey bruger dislige utilladelige {fiskereedskab} \Torskegarn/, men i den stæd for Armod
skyld seer sig ved snøre fiskende ernæred, og da det ey allene af det fremlagde tingsVidne
erfares at {....} \torskegarns brug/ er skadelig for den fra frem/m/ede bøygder ankomne
Almue, men end og af os Laug Rættes Mænd erfaret og tilfulde bekiendt, at den af havet
indkomne fisk skyer og afskreckes naar torskegarn bruges fra at søge ind i fiorderne, hvor
sam/m/e naar den ey af Garnene Var hindred kunde jevnlig af alle fiskes med Angel eller
haandsnøre.
Thi bliver herved af os for Rætt kiendt og dømt, at siden de indstevnte som begge udi
Sartors Skibbreede er boende og til fulde kunde og burde Være Vidende om de mange
usveckede Domme og Resolutioner der just i dislige tretter, som denne ere faldne, der alle
forbyder alle og enhver at bruge Torske garn og Liner paa de Stæder, Indviger og Polder Ved
Glesvehr, hvor Trellevigs Osen uden Modsiigelse kand henreignes, der har sit Indløb til
Glesvehr og hvor bem/el/te Indstevnte har dristed sig sam/m/e torskegarn at bruge, bør for
deres selvraadige Omgang og utilladelige fiske brug i følge den ergangne Laugtings Doms
final afsagt d/en 6 Julij 1703, have deres brugte og af Citanterne anholte Torskegarn forbrudt,
eller deres Verdie med 5 rdr: halvdeelen til Kongen og den anden halvedeel til Citanterne
som Sagen har forfuldt, men end og desuden som de der har af Selvraadighed og
trettekierhed ladet denne Sag kom/m/e til ufornøden Vidløftig og bekostelig Proces betale til
Sognetz fattige hver 1 rdr og desuden til Justitz Cassen i følge Forordning af 23 Decbr: 1735
dens 1ste og 2den Art: 1 rdr: 5 mrk 4 sk. Processens bekostning betaler ligeleedis de
indstevnte Ole og Johannes Michelsen Tønnevig en for begge og begge for een til
Citanterne og deres Interressentere i alt med 32 rdr: hvorunder da alle Omkostninger saa vel
til Sagens procedur for Værne tinget som paa Aastæden henføres, ligesom Rettens Gebyhr /:
der allene for Sorenskriverens Reyse 6 ½ Miil fra og til Aastæden diet Pænge forrettning,
beskrivelse og forseiglingspænge, fogdens Opnevnelse til Laug Rettet samt Laug Rettes
Reyser til Aastæden og 2de gange til Sartors tingstæd og nu til Herløe tingstæd hvor dom
afsiiges beløber til 23 rdr 4 sk: :/ hvilket alt 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse
bør udreedes under Medfart efter Loven.
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Derefter blev Rætten satt med det Ordinaire Laug Rætt og blev publicert
1. Assessor Johan Lausens udgivne bøxelsæddel til Mons Halversen Mangersnes paa
16 ½ Mark fisk 3 Kander Malt i Gaarden Blom dat: 14 8ber 1750 med Rev: ej dat
2. Anders Tvedtens udgivne bøxelsæddel til Niels Olsen Bredsten paa 20 Mark Smør
12 Kander Malt 1/3 deel faar udi Gaarden Indre Bragstad dat: 22 april 1750.
De indstevnte Sager blev paaraabte.
Procurator Barth mødte paa Kirsten Hendrichsdatter Schrøders Veigne og gav tilkiende det
hun med skriftlig Varsel til i dag lovlig har ladet indstevne Jan Gudmundsen Hielmen for at
modtage bøxelpænge for den Jorde part hun og Søskende nu paaboer følgelig derom opretted
Contract af 20de Nov: 1709, lige som og til Vidne var ind stevnt til Vidner \Knudt/
Johannes\en/ og Rasmus Selle bem/el/te Stevning Var dateret 28 8ber nestleeden og
paateigned af Stevne Vidnerne lovlig at Være forkyndt dem
Comparenten fremlagde og en af følgende Indhold
Og som den ind stevnte Jan Gudmunsen Hielmen ey mødte, men Vel de indstevnte Vidner,
frem stode Stevne Vidnerne Johan Schrøder og Wexel Helliche begge i Bergen boende og
eedelig afhiemlede det de lige efter deres paateigning paa Stevne Maalet lovlig har forkyndt
den fremlagde Stevning for den ude blivende Jan Gudmunsen Hielmen.
Barth bad at de indstevnte Vidner som nu møder maatte tages til eedelig forklaring, og blev
Vidnet
Knudt Johannesen Selle først taget til Eeds og forklarede det hand fra Arnold Mejer i
dette Aar tiiligt i for Aaret Ved Vaarsmisse tiider blev udsændt til Jan Gudmunsen Hielmen
med 2de tolv skillings Papier og tilspurdte ham om hand Vilde lade for bøxel efter Loven
bøxle til de 3de Pige børn deres Fader Hendrich Schrøders forhen beboede Jordepart i
Gaarden Hielmen, hvilcke benevnte Jordebrug de 3de Piger endnu styrer og beboer, hvortil
Jan Gudmunsen Hielmen svarede jeg har aldrig hørt at nogen Piger har bøxled nogen Jord
eller Været ind ført for nogen bøxelsæddel, men jeg agter at beboe og bruge sam/m/e
Jordepart,
Det 2det Vidne Rasmus Olsen fremstod og under Eed forklarede i alt det sam/m/e
som nestforrige Vidne.
Barth i henseende at indstevnte Jan Hielmen nu ey møder eller møder lade, saa paastoed
Comparenten Lavdags forelæggelse for ham til næste ting da Comparenten skal i Rette føre
den foromtalte Contract, som forpligter den indstevnte at tilbøxle Citantinden den Jordepart
hændes Forældre forhen har beboet
Eragtet
Den lovlig ind stevnte og ey mødende Jan Gudmunsen Hielmen forelægges Lavdag til næste
ting.
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Procurator Barth paa Arnold Meyers Veigne fremlagde en skriftlig forfattet Stevning dat: 28
8ber sistleeden Contra Ole Olsen Fløen for Sagen Stevne Maalet indeholder, ligesom og udi
sam/m/e Sag indkaldet Jan Schrøder, Hendrich Crometi, Hans Ørbech og Anders Biørchelan
til Vidner alle under fals Maal.

Den indstevnte Ole Olsen Fløen mødte og Vedtoeg lovlig Varsel, men af Vidnerne mødte
ingen uden Jan Schrøder persohnlig for Rætten, der tillige frem lagde en skriftlig forfatted
Eed dat: 13 Nov: 1750 underskreved af det indstevnte Vidne Hendrich Crometij og
attestered til Vitterlighed af Johan Schrøder og Wexel Helleche.
Til at afhiemle Stevne Maalet for de udeblivende Vidner Var ingen Stevne Vidner tilstæde
Ole Olsen Fløen benegtede i alt Accorden at Være saaleedis som Stevne Maalet indbefatter,
men begierer Sagen udsatt til næste ting for at indstevne Ved Contra Stevning Vidner paa sin
siide til derefter at faae bedre Oplysning i Sagen.
Barth bad at Stevne Vidnerne maatte under Eed bekræfte at Vidnet Crometij som
formedelst forfald ey selv kunde møde har egenhendig underskreved med fuld fornuft hands
nu fremlagde skriftlige Eedelige forklaring, og dernæst at Vidnet Schrøder maatte antages til
eedelig forklaring følgelig Stevne Maalet.
Johan Schrøder og Vexel Helliche fremstode og begge under Eed forklarede det de begge
har seed at Hendrich Crometij saa vel har skreved som underskreved den nu i Retten af dem
fremlagde skriftlige Eed den sam/m/e dag bem/el/te Eed er dateret nemlig d/en 13de Nov:
sist leeden og det med fuld forstand, lige som hand og bad bem/el/te Vidner sam/m/e at
fremlægge paa sine Veigne udi Retten.
Johan Schrøder som et indkaldet Vidne aflagde sin Eed og forklarede følgende, det
hand i foraaret i fiskerietz tiid inde værende Aar Var ude med en Jagt reyst til Hennøe, og da
hørte hand i udi en Stue Arnold Meyer tilhørte og hvor Vidnet tillige med Arnold Meyer og
Ole Olsen Fløen Var samlet, at bem/el/te Arnold Meyer sagde til Ole Olsen nu er Vii
foreened, og nu kand i Ole Olsen giøre med eders Qval hvad i Vil. Barth tilspurte Vidnet om
hand ikke hørte at indstevnte Ole Olsen tilsagde Citanten Arnold Meyer 10 rdr paa det hand
maatte faae tilladelse ubehindred at Virke og op skiere paa Citantens Land en hvalfisk der
liggende som hand havde tilforhandled sig 2do Om den indstevnte ikke derpaa toeg
Citanten i haand til bekræftelse, og siden hand da ingen Pænge da havde Ved haanden,
lovede uvægerlig at prestere betalning. Vidnet svarede til første qvestion i alt ja, det hand
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har hørt og Veed at Accorden saaleedis skeede, som qvestionen indbefatter, til 2den qvestion
Viste Vidnet ey at svare til da hand hvercken saae at de toeg hinanden i haanden, eller at Ole
Olsen lovede nogen betalning.
Barth derpaa fandt sig beføyed siden Søge Maalet til fulde er oplyst Ved de 2de førte
enstem/m/ige Vidners forklaringer at paastaae det den indstevnte Ved Dom bør tilpligtes at
betale til Citanten de af ham udlovede 10 rdr: siden hands Undskyldninger og indvendinger
ikke udi denne reene Sag kand gielde, samt at betale Processens bekostning skadesløs,
saasom Stevningen med dens forkyndelse dom og forseiglings Pænge, Stempled Papier til
den forventende doms Act samt dom/m/ens forkyndelse med Comparentens sallario Reyse
og fløttning billigst med 6 rdr, og altsaa protesterede mod den forlangte Anstand.
Ole Olsen Fløen Vedblev at forlange Sagen udsatt til næste ting
Eragtet
Den forlangte Anstand bliver af Rætten bevilged til næste ting tilkom/m/ende Aar 1751.
Jacob Rasmusen Yttre Sæbøe fremstod for Rætten og tilkiende gav det hand med mundlig
Varsel til dette Ting tiid og Stæd har ladet indstevne Elling Nielsen Ødejord fordie hand for
en 9 Ugers tiid siden da Citanten var ude at fiske gick hand paa Landet Ved Hafre Vogen
som Citanten og hands Naboer paa Gaarden Yttre Sæbøe har tillige med Ødejordens Ejer og
Opsiddere Andeel og Lod udi og der huggede sig en børre med Veed, som Citanten nedbar
udi sin baad og da Citanten Var kom/m/ed i baaden, kom indstevnte Elling Nielsen og

tilspurte ham, hvem der havde givet ham Lov at hugge paa dett Stæd i Hafrevogen, men da
Citanten sagde jeg har bøxled stædet hvor sam/m/e er hugget, hvortil Elling spurte har min
Ejer bøxled dig hvortil Citanten svarede ney min Ejer har bøxled mit brug og din Ejer dit
brug, hvor efter hand nemlig Elling bante og *soer (svor), og tog fatt i Citantens baade fest,
og roede Citantens baad tillige med Citanten efter sig og buxered ham til Ødejords Nøstet, og
videre bante og belasted ham fordie hand stial af hands Mark til Vidner er indstevnt Aslach
Michelsen Gauste og Niels Qvamme begge under fals Maal indstevnt lige som og indstevnt
bem/el/te Elling sam/m/e Vidner at anhøre.
Den indstevnte Elling Nielsen tillige med Vidnerne mødte alle Vedtagende lovlig Varsel
Elling Nielsen Ødejord mødte og sagde det forholdt sig rigtig at hand har tiltalt Citanten
som
1750: 161
den paastevnte tiid huggede i Hafrevogen, brende veed, fordi hand huggede paa det Stæd som
den indstevnte Elling til reigner sig at have af sin Ejere bøxled, ligesom og Citantens baad,
den hugne Veed og hvad derudi var blev af ham henbragt til sin tilhørende Nøst paa
Ødejorden, hvor og Citanten medfølgede, og toeg Elling Nielsen alt hvad der var udi
Citantens baad, nemlig Vedden kasted hand paa Land, og Øxen bar hand hiem, og trecked
baaden saaleedis op paa Lunderne og belaae sam/m/e i lunderne, og derefter lagde Citantens
Aarer ind udi sit Nøst som hand luckede igien, og sagde Elling Videre det hand tæncker at
kunde forsvare denne gierning siden Citanten har uden tilladelse hugget paa hands bøxlede
Land der under Ødejorden eller Nore Aadland er beliggende, hvorudi Sæbøe Gaards
Opsiddere eller Citanten ey har nogen Andeel eller Lod, til den Ende fremlagde hand under
sin Ejer Peter Johan Normans Verification en Copie af en freedlysning dat: 16 Julij 1738
som for Herløe Skibb: d/en 18 Julij og for Radøe d/en 22de ejusdem sam/m/e Aar er
publiceret, at ingen maae benøtte sig af Gaarden Aadlands underliggende Herligheder af
Skov og Mark med Videre efter detz indhold, til stempled Papier at belegge denne Copie
leverede Comparenten 6 sk: ligesom og anviiste sin bøxel Seddel dat: 28 Martij 1750 som
d/en 16 Nov: er publiceret der udviiser at ham er tilbøxled Gaarden Nordre Aadland af skyld
½ Løb Smør og *1/4 Malt*, og altsaa at Være af sin Ejer befaled at see paa det ingen maae
hugge i hands bøxlede Skov,
Citanten svarede derimod det ham er til bøxled sin paaboende Jordepart i Gaarden Yttre
Sæbøe med dens tilhørende Herlighed ligesom hands formænd det havt og brugt haver, og
Veed Citanten ey rettere end jo det Stæd og den Skov hvor hand huggede er efter g/am/l/e/
Dom/m/e hands og Naboers paaboende Gaard Sæbøe tillige med Aadlands eller Ødejords
Ejere til hørende, og til den Ende fremlagde Citanten en g/amme/l Dom og forrettning
desangaaende, som udviiser at Sæbøe Gaard er deelagtig udi sam/m/e Skov og Mark som den
indstevnte benægter, sam/m/e Dom eller forlig er dat: d/en 30 junij 1680. hvorudi \en/ eldre
dom er indragen ligesom Citanten og frem lagde en under dato 16 april indeværende Aar
udstæd beskickelse til den indstevntes Ejer tillige med hands derpaa teignede Giensvar af
20de April sam/m/e Aar.
Citanten sagde det hand kunde ey kom/m/e af Landet formedelst baaden som Var anholdet
af den indstevnte, hvorfor hand var nød at faae en anden Mand med sin baad at føre ham over
fiorden, og Var derudi Citantens baad som Elling Nielsen anholt, saavel 3de trover 1 Glip, 1
Vedbeen, 1 Snøre 1 Klep, 1 par Skind boxer 1 hatt og 2de Knive og 1 Kipe med fisk udi
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hvilcket alt staaer under Elling Nielsens forvaring og hiem/m/e efter bem/el/te Ellings
tilstaaelse tillige med Citantens baad.
Citanten forlangede de indstevnte Vidner eedelig afhørte
Det 1ste Vidne Aslach Michelsen Gausta fremstod og efter behørig formaning Var
ham givet at Vogte sig for Meen Eed aflagde sin Eed med opragte fingre og vidnede
følgende, det hand hørte at Elling beskylte Jacob Rasmusen Sæbøe fordie hand huggede i
hands Skov, men hørte ey at hand sagde du er en tyv, og førde Vidnet tillige med Elling
Jacob og hands baad til Ødejords Nøsted og toeg den hugne Veed af baaden og belagde
baaden og laae Elling Aarene og luckede i Nøsted, og hørde dette Vidne at Elling tilbød
Jacob sin baad igien Ved Nøsted men Jacob svarede jeg gaar op til Gaarden, Videre Viste
Vidnet ey at forklare,
Det 2det Vidne frafaldt Citanten at føre siden den indstevnte har tilstaaet det hands
Vidnesbyrd kand udgaae paa nemlig at have seed Elling flaattet hands og hands baad
Retten tilspurdte Parterne om deres Ejere ey er kaldet til denne Sag, hvor til de begge
svarede ney,
Eragtet!
Da der imellem Parterne er forefalden dispute om hvem der med rette tilhører den Skov der
findes paa Hafrevogen og hvad enten Aadlands Opsiddere og Ejere sam/m/e er allene
eyende, eller og Citanten med sin Naboer og Ejere af Gaarden Yttre Sæbøe der udi er
Lodtagne afviises denne Sag til Aastæden til Continuation og paadøm/m/e saavel i Ejerne for
begge Gaarder deres lovlige tilkaldelse, som og Vidners førelse om detz Rigtighed, da tillige
Dom udi hoved Sagen skal Vorde efter beskaffenhed afsagt.
D/en 18de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt
Hans Ryland boende i Bergen fremstod for Rætten og gav til kiende det hand med muntlig
Varsel til dette ting har ladet indstevne Heine Øfsen for 4 aars Resterende Qverne Melder
nemlig for Aaret 1733 til 1736 inclusive á 3 mrk Aarlig som er 2 rdr, og \for/ 1 aars Leye af
1 Koe 1 mrk 4 sk alt til doms erholdelse siden den indstevnte i mindelighed ey har Vildet
sam/m/e betalt.
Den indstevnte Henje blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Jacob Tveiten og Baste Tveiten fremstode og eedelig afhiemlede det de
lovlig har forkyndet ovenstaaende Stevne Maal, og ankyndiget sam/m/e i hands Hustrues
Paahør da Henje Øfsen var fraværende sam/m/e tiid, og det over lovlig Varsels nogle dage.
Citanten forlangede Lav dag for den udeblivende Henje Øfsen.
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Eragted
Den lovlig indstevnte og ey mødende Henje Øfsen forelægges Lavdag til næste ting
tilstundende Aar 1751, hvilken forelæggelse Citanten i lovlig tiid besørger forkyndt
Publiceret 3de Skiftebreeve alle paa Gaarden Taasche passerede d/en 14de April 1750 efter
Aamund Rasmusen, Johannes Rasmusen og Anne Rasmusdatter vide fol: 423.
Fleere Sager frem kom ey udi Rette,
Fogden fremlagde de sædVanlige bielager til attestation og som paa fol: 88 findes til førte
uden forandring, dog blev Laxevogerne saaleedis taxered Søre Hauglands for 4 mrk,

Turøens for 4 mrk, Toftes, 2 mrk 8 sk Rogns, 4 mrk, Dahles for 2 mrk, Herlevehrs 2 mrk
og Heggøens for 1 rdr Udi fleere Var ey fisked saameeget at Skatt deraf svares kunde,
Restancen for indeværende Aars skatter beløber 374 rdr 4 mrk 14 sk:
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1751 opnevnes følgende 1. Hans Jansen Rong
2. Niels Olsen Søre Selle 3. Johannes Olsen ibid 4. Niels Andersen Dahle 5. Mathies Oen
6. Friderich Olsen Harchestad 7. Jacob {Pedersen} \Monsen/ Davøen og 8. Rasmus
Michelsen Kielstad, som tilsiiges betiimelig at indfinde sig for at aflægge deres Laug Rættes
Mænds Eed.

Ahlenfit Skibbreede
1750 d/en 19de Nov: blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt paa Ting stædet
Alvestrøm/m/en i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd, sc: Ole Rasmusen Midgaard 2. Lars Larsen Gauserede 3. Peder Monstad
og 4. Ole Feste, udi Lars Sæbiørnsen Gausereides Stæd som er svag mødte Knud Schare,
men i 3de Mænds Stæd som ey har aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed blev antagne Knud
Soltvedt, Hans Nesse og Berge Hilland.
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige forordninger oplæste som Ved forrige ting
stæder.
Dernæst blev til Publication fremlagt følgende documenter
1. Aflyst afg/angne Marcus Laxes udgivne Pante Obligation til Wenche S/a/l/ig/
Anders Dissingthun dat: 13 junij 1737 stor 150 rdr efter Creditorindens Arvingers
qvittering af 28 Julij 1750 vid: fol:
2. Aflyst bem/el/te afg/angne Laxes udgivne Pante Obligation til Mad/a/me Agnethe
S/a/l/ig/ Mag/is/t/e/r Samuel Schrøders dat: 15 Jan: 1737 stor 200 rdr efter Creditorindens
derpaa teignede qvittence af dags dato v: fol: 109
3. H/er/r Otthe Sundbyes udgivne Skiøde til Fogden Smith paa de gamle Huuser i
Alvestrøm/m/en staaende dat: 5 junij 1750 vid: fol: 423
4. Fogden Smithes udgivne Skiøde paa sistbem/el/te huuse i Alvestrøm/m/en til
Diedrich Lampe dat: 13 julij 1750 vid: fol: 423
5. Sorenskriver Johan Garmans udgivne Auctions Skiøde til Procurator Johan Simon
Cramer paa de nye Huuser staaende paa Søndre Siide i Alvestrøm/m/en dat: 8 julij 1750
Vid: fol:
6. Proc: Cramers udgivne Skiøde til Diedrich Lampe paa bem/el/te Huuse i
Alvestrøm/m/en tillige med Overdragelse af endeel kiøbte Meubler dat: 13 Julij 1750 vid:
fol:
7. Diedrich Lampes udgivne Pante Obligation til SorenskriVer Johan Garman paa
Capital 200 rdr dat: 13 julij 1750 vid: fol:
8. Auctions Skiøde udstæd af Capitaine Grove, Beyer og den Constituerede Georg
Friderich Fasting paa Gaarden Fladøen som H/er/r Capitaine Borse sig har tilkiøbt med
paastaaende Huuse og inventario dat: 5te 8ber 1750 vid: fol:
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9. Ole Bleeges givne transport til Ole Larsen Wefle paa en af Hans Nielsen til Ole
Bleege under dato 28 Julij 1746 udgivne Pante Obligation stor 90 rdr, bem/el/te transport er
dat: 12 8bris 1750 og i Pante bogen fol:
indført
10. Jacob Førbechs udgivne Pante Obligation til Warner Hossevinchel dat: 8 Maij
1748 blev efter Creditors qvitering af 8 Maij 1750 udslettet vid: fol: 359
11. H/er/r Jørgen Egelstorfs udgivne bøxelsæddel til H/er/r Lieutnant Steen paa
Brudeknappens Grund Lindaas Præste boel beneficeret dat: 9 Nov: 1750
12. Johannes Olsen Fyllingens udgivne Pante Obligation til Hans Olsen Nesse paa
Capital 20 rdr dat: 24 Nov: 1749 vid: fol: 425
13. Skiftebrev forrettet efter Magne Mundahl dat: 25 Jan: 1750
14. Ditto forrettet paa Møchisvold d/en 15de April h: a: efter Ole Christiansen vid:
fol:
15. Ditto paa Gaarden Soltvedt d/en 27 Julij 1750 efter Knud Andersen
16. H/er/r biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Johannes Olsen paa 1 ½
p/un/d Smør ½ tønde Malt i Gaarden Smørdahl dat: 23 Sep: 1750 med Rev: ej dat
17. Anders Olsen Hilland med fleeres udgivne bøxelsæddel til Haaver Christiansen
Fosse paa 2 p/un/d 12 Mark Smør i Gaarden Soltvedt dat: 22 aug: 1750 med Rev: ej dat.
18. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Aase d/en 15 april 1750 efter Ole Stephensen
Aase vid: fol:
D/en 20de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og publiceret
1. Johannes Ellingsen Nepstad og Gudmund Johannesen Eisneses udgivne Afkald til
Lars Andersen Echeland som beskicked Værge for den fra værende Anders Olsen
Hauchaases Arv tilsam/m/en 26 rdr 5 mrk 10 sk som efter Kongl/ig Allernaadigst
Resolution er skienket til deres skrøbelige Værsøster Ingebor Olsdatter dat: 13 8ber 1750
vid: fol: 423.
2. Lars Johannesen Lechneses udgivne bøxelsæddel til Joen Monsen paa ½ Løb Smør
i Gaarden Lechnes dat: 20 Nov: 1750
3. Anders Arnesen Qvamme med fleere deres udgivne Skiøde til Ole Larsen Indre
Fosse paa 1 p/un/d 4 Mark Smør 18 2/3 Kande Malt i Gaarden Indre Fosse dat: 20de Nov:
1750 vid: fol: 423
4. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Nedre Qvamme d/en 26 Jan: 1750 efter afdøde
Ole Haaversen og Christi Olsdatter vid: fol: 425.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Peder Halsteensen Hannisdahl fremstod for Rætten og gav til kiende det hand med muntlig
Varsel har ladet til dette Ting tiid og Stæd indstevne Lars Larsen Øfste Gaard fordi hands
Creatuurer afvigte Som/m/er Olsocks tiider har giort Citanten Skade paa sin Ager og Eng
hvorom til Vidne er indkaldet Aamund Honnisdahl og Aschild Sieurset som Skaden har
besigtiged, ligesom og indkaldet Vidner Magne og Erich Øfstegaard at forklare om ikke at
Lars Larsen Øfstegaards Creatuure er Vanefuld og bøe Vente der bryder Gierder, hvor efter
Citanten Vil forvænte Dom til Skadens Erstattning
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Den indstevnte Lars Larsen Øfstegaard med de benevnte 4re Vidner mødte alle Vedtagende
lovlig Varsel.
Lars Larsen Øfstegaard sagde det hand ey kand til at hands Creatuure har brødt ind paa
hands nemlig Citantens bøe efter som Gierderne ey har Været lovlige, hvilcket Gierde den

indstevnte tillige med Naboerne Magne og Erich i Vaar laae til Rette men ikke Citanten som
foregiver det ey tilkom/m/er ham at Vedlige holde, og har hand nemlig Lars i de 3de Aar
hand paa Gaarden Øfstegaard har boed tillige med de 2de benevnte Naboer Magne og Erich
holdt sam/m/e Gierde Ved lige uden til hielp af Citanten, som hand formeener at Hannesdahls
Mændene bør Vedlige holde tillige med dem,
Citanten svarede det hand paa et andet Stæd holder Gierdet Vedlige imellem sin paaboende
Gaard Hannisdahl og Gaarden Øfstegaard, efter sit brugende Jorde brugs størrelse saa der ey
kand kom/m/e meer paa hands part.
De indstevnte Vidner Aamund Honnisdahl og Aschild Sieurseth blev efter Citantens
forlangende fremkalte at aflægge deres Eedelige forklaring, og efter Eedens aflæggelse
forklared
Aamund Honnesdahl det hand i Som/m/er Ved Olsock tiider da Ageren stod i Skud
kom hand en Morgen tiilig ud, og saae at der Var 7 voxne Creatuure indkom/m/en paa
Hannisdahls bøen og der havde Været saavel i Ager som Engen, talte Vidnet sine Naboer til
og advarede dem at der var beester paa bøen, hvorefter sam/m/e Creatuure strax blev
udjagede af bøen, derpaa forlangte Citanten at Vidnet tillige med Aschild Sieurseth skulle
kom/m/e og besigtige hvad Skade bem/el/te Creatuure havde giort ham Ved at opæde og
nedtræde hands Agre, efter at Citanten havde tilsagt den indstevnte at møde Ved besigtelsen
men da bem/el/te Lars ey kom oversaae Vidnet Agerne som Var nedtraad og deels paa
mange stæder opædt saa Vidnet kand sicker ansee den Skade til 2 tønder Korns spilde, og
Var Engen og nedtraad;
Aschild Sieursets eedelig forklaring Var i alt med forrige Vidnes Udsiigende
overeensstem/m/ende, og lige leedis ansaae den Citanten erlidte Skade paa sine Agre til 2
tønder Korns spilde eller Verdie,
Paa tilspørsel svarede Vidnet Aamund det hand baade saae og tilfulde kiendte at de
Creatuure som Skaden giorde Var Lars Larsen Øfstegaard til hørende.
De 2de andre Vidner Magne og Erich Øfstegaard fremstode og eedelig forklarede det
Vidnet Magne {ey} Veed om de Lars Larsen tilhørende Creatuure den omvundne tiid har
brødt sig ind skiøndt hand ey saae det, da Peder Halstensen sam/m/e dag skaden Var giort
beklaged sig for ham at Lars sine Creatuure havde tilføyed hands Ager Skade og Var
Citantens Erinde paa Øfstegaarden at hente Lars Larsen til at Være til stæde Ved Skadens
besigtelse og Veed dette Vidne at den indstevnte Lars Larsens Creatuure har en ond Vane at
bryde Gierder, som Vidnet selv har seed, at sam/m/e har gaaed blandt andre Mænds
Creatuure, og fremfor andre sætt paa at nedrive og bryde Gierdet, dette Vidne forklarede
dernæst
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at saavel hand som sin Naboe Erich og den indstevnte har gierdet den Merkes gaard imellem
deres Gaard Øfstegaard og Honnisdahl, hvor over Larses Creatuure har brøtt sig over og har
Vidnet med Naboen Erich som Lars har faaet halve bruget for 3 aar siden holdet sam/m/e
Merkesgaard Ved lige i 8te Aar upaaklagelig forinden Larses vanefulde Creatuure har brødt
sam/m/e
Det fierde Vidne Erich Øfstegaard aflagde ligeleedis sin Eed og forklarede i alt som
nest forrige Vidne
Citanten sagde Videre det hand forinden hand stevnede Lars Larsen tilbød ham i
Mindelighed at Vilde mod tage forliig for den erlidte Skade hvilket Lars nægtede ey at Ville
giøre, hvilcket Lars Larsen tilstod at forholde sig rigtig.

De forrige afhørte Vidner Aschild Sieurseth og Aamund Hannesdahl under forrige aflagde
Eed taxerede de 2de tønder Korns spilde som af Lars Øfstegaards Creatuure Var fortæret og
opædt til 2 rdrs Verdie.
Citanten forlanged den taxerede Skades Erstattning tillige med Processens Omkostning som
til dom og forseiglings Pænge 5 mrk 4 sk, Stevne Pænge 2 mrk, de 2de Mænd som besigtiged
Skaden 1 mrk 4 sk tillige med Dom/m/ens løsning i fald mindelig betalning ey præsteres.
Lars Larsen submitterede Sagen til Doms.
Og blev derpaa følgende
Dom afsagt.
Da det af den indstevnte Lars Larsen Øfstegaard ey er imodsagt det hands Creatuure jo har
brudt sig over det sam/m/e Gierde, som er Merkes gaard imellem Øfstegaarden og
Hannisdahls Marck, og at hands Creatuure har efter Gierdetz brydelse beskadiget Citantens
Agre som efter 2de Mænd Aschild Sieurseth og Aamund Hannesdahls Vurdering blev
anseed til 2de tønder Korns spilde eller 2 rdrs Verdie, til hvilken Vurderings holdelse
Citanten har tilvarsled den ind stevnte Lars Larsen Øfstegaard der ey har vildet være til
stæde, ey heller efter Citantens giorde tilbud at forlige sig med ham indfundet sig med at
betale den taxerede Skade, da i henseende det af Vidners eenstem/m/ige forklaring er oplyst,
saa vel at dette Merkes gierde hvorover den indstevnte Lars Larsens Creatuure har brudt over
og indkom/m/ed i Citantens Agre har Været inde Værende Aar og fleere Aar tilforn holdt
Vedlige af den indstevnte Lars selv og hands Naboer paa Øfstegaarden, som og at bem/el/te
Larses Creatuure er meeget Vanefuld at bryde Gierder saavel paa deres egen paaboende
Gaard Øfstegaard som ner hosliggende og af Citanten paaboende Gaard Hannesdahl,
Thi kiendes og døm/m/es her med for Rætt at den indstevnte Lars Larsen ey allene bør
ifølge
1750: 164
Lovens 3die bogs 12 Cap: 20 og 21 art: oprette Citanten Peder Halstensen Hannisdahl den
bevislige Skade han/n/em paa sine Agre er tilføyed med 2 rdr men end og som den der har
ved Vrangviished og trettekierhed forvoldet ham den/n/e Proces betale udi Processens
Omkostning 1 rdr 2 mrk 8 sk ubereigned Dom/m/ens Løsning, ligesom og i følge forordning
af 23 Dec: 1735 at betale til Justitz Cassen 5 mrk 4 sk, som alt 15 dage efter denne doms
lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven.
Hans Olsen Monstad fremstod for Rætten og gav til kiende det hand med muntlig Varsel har
ladet indstevne Marithe *Olsdatter (Knudsdatter) Hilland for de pænger hun har dølget paa
Skifte efter sin afdøde Mand og Citantens Fader afg/angne Ole Andersen Hilland, derfor at
lide Dom, derom til Vidner udi den/n/e Sag er indstevnt Lehns Mand Lars Storoxe, Kari
Haagensdatter, Lars Erichsen Monstad og Marithe Olsdatter Citantens Søster, ligesom
Marithe Knudsdatter Hilland er stevnt sam/m/e Vidner at anhøre. Ligesom og indstevnt til
Vedermæhle sin Stiv Moder Marthe *Knusdatter Hillands nu Værende Mand Anders Olsen
Hilland.
Alle de indstevnte saavel Marthe Knusdatter Hilland som hændes Mand Anders Olsen
Hilland og de 4 Vidner mødte alle Vedtagende lovlig Varsel
Anders Olsen Hilland sagde det hand med Contra Stevning har indstevnt paa egne og sin
Hustrue Marthe Knuds Datter Hillands Veigne Hans Olsen Monstad til at beviise sin Sigtelse
for tillagde beskyldning imod sin Hustrue Marithe Knusdatter, som hand har sagt skulde have
fordult 12 rdr i Skiftet efter hændes afdøde Mand Ole Andersen Hilland, derom til Vidner
indkaldet Lars Storoxe og Lars Erichsen Monstad og Hans Olsen Monstad sam/m/e Vidner
at anhøre.

Den Ved Contra Stevning indkalte Hans Olsen Monstad tillige med Vidnerne Lars Storoxe
og Lars Erichsen Monstad Vedtoge lovlig Varsel.
Derpaa blev Citantens Vidner fremkalte og efter at Eeden af Lov bogen for samtlige Vidner
var oplæst og behørig formaning alle givet at Vogte sig for Meen Eed fremstod
1ste Vidne Lars Storoxe og efter aflagd Eed Vidnede følgende, det hand nemlig
Vidnet Var her paa Giestgiveriet Alvestrøm/m/en for 3 á 4 Uger siden sændte Vidnet bud til
Anders Olsen Hilland og lod ham siige at Vidnet eller Hans Monstad Vilde tale med ham,
og da Anders Hilland kom ned i Alvestrøm/m/en, sagde Hans Monstad er du ey Vidende om
der skulle Væred nogen skillinger efter min Fader Ole Andersen Hilland som ey kom frem
paa Skiftet efter ham, hvortil Anders Hilland svarede jeg Veed eller troer at der Var nogen
Pænge, jo sagde Hans Monstad der skal Være nogle 4 mrk dalere og 1 8te Mark daler,
derpaa blev Anders Vreed og gik ud, men lidt derefter kom hand ind i stuen og
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imidlertiid var Lars Erichsen Monstad indkom/m/et i Stuen, og sad med dette Vidne og
Citanten Hans Monstad, hvorpaa Anders tilspurte Hans Monstad hvad Ord talte du ret nu
ude ved brygger huuset, jo men svarede Hans jeg kand nok siige det, der var nogle skillinger
efter Vores Fader, hvormeget spurte Anders igien, Hans svarede atter Anders Olsen til 12
rdr i slette daler med den Specie daler eller 8 mrk daler som mig er sagt, Anders Res:
(Responderede) ja, der er 2 á 3 slette daler, men den 8te Marks daler førde jeg til Gaards selv
med mig, Videre havde det Vidne ey at forklare, lige som Citanten og Contra Citanten ey
heller giorde Vidnet fleere Qvestioner
Det 2det Vidne Lars Erichsen Monstad fremstod og efter aflagd Eed forklarede, i alt
ligesom forrige Vidne uden nogen forandring fra den tiid Vidnet kom ind i stuen og anhørte
Anders Hillands og Hans Monstads Samtale, dog med dette tillæg at hand hørte Hans
Monstad sagde til sluttning til Anders Hilland du er en Snik, du sniker noget af dette og
noget af andet, det forrige Vidne Lars Storoxe sagde og at have hørt disse siste omvudne Ord.
Videre havde dette Vidne ey at forklare lige som Parterne ey heller havde videre Vidnet at
tilspørge.
Det 3die Vidne Kari Haagensdatter afg/angne Ole Waatnes Encke fremstod og under
Eeds Aflæggelse forklarede det hun aldeelis ey Videre Veed at forklare end dette at Marithe
Hilland strax efter at hun Var bleven Encke efter sin afdøde Mand Ole Andersen sagde til
hænde hand sc: min S/a/l/ig/ Mand gav mig til en tønde Korn, og hvad enten hun sagde jeg
har givet eller skulle gived ham ligesaameeget om jeg havde død før hand, erindred Vidnet
ikke til fulde. Videre havde Citanten ey at til spørge Vidnet om.
Det 4de Vidne Marithe Olsdatter som er Citantens halvsøster og tienende paa
Gaarden Soltvedt fremstod og efter aflagd Eed Vidnede, det hun har hørt af sin S/a/l/ig/
Fader Ole Andersen Hilland dagen førend hand døde at hand sagde til Vidnetz Stiv Moder
Marithe Knusdatter der er 8te Rixdaler som du skal bruge til min begravelses bekostning, og
der [er]? 8 á 9 rdr de skal du have, og de skal du kiøbe dig Korn for i Som/m/er, saa du og
dine børn ey skal svelte i hiel, og da svared Marithe Knudsdatter jeg Vil ey have dem, det er
synd at have dem fra børnene, hvortil hændes S/a/l/ig/ fader svarede jo du skal have dem, og
sagde Marthe derpaa der er ey saa meget som du siger. Videre havde Vidnet ey at forklare.
Marthe Knusdatter Hilland sagde det hun vel maae tilstaae at der fantes 12 rdr i Pænge efter
hændes S/a/l/ig/ Mand, hvoraf de 8 rdr blev udlagt til hændes
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S/a/l/ig/ Mands begravelses Omkostninger, og 2 rdr blev leveret til Citanten Hans Monstad at
betale sin Søster Marithe Andersdatter hvilcket og Citanten for Rætten tilstoed, de øvrige 2
rdr har Marithe Knusdatter Hilland havt siden hændes S/a/l/ig/ Mand gav hænde dem til
barnedaab, siden hun laved til barsel da hændes Mand døde, fleere Pænge sagde Marithe
Knudsdatter ey at have havt efter sin Mands død, som ey jo i Skiftet kunde Være angived.
Citanten forlanged Sagen udsatt til næste ting, som Contracitanten ey modsagde, thi blev
sam/m/e bevilged
Fleere Sager frem kom ey udi Rette, thi blev de af Fogden frem lagde bielager attesterede
som blev besvared ligesom paa siste Aars høsteting, med den/n/e forandring at allene i
Rylands Vogen er fisked saa den ansættes for 1 rdr, men ey i Nesses Vog, dernæst blev tings
Vidnet taged at Lægs Pængene er betalt for Land Lægderne af Fogden til bage, Odels
Mantallet blev oplæst og uimodsagt, Restancene for indeværende Aars Skatter beløber 194
rdr 9 sk
Laug Rættes Mænd for til kom/m/ende Aar 1751 opnevnes 1. Hans Titland 2. Niels Lille
Oxe 3. Besse Schare 4. Michel Isdahl 5. Halsteen Settre 6. Lars Klevdahl 7. Rasmus
Titland og 8. Anders Aase.

Echanger Skibb:
1750 d/en 23 Nov: blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt paa Ting stædet
Bernestangen i Overværelse af deres Kongl/ig/ Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte
Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 96 findes tilførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige forordninger oplæste som ved nestforrige ting
stæder.
Dernæst publicered
Rector Høyers udgivne bøxelsæddel til Anders Erichsen paa 27 Mark Smør ¼ tønde
Korn og ¼ deel faar i Gaarden Rødland dat: 20 April 1750 med Rev: ej dat.
D/en 24de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt, og publicered
1. Anders Aschildsen Reystads udgivne bøxelsæddel til Iver Nielsen Fyllingen paa
18 Mark Smør 7 ½ Kande Malt og 1/8 faar i Gaarden Fyllingen dat: 23 Nov: 1750 med
Rev: ej dat.
2. Sigri Olsdatter med Laværge Ole Olsen Elvig og Værger Lars Bergesen Yttre
Eisnes og Johannes Store Ourdahls deres udgivne bøxelsæddel til Johannes Olsen paa 18
Mark Smør i Gaarden Feeten dat: 23 Nov: 1750 med Rev: ej dat
3. Niels Johan/n/esen Hannestvedts givne bøxelsæddel til Tørres Andersen paa 15
Mark Smør i Langedahl dat: 23 Nov: 1750 med Rev: ej dat
4. Niels Fusesen Biørndahls udgivne bøxelsæddel paa egne og Medarvingers Veigne
til Aamund Olsen paa ½ Løb Smør og 2 ½ Mæhle Malt i Gaarden Vasild dat: 23 Nov: 1750
med Rev: ej dat
5. Knud Ascheland Værge for Brithe Erichsdatter hands udgivne bøxelsæddel til
Ole Andersen paa 12 Mark Smør 1/12 faar i Gaarden Toft, dat: 24 Nov: 1750 med Rev: ej
dat
6. Obriste Lieutnant Von der Veldes udgivne bøxelsæddel til Johan/n/es Knudsen paa
½ p/un/d Smør i Gaarden Steensland dat: 20 april 1750

7. Gaute Olsen Regeraas med fleere Værgers udgivne Skiøde til Niels Monsen paa 21
Mark Smør 3 Kander Malt i Gaarden Hope dat: 10 Junij 1750 vid: fol: 426.
8. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Aasgaard d/en 15 Jan: 1750 efter Anne Paalsd:
9. Ditto paa Vadsild d/en 23 febr: 1750 efter Fuuse Sieursen og hustrue.
10. Ditto paa Yttre Eisnes d/en 15 8ber 1750 efter Ole Olsen Yttre Eisnes.
11. Ditto paa Gaarden Weeland efter afg/angne Helge Olsdatter d/en 11 April 1750.
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12. Søren Elkier paa Biskop Londemans Sterboes Veigne udgivne bøxelsæddel til
Rasmus Andersen paa ½ Løb Smør ¼ tønde Malt i Gaarden Echnes dat: 3 Martij 1750 vid:
fol:
D/en 25de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og publicered
Knud Larsen Schaars udgivne Skiøde til Mons Joensen Rom/m/ereim paa ½ Løb
Smør 6 Kander Malt i Gaarden Schaar dat: 24 Nov: 1750 vid: fol: 426
Publiceret Johannes Olsen Hoshovde paa egne og Knud Fielschaal Niels Heldahl, og
Elling Byseims Veigne udgivne transport til Piigen Helje Aamundsdatter Aschevig paa en af
Aamund Olsen Aschevig d/en 5 Aug: 1740 udgivne Pante Obligation paa Capital 40 rdr med
Resterende Rente 6 rdr 4 mrk sam/m/e transport er dat: d/en 25 Nov: 1750 vid: fol: 426
Fogden gav tilkiende det hand paa Justitiens Veigne med muntlig Varsel til dette ting haver
ladet indstevne Mons Knudsen Røe og Kari Olsdatter Qvinge for med hinanden begangne
Leyer Maal, derfor at lide Dom.
Den indstevnte Mons Knudsen Røe mødte for Rætten og befandtes sam/m/e at Være
meeget tunghørt, og sagde efter Dom/m/erens tilraabelse det hand Var 20 Aar, men den
anden (de andre) tilstædeværende sagde det hand Var som halvtaassed og daarlig og ey
endnu havde Væred til Confirmation, saa Rætten ey kunde faae den fulde tilstaaelse eller
Efter rettning om dette hands begangne Leyer Maal; Rætten tilspurte hands tilstædeværende
Huusbond Lars Nielsen Qvam/m/e i hvis huus hand i 7 eller 8 Aar har Været om ham er
bekiendt denne drengs tilstand, hvortil hand svarede det hand for barmhiertigheds skyld har
taget ham til sig, og at bemelte dreng Mons Knudsen har Været all den tiid ja fra sin
Ungdom næsten døv og taassede, saa hand allene efter tegn har udrettet den ringe tieniste
hand kunde formaae, men ey hørt hvad hand har sagt ham, det sam/m/e kunde og Lars
Ascheland Iver Rødland Aamund *Hørland (Hølleland) og Joen Heltvedt med fleere som
alle Vare tilstæde bevidne, at de stedse havde kiendt ham i saadan Stand nemlig nesten døv
og taassed af Væsen.
Den indstevnte Kari Olsdatter lod Ved Skafferen Ole Toft melde sit Forfald det hun
formedelst sin upasselighed og ner Ved at falde i barsel ey kunde møde,
Fogden forlangte Sagen udsatt til næste ting, for derefter at faae begge de indstevnte atter
indkalte
Fleere Sager frem kom ey udi Rette.
De sædvanlige tings Vidner blev tagne som i alt var de sam/m/e som afvigte Aar uden
Videre forandring end den/n/e at der {udi} Søre \og Nore/ Qvinges Qvern er i maadelig
Stand saa derpaa dog noget kand mahles og hvorfor den ey til høyere Skat kunde ansættes
end for 2 mrk: udi Biørsvig 1 mrk 4 sk: Echangers 2de Qverner taxeret for 1 mrk: 8 sk:
ligeleedis blev og taget tingsVidne at Lægs Mændene har faaed Udreednings Pængene for
Land Lægderne tilbage. Restancen for indeværende Aar beløber 204 rdr 3 mrk 6 sk:

Laug Rættes Mænd for Aar 1751 opnevnes 1. Ole Knudsen Weeland 2. Olle Olsen Yttre
Eisnes 3. Unge Johan/n/es Storseth 4. Lars Erichsen Padøen 5. Ole Johannesen St/o/re
Ourdahl 6. Anders Lille Ourdahl 7. Tollev Larsen Indre Eide og 8. Michel Nielsen
Øfreaas.
1750: 166

Hossanger Skibb:
1750 d/en 26 Nov: blev Rætten til Almindelig høstetings holdelse satt paa Ting stædet
Bernestangen med Hossanger Skibbredes Almue i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 93 findes tilførte,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige forordninger oplæste som Ved nestforrige
Tingstæd.
Dernæst publiceret følgende documenter
1mo Skiftebrev forrettet efter afg/angne Jacob Larsen Leraas d/en 15 Junij 1750 vid:
fol: 425
2do Encken Kari Jensdatter med fleeres udgivne Skiøde til Niels Leraas paa 17 Mark
Smør i Gaarden Leraas dat: 25 Nov: 1750 vid: fol: 425
3tio Niels Hansen Leraas givne Revers til Kari Jensdatter at forunde hænde Korn af 1
Ager samt føde for hænde 1 Koe og 4 smaler paa Gaarden Leraas dat: 25 Nov: 1750 vid:
fol: 426
4to Niels Hannestvedts udgivne bøxelsæddel til Johannes Helgesen paa ½ Løb Smør
½ faar i Gaarden Wahre dat: 26 Nov: 1750 med Rev:
5to H/er/r Stiftsbefalings Mand Von Cicignons udgivne bestalning til Magne
Stephensen Hatland at Være Lehns Mand i Hossanger Skibb: dat: 2 8ber 1750
6te H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Ole Olsen paa 1 p/un/d Smør ¼
tønde Malt i Gaarden Bircheland Kors Kierkens Præst beneficeret dat: 18 Nov: 1750 med
Rev:
Fogden Smith gav til Kiende det hand paa Justitiens Veigne til dette Ting med muntlig
Varsel har ladet indstevne Magne Olsen Tøsen og hands i Live værende Hustrues
Søsterdatter Marthe *Knusdatter Schaar formedelst med hinanden begangne Leyer Maal
derfor at lide Dom til Straf og Undgieldelse.
De indstevnte mødte begge Vedtagende lovlig Varsel lige som og Lehns Manden Magne
Hatland fremlagde en ham fra Deres Høy Welbaarenhed H/er/r Stiftsbefalings Mand Von
Cicignon under dato 24de Nov: sistleeden givne Constitution at Være for de indstevnte og
mødende Leyer Maals begiengere deres anordnede Defensor og for sam/m/e svare hvad
fornøden kand eragtes til deres tarv, sam/m/e ordre er saa lydende.
Derefter fremstod Magne Olsen Tøsen frie og løs for Retten og til stoed det hand i sit
Værende Egteskab med sin i Live værende Hustrue Anne Iversdatter, har med Leyer Maal
forseet sig, og besvangret Pigen Marthe Knudsdatter Schaar som udi tieniste har Været hos
ham i 2de Aar, og er bem/el/te Pige Marthe Knudsdatter en Søster datter til hands Hustrue
bem/el/te Anne Iversdatter som herved Retten tillige møder, og maae Magne Olsen Tøsen
med jam/m/er beklage det hand stedse har Vist det bem/el/te Marthe Knusdatter Schaar har
Været og er sig paa sin Hustrues Siide saa nær beslegtet, har altsaa ey Videre til sin

Undskyldning at anføre, men i alt tilstaar det hand er barnefader til det Foster bem/el/te hands
Hustrues Søster datter Marthe Knudsdatter nu gaar frugtsom/m/elig med, og hun er ner Ved
at føde da Comparenten tilstod i Vaar at have havt med hende
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ublue Omgiengelse og hænde besvangred.
Qvinde Mennisket Marthe Knudsdatter Schaar fremstod derefter for Rætten og tilkiendegav
det hun er 4 á 25 Aar gam/m/el og Været til Alters for 3 aar siden nogle gange, lige som og at
have Været udi Tieniste hos den her for Rætten mødende Magne Olsen Tøsen i 2de Aar, og
inde værende Aar ved Vaarens tiid at Være bleven besvangred af bem/el/te Magne Olsen
Tøsen, og frugtsom/m/elig med det Foster hun nu bærer paa, og Vænter Ved Juule tiider
førstkom/m/ende at blive forløst med, tilstoed ligeleedis at Være bem/el/te Magne Olsen
Tøsens Hustrues Søsters datter, da hændes afdøde Moder Marithe Ivers datter og Magne
Olsen Tøsens i Live værende Hustrue Anne Iversdatter Var fulde og kiødelige Søstre, har og
disverre Været bekiendt at hun til Magne Olsen Tøsen Var paa sin Moders siide ham saa ner
anrørende,
Fogden producerede først Sogne Præsten til Hossanger Præste Gield H/er/r Benjamin
Olrichs attest som Viiser at Qvinde Mennisket Marthe Knudsdatter har Været til Guds bord
sam/m/e er dat: d/en 21 Nov: sistleeden og saaleedis lydende, Dernæst \anviiste/ en over
Magne Olsen Tøsens boe tagne Registerings og Vurderings forrettning af 21 Sept; sistleeden
hvoraf sees at hands og hustrues fellis Ejendom andrager til den summa 56 rdr 2 mrk 14 sk
og derimod Gielden som er 17 rdr 1 mrk 4 sk, den mand dog ey til fulde kand Viide førend de
søgendes Fordringer er Vorden examinered Ligesaa fremlagde hand Registerings og
Vurderings forrettning over Pigen Marthe Knudsdatters Ejendeele som Viiser at beløbe 11
rdr 2 mrk 4 sk.
Derefter paastoed Fogden at begge de indstevnte efter Lovens 6te bogs 13 Cap: 14 Art: Ved
Dom Vorder anseed, samt deres hoved lodder til hands Maj/este/ts Casse at Være forbrudt,
og saaleedis indstilled hand Sagen under Dom.
Defensor Magne Hatland som har andhørt de ind stevntes egen frivillige tilstaaelse om
dette af dem som saa nær beslegtede begangne Leyer Maal havde til deres befrielse ey
Videre at anføre end submittere Sagen paa deres Veigne til en mild Dom, og dernæst
forestillede Rætten den svage gamle og skrøbelige Kone Anne Iversdatter som er Magne
Olsen Tøsens Hustrue {som} og hen ved 60 aar der formedelst hændes Mands forseelses
skyld ey kand see sig ernæred i fald hand efter Lov bliver anseed Ved hvilcken andragelse
hand formoder om der ved Lindring udi Dom/m/en kand Væntes, og som før altsaa
indstillede Sagen til en mild Dom
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen formiddag
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D/en 27de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt,
Og blev da udi Sagen indstevnt af Kongl/ig Maj/este/ts Foged paa Justitiens Veigne Contra
Leyer Maals begiengerne Magne Olsen Tøsen og Marthe Knuds Datter følgende af Laug
Retten og Dom/m/eren dømt og
Afsagt

Da de indstevnte Leyer Maals begiengere Magne Olsen Tøsen og Marthe Knudsdatter efter
deres egen frivillige og utvungne bekiendelse for Rætten har tilstaaet, ey allene at de med
hinanden har havt ublue og Leegemlig Omgiengelse indeværende Aar, men end og at
bem/el/te Magne Olsen Tøsen, som er en ægteMand, har besvangred i sit Værende Egteskab
sin i *Liverende (Liveværende) Hustrues Søsters Datter Marthe Knudsdatter der hos hannem
i 2de Aar har Været i tieniste, og med hænde aflet det barn som bem/el/te Marthe
Knudsdatter efter egen tilstaaelse nu gaar frugtsom/m/elig med og inden kort tiid Vænter at
føde til Verden, da i henseende deres tilstaaelse er i alt aflagt, kand den forestillelse Defensor
Magne Hatland har anført, om Leyer Maal begiengeren Magne Knudsen Tøsens i
Liveværende Hustrue Anne Iversdatters skrøbelige og bedrøvelige Omstændigheder, der vel
efter Allerunderdanigst ansøgning kand bevæge Deres Maj/este/ts til Naade og Mildhed for
de Sagskyldige, ey fritage bem/el/te Leyer Maals begiengere fra den Straf Deres Maj/este/ts
Lov Allernaadigst dicterer over dislige Leyer Maals begiengere,
Thi kiendes og døm/m/es hermed for Rætt, at i henseende de instevnte Magne Olsen Tøsen
og Marthe Knudsdatter som saa ner anrørende med horerie og blodskam har forseed sig, bør
de begge i følge Lovens 6te bogs 13 Cap: 14 Art: miste deres Liv, og i følge Forordning af
9de Aug: 1737 med Sverd henrettes, og deres Leegemer efter henrettelsen i Kierke gaarden
uden nogen Ceremonie begraves, ligesom og deres hovedlodder til Deres Kongl/ig
Maj/este/ts Casse at Være forbrudt.
Derefter blev til publication fremlagt
Berge Olsen Hannestvedt Ole Børcheland og Weemund Sandahls udgivne Skiøde til
Johannes Olsen Hoshovde paa 4 ½ Mark Smør 2 Kander Malt i Gaarden Nore Møching dat:
26 Nov: 1750 vid: fol: 427
2. Ole Jacobsen Fugledahls udgivne bøxelsæddel til Stephen Olsen Echeland paa 9
Mark Smør ¼ faar i Gaarden Fugledahl [datert] d/en 26 Nov: 1750 med Rev: ej dat:
3. Mons Monsen Eide, Jacob Johannesen, Anders Aaseim og Ole Langelands
udgivne bøxelsæddel til Mons Ellingsen paa 1 p/un/d 8 ¼ Mark Smør 7 ½ Kande Malt i
Gaarden Hougstvet. dat: 26 Nov: 1750 med Rev:
4. Ellev Olsen Feties udgivne bøxelsæddel til Niels Gutormsen paa 21 Mark Smør 9
Kander Malt i Gaarden Søre Rachnes dat: 26 Nov: 1750 med Rev
5. Anders Knudsen Tøsen og Ole Olsen Heldahls givne bøxelsæddel til Sieur Nielsen
Elvig paa en Nøste Grund 19 alen lang *i (og) 10 alen bred paa Tøsens Udmark, dat: 27
Nov: 1750
6. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Anders Larsen paa 1 p/un/d Smør
14 Kander Malt i Gaarden Haaland dat: 22 8ber 1750 med Rev:
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7. Hans Rødberg som Værge for S/a/l/ig/ Daniel Rafnsbergs 2de børn hands udgivne
bøxelsæddel til Jacob Olsen paa 18 Mark Smør i Gaarden Qvam/m/e dat: 11 Junij 1750,
mangled Rev:
8. Anders Desiderius Fosses udgivne bøxelsæddel til Jacob Olsen paa 18 Mark Smør
i Gaarden Qvamme dat: 11 Junij 1750.
9. tinglyst en Odels Lysning som Ole Arnesen Røsland og Ole Nielsen Kleveland har
den 31 8ber 1740 giort til den Part udi Kleveland som g/amme/l Anders Eide forhen har eyet,
sam/m/e er første gang d/en 31 8ber 1740 tinglyst, og nu atter inden tinge fornyes.
10. Ole Olsen Bircheland og Weemund Sandahlens udgivne Skiøde til Berge
Hannistvedt som med den Part Kiøberen selv eyer er tilsam/m/en 1 p/un/d Smør 1 Mæhle
Malt dat: 27 Nov: 1750 vide fol: 427

11. Berge Olsen Hannistvedts udgivne Pante Obligation til Corporal Iver Simensen
Aschevig for Capital 33 rdr som er Creditors Myntling Randi Magnes datter tilhørende dat:
27 Nov: 1750 og udi Pante bogen fol: 427 indført.
Sager fremkom ey Videre denne gang for Rætten
Fogden frem lagde til attestation de sædvanlige bielager som uden forandring blev besvaret
som forrige Aar
Restancen for indeværende Aars Skatt beløber 98 rdr 4 mrk 6 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1751 opnevnes 1. Sieur Nielsen Elvigbotten 2.
Ole Johannesen Biørcheland 3. Ole Nielsen Øfre Kleppe 4. Anders Sevresen N: Kleppe 5.
Niels Aslagsen ibid 6. Anders Nielsen ibid 7. Mons Olsen Løetvedt og 8. Johan/n/es
Vahre.

Arne Skibb:
1750 d/en 30te Nov: blev Rætten til Almindelig Høstetings holdelse satt paa Ting stædet
Mielde i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 99 findes tilførte som og mødte untagen i Johannes Garnes
Stæd som er svag mødte Ole Michelsen Tuenes
Og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger oplæste som Ved forrige Ting stæder.
Dernæst publiceret
Justitz Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Torbiørn Olsen paa 569687/2013760
tønde Lax udi Gaarden Dahle dat: 12 Martij 1750
2. Skiftebrev forrettet efter afg/angne Anders Larsen dat: 15 Maij 1750
3. Ditto paa Hiorteland efter Ole Monsen dat: 15 Maij 1750
4. Ole Andersen Rims udgivne Pante Obligation til Oberformynderen Gotfrid Mitzel
og S/ingneu/r Friderich Warnich paa Capital 94 rdr 1 mrk dat: 21 Junij 1750. vid: fol:
5. Diedrich Carl Hagelsteens udgivne Skiøde til Ole Andersen Riim paa et huus
staaende i Store Sandvigen dat: 4 aug: 1750 vid: fol:
6. aflyst og udslettet Margrethe Peders datter S/a/l/ig/ Johan Jensens udgivne Pante
Obligation til H/er/r Christen Tundboe paa Capital 230 rdr efter Creditors qvittence dat: 28
febr: 1750 vide fol: hvor Obligationen dat: 9 April 1749 er udslettet 390.
7. Margrethe S/a/l/ig/ Jan Jensens Skiøde til Rasmus Jansen paa en bahne med
inventario i St/o/re Sandvigen dat: 27 febr: 1750 ved: fol:
8. Assessor Jørgen Brøchers udgivne Skiøde til Sergient Christopher Hentze paa
Pladzet Steenestøe med paa1750: 168
staaende Huuse dat: 7 Sept: 1750 vid: fol:
9. Ditto Hentzes udgivne Skiøde til Mad/a/me Christence S/a/l/ig/ Klocker Jens
Koches Encke paa Pladtzet Steenestøe med Huuser dat: 28 Nov: 1750 vide fol:
10. Gotfrid Petersens udgivne Afkald til Claus Bischop for den Arve Capital hand har
Værget for som er 44 rdr: og Margrethe Jansdatter tilhørende dat: 12 8ber 1750 vid: fol:
428.

D/en 1 Dec: blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev publicered
1. Sieur Johannesen Herfinsdahl med fleeres udgivne Skiøde til Besse Thom/m/esen
Biørdahlen paa 14 Mark Smør i Gaarden Sædahlen dat: 1 Decbr: 1749 vid: fol: 429
2. Knud Vaxdahl og Erich Sædahlens givne Skiøde til Niels Olsen Reistad paa 12
Mark Smør i Sædahlen dat: 1 Dec: 1749 vid: fol: 429.
3. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Qvamme d/en 10 Julij 1749 efter afg/angne Ingeri
Larsdatter vid: fol: 429.
4. Encken Kari Andersdatter og Værge Anders Larsen Indre SognStads udgivne
Skiøde til Johannes Andersen paa 19 ½ Mark Smør 6 ½ K: M: i Gaarden Lille Tuenes som
med den part Kiøberen selv er eyende beløber ½ Løb Smør 1 Mæle Malt dat: 30 Nov: 1750
vid: fol: 429
5. Anders Nielsen Helles udgivne bøxelsæddel til Lars Olsen paa 1 p/un/d 13
290/651 Mark Smør i Gaarden Dahle dat: 30 Nov: 1750 med Rev:
6. Kors Kierke Værgen Ole Steens udgivne bøxelsæddel til Mons Danielsen paa ½
Løb Smør ½ tønde Malt i Gaarden Søre Toppe dat: 29 8ber 1750
7. Johannes Halsteensen Rødlands udgivne bøxel Sæddel til Ole Iversen paa 2 p/un/d
Smør 2 Mæhler Malt i Gaarden Echaas dat: 1 Decbr: 1750
8. Johan Garmans udgivne bøxelsæddel til Rasmus Jansen paa en bane Grund udi
St/o/re Sandvigen dat: 30 Nov: 1750
9. Ditto hands givne bøxelsæddel til Hans Susemil paa en liden Engepladtz og Grund
i Sandvigen dat: 11 Sept: 1750.
10. Christen Hansen Martmans udgivne bøxelsæddel paa Inger Lucia Mørches
Veigne til Ole Siversen paa 1 p/un/d Smør 1/3 huud i Gaarden Indre Arne dat: 17 Jan: 1750
11. Frue Frimands udgivne bøxel sæddel til Anders Johansen paa ½ Løb Smør ½
huud og ½ faar i Gaarden Yttre Arne dat: 16 febr: 1750 med rev: ej dat:
12. Jørgen Brøchers udgivne bøxelsæddel til Mons Olsen paa 1 p/un/d Smør 1/3
huud i Gaarden Yttre Haarvigen [datert] d/en 10 Julij 1750
13. Ole Knudsen Hauchaas giorde Afbigt mod Ingebor Rosendahl for usøm/m/elige
og ubeqvem/m/e talte Ord mod hænde dat: 13 Nov: 1750
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Ludolf Kramer lod i Rætte frem lægge sin skriftlig ud tagne Stevning dat: 3 Sept: 1750
Contra \Jens/ og Rasmus Jansen Rebslager\e/ i Store Sandvigen for pligtig Gield efter
Revers og Reigning den summa 41 rdr 3 mrk 4 sk, lige som og den udi bem/el/te Stevne Maal
paaberaabte Stevning af 20 Sept: 1749 og Debitors Revers af 25 9ber 1749, samt skriftlige
indlæg af 28 Nov: 1750, hvorefter hand i følge fremlagde
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Stevne Maal og beviiser paastaar Dom,
Den indstevnte \Jens og/ Rasmus Jansen blev 3de gange paaraabt men mødte ikke
Stevne Vidnerne Torsten Einersen Holmen og Knud Nielsen begge boende i Sandvigen
frem stode og under Eed afhiemlede det de lige efter deres paateigning paa Stevne Maalet
lovlig har forkyndt det frem lagde Stevne Maal, saavel for Jens Jansen som Rasmus Jansen
Rebslagere i Sandvigen som for dem begge blev oplæst.
Eragtet
De lovlig indstevnte og ey mødende Jens Jansen og Rasmus Jansen Reebslagere i Store
Sandvigen forelægges Lav dag til næste ting nestkom/m/ende Aar 1751.

Publiceret
Anders Hilland, Danial Almaas og Ole Selstøes udgivne Skiøde til Ole Ludvigsen paa
13 ½ Mark Smør i Gaarden Nore Melcheraaen som med den part Kiøberen selv har arvet
beløber ½ Løb Smør dat: 1 Dec: 1750 vid: fol: 429
2do Joen Olsen Hiorteland med de øvrige Vergers ud givne Skiøde til Michel Olsen
Hiorteland paa 18 Mark Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Søre Hiorteland dat: 1 Decbr: 1750
vid: fol: 429.
3tio Skiftebrev forrettet paa Indre Horvigen d/en 12 Martij 1750 efter afg/angne
Marthe Stephensdatter vid: fol: 429.
4to Mons Olsen Horvigen Mons Olsen Falchanger og Knud Torchildsen Horvigens
udgivne bøxelsæddel til Jens Jansen Hordvigen paa 6 9/25 Mark Smør i Gaarden Indre
Horvigen dat: 1 Decbr: 1750
D/en 2 Decbr: blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt, hvor da ey fleere Sager
fremkom for Rætten, thi blev de sæd Vanlige af Fogden fremlagde bielager Attesterede som
fol: 99 findes tilførte, ligesom og tingsVidne taget at Lægs Pængene af Fogden er udbetalt til
Lægs Mænde[ne]
Restancen for inde Værende Aars skatter beløber 101 rdr 2 mrk 15 sk.
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1751 opnevnes 1. Erich Michelsen Qvam/m/e
2. Abraham Selvig 3. Ole Nore Toppe 4. Joen Sættre 5. Jens Garnes 6. Ole Andersen
Sognstad 7. Ole Indre Arne og 8. Anders Larsen Indre Sognstad.

Mielde Skibb:
1750 d/en 3de Decbr: blev Rætten til almindelig høstetings holdelse satt med Mielde Skibb:
paa tingstædet Mielde i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten
tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 98 findes tilførte
Og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger oplæste som Ved de forrige tingstæder.
Dernæst publicered følgende documenter
1. Gullich Gierstad, Magne Andersen Øfstegaard, Mons Andersen Hartvedt med
fleeres udgivne skiøde til Johannes Larsen Kleveland paa 22 ½ Mark Smør 15 Kander Malt
\i Kleveland/ i Halland 10 1/8 og udi Haue 1 ½ Mark Sm: 1 K: Malt dat: 19 Junij 1750
vid: fol: 430
2. Knud Bergesen Søre Borges udgivne Skiøde til Jaen Erichsen Almaas paa 1 p/un/d
Smør 16 Kander Malt i Gaarden Søre Borge dat: 2 Decbr: 1750 vid: fol: 430
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3. Carl og Joen Nielsen Wichnes udgivne Skiøde til Erich Haue paa 11 ¼ Mark Smør
6 Kander Malt i Gaarden Hafre som med Kiøberens egen part bliver 22 ½ Mark Sm: 12 K:
M: dat: 3 Dec: 1750 vid: fol: 430
4. Ole Jacobsen Miøs med fleeres udgivne Skiøde til Halver Johannesen Hemvig paa
18 Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Søre Kleppe dat: 27 Nov: 1750 vid: fol: 430
5. Niels Hole og Sieur Mielstads udgivne bøxelsæddel til Aschild Larsen paa 2
p/un/d 1 ½ Mark Smør i Gaarden Røscheland dat: 3 Decbr: 1750 med Rev:

6. Ellev Olsen Fities udgivne bøxelsæddel til Halvor Johannesen paa 18 Mark Smør
8 Kander Malt i Gaarden Grov dat: 3 Dec: 1750
7. Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Anders Aschildsen paa 1 p/un/d 21
Mark Smør, 9 Kander og 1/8 deel huud i Gaarden Nore Reistad dat: 3 junij 1750 med Rev:
ej dat
8. H/er/r Sylovs udgivne bøxelsæddel til Baste Johannesen Schaar paa ½ Løb Smør
½ tønde Korn i Præste Encke Gaarden Mit Mielde dat: 1 Decbr: 1750 med Rev:
9. Ditto hans bøxelsæddel til Niels Erichsen Rødland paa Lige brug ½ Løb Smør ½
tønde Korn i Mitmielde ditto dato.
10. Appolone S/a/l/ig/ Otthe Edvarsens udgivne bøxelsæddel til Ole Olsen paa ½
p/un/d Smør i Gaarden Evarsdahlen dat: 3 Decbr: 1750
11. Aschild Larsen Dahltvedt med fleeres udgivne Skiøde til Michel Joensen
Dahltvedt [paa] 18 Mark Sm: 6 K: Malt dat: 3 Dec: 1750 vid: fol: 430
12. Consistorial Raad Gelmeydens udgivne Skiøde til Jon Nielsen Rongve paa ½ Løb
Smør i Gaarden Hofden dat: 17 Sep: 1750 vid: fol:
13. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Haue d/en 25 febr: 1750 efter afg/angne Mageli
Larsdatter vid: fol: 430
D/en 4de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og blev publicered.
Niels Fabiansen Qvidsteen og Mons Nielsen Herlands udgivne Skiøde til Anders
Nielsen paa 15 ¾ Mark Smør i Gaarden Hafre dat: 4 Decbr: 1750 vid: fol: 431
2. Baste Bastesens udgivne Afkald til sin Værge Anders Aaseim dat: 3 Decbr: 1750
vid: fol: 431.
3. H/er/r Lyder Fastings udgivne bøxelsæddel til Johannis Johannesen paa ¼ Part i
Gaarden Stoche dat: 5 febr: 1750 med Rev:
Sager til dette ting Var ey indstevnt,
Fogden fremlagde til attestation de sædvanlige documenter, som i alt blev som nestforrige
Aar besvaret, ligesom og tingsVidne blev taget at Lægs Pængene er af Fogden betalt til Lægs
Mændene
Restancen for inde værende Aars skatter beløber 57 rdr 3 mrk 1 sk:
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1751 opnevnes 1. Johannes Halland 2. Mons
Heggebøe 3. Baste Veaa 4. Anders Knudsen Meele, 5. Winciens Meele 6. Niels
Mitmielde, 7. Mons Johannesen Hechland og 8. Johannes Schaftun, som alle tilsiiges
betiimelig at indfinde sig for at aflægge deres Laug Rættes Mænds Eed.
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Anno 1750: den 9de Decembris Morgenen ved Klocken 9 Slæt indfandt, ieg Jacob Preus
mig paa Aastædet Solemswigen, til følge den mig tillagde h/er/r Stifts befalings Mand von
Cicignons Constitution samt d/en 16de Septembris nest tilforne givne Forafskeedigelse, hvor
og begge Parters Fuldmægtiger Procurator S/ingneu/r Johan Siemon Cramer og S/ingneu/r
Claudius Emanuel Barth sig Sisterede (histerede): Men, ihvorvel at ieg, som Constitueret
Dommer For tøvede det opnæfnte Lav-ret, hen over Klocken 12 Slæt og ingen af dem ej
heller Bøygde Lehns manden Niels Nielsen Nedre Dyngeland, loed sig indfinde, var
indstefnte Erich Olsens Fuldmægtig Procurator S/ingneu/r Barth af Dommeren begierende
følgende ad Protocollen tilført, nemlig: at hand anviiste den paa Erich Olsens vegne Lovlig

forkyndte Contra Stevning som i Dag skulle forfalde i Rette: Men da Lav-retted er Hindret
udj Sagens fremgang ved deres udeblivelse, som efter Loven i denne Casu ere Med-Domsmænd: saa vil denne instance og bekostning ankomme paa Deris an- og forsvar, siden
Comparenten ej Lov-gemæs kand faae Sagen efter den anviiste Stevning proseqveret: Men
skulle Hoved Citantjndens Fuldmægtig Proc: S/ingneu/r Cramer nu vedtage at tage til
Gienmæhle, efter formelte Contra Stevning, er Comparenten villig, samme at in-Camminere
hvad Tiid Retten behager at fast-sætte, og Retten bliver Complet.
Procurator S/ingneu/r Cramer vedstoed Contra Stevnemaalets Lovlige forkyndelse for hans
Principaljnde Mad/a/me Besche; og derhos erklærede Comparenten sig Villig, til alt hvad
Sagens skyndigste Slutning kand udfordre: hvorfore Hand ogsaa, paa Grund af denne Rettes
seeniste Forafskeedigelse, protesterede imod Viidere Anstand, besynderlig, fordi det var
Contra-Citantens pligt at erjndre og besørge Lav-rettets nerværelse: Hand paastoed og denne
Dags Rettergangs bekostning til stræckelig erstatted.
S/ingneu/r Barth replicerede, at Skylden er hverkken hos Ham eller hans Principal, at Sagen
icke i Dag nyder sin fremgang: men hos Lavrettet og Med-doms-Mændene, som, om Sagens
forfløttelse til i Dag til fulde ved seeniste Session og Rettens Kiendelse, var under-retted,
hvorfore den
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bekostning, saa vel paa Comparentens Principals Siide, med at have sine Widner til stæde,
som for Hoved Citantjndens siide er med gaaet, vendtelig af Lav-retted vil blive ansvarlig.
Forafskeediget.
Efterdj det opnæfnte Lav-ret, skiønt Sagens udfløttelse til nerværende Dag, dennem nock
som ved seeniste Eragtning, saavelsom indstefnte Erich Olsens udstæde Contra Stevning, var
bleven kundgiort, nu ikke indfinder sig til Sagens og Rettens betiening; Saa gives Sagen rom
til nest følgende Søgne Dag efter Hellig Trej Kongers Dag anstundende Aar 1751, den 7de
Januarj, da Procurator Barth seer sig imidlertiid Contra Stevningen for vidnerne viidere til
forkyndelse proseqveret, lige som og Retten imidlertiid skal søge Fogdens assistence til
Lavrettets samling, samme Tiid: og lige saa at Retten med Justice Protocollen, fremsatte Tiid,
til Sagens beslutning, vorder assisteret. Øvrigens skal denne Dags forretning, for Dommeren,
med Skyds og forpflæjning, Observeres, ved Ultimat Doms afsigelse.
1750
---------1751
(1751: 170)
Besigtelses Forretning
Anno 1751 den 15de Januar indfant jeg Hans Jørgen Holtzrod paa Min Principal H/er/r
Sorenskriver Garmanns veigne paa Gaarden Fyllingen beliggende udj Echanger Schibbrede
og Nordhordlehns Fogderie, for sammesteds efter Skipper Axel Nepstads Skriftlige
Reqvisition af 23de Decembr: afvigte Aar 1750 at foretage een Lovlig besigtelse og Aaboeds
forretning over een Gaarde part her i bem/el/te Gaard Fyllingen som bem/el/te Axel Nepstad,
ud-af Anders Aschildsen Reistad sig haver tilforhandlet, udj hvad tilstand saavel gaarde
partens Huuser, som Jord vej for nærværende tiid befindes udj, alt til dend Ende at itzige
Kiøbere Skipper Axel Næpstad i frem tiiden, om nogen oddels berættiget til Gaardeparten

skulle jndfinde sig for at jndløse gaarden, Kiøberen da kunde beviise i hvad tilstand Hand
samme haver annammet, og hvad nødvendige bekostninger hand derpaa haver giordt:
Ved denne forretning var nærværende følgende af Fogden S/ingneu/r Rasmus Smith paa
Reqvirentens ansøgning af 8de Januar dette aar ved paateignet udnevnelse af 11 hujus,
efterskrevne 6 Laugrættes og besigtelses mænd Sc: Hans Bastesen, Johannes Ellingsen og
Johannes Olsen Nepstad item Mons Olsen Grøtved Børge Olsen og Anders Indre Giervig,
hvilke bem/el/te Fogdens udnevnelse blev i Rette lagt:
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For Rætten Comparerede Reqvirenten Axel Nepstad Personlig; og paa Selgeren Anders
Aschildsen Reistads veigne møtte Anders Olsen Reistad: men leilendingen som for
nærværende tiid bruger og beboer denne jordepart Sc: Johannes Olsen Fyllingen var ikke
tilstæde, da hans Koene Marritha Iversdaatter som var hiemme berettede at hændes mand
var gaaen til Skoven efter een veed børre, efterdj hand ikke vidste af denne forretning som i
dag her skal holdes:
Hvor efter Skipper S/ingneu/r Axel Nepstad begiærede at forretningen maatte tage sin
begyndelse, og blev da Huuserne af Laugrettet taget udj øyesiun Sc:
1. Borgestuen 11 al: lang og 10 ½ breed med noverne ibereignet, hvilke Huus
behøver følgende Reparation
20 vaager næver til taget á 1 mrk 8 sk
5
2 torveller hver 12 al:
1
8
6 øbse kroger á 2 sk
12
16 nye spær á 4 mrk tylten
5
4
2 brun troe á 1 mrk 8 sk
3
½ tylt tømmer til Gulv i stuen á 14 mrk
tylten
1
1
½ tylt Runtroe
3
Arbeids lønn til dette Huus samt
Materialiernes fremskaffelse paa stædet
6
14
2
8 sk:
-----------------------2. Under boen uden for Stue Dørren behøver til at komme i forsvarlig stand med:
1 ½ tylt tømmer paa 10 al: støkket
3
1
Loftet over Boen fattes
10 Vaager næver á 1 mrk 8 sk
2
3
3 tylter troe á 2 mrk
1
14 spær
5
15 stokker til bordtag
3
1
Arbeids lønn til dette Huus i henseende
samme maae ned rives og igien opsættes,
i bereignet Materialiernes hiembringelse vil
koste tilsammen
10
20
4
-----------------------3. Een Gammel Boe gandske forfalden og vil i grund nedrives og igien af nye op
bygges,
hvilken vil koste, naarsomhelst der bliver
nyttet af dend gamle saa meget som
deraf got befindes, i alt
9
4. Florren behøver til forbedring
1 tylt tømmer til bordtag paa Nore Gavelen
3

arbeidslønn

1
-------------------------48
8 sk:
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48
8
5. \Hø/ Laden behøver til forbedring
1 tylt tømmer til bordtag paa østre
Gavelen paa løen
3
12 vaager næver til taget á 1 mrk 8 sk
3
Torvald og kroger
1
8
Arbeids \lønn/ til dette Huus
2
3
8
4
8
-----------------------6. Een liden stald paa østre siide af løen Gandske forfalden, mens kand hielpes til
rætte og bringes udj lov forsvarlig stand, af hvad som bliver Casseret af under boen:
mens Arbeids lønn til at faae dette Huus
opbygget igien vil koste
4
7. Een Skygge bagen for Stuen som behøver til Reparation,
15 vaager næver á 1 mrk 8 sk Vaagen
3
4
8
Arbeids lønn
2
8
4
1
-----------------------8. Eet Smale Huus Nord udj Gaarden dertil behøves for at bringes udj Lovfør stand
8 vaager næver á 1 mrk 8 sk
2
Torveller og kroger
1
8
Arbeids lønn
2
4
2
3
12
-----------------------9. Eet Ildhuus som af ælde og forraadnelse var ned falden \og borte/, hvoraf denne
gaardepart tilhørte ¼ deel, og vil altsaa ret nyt Ildhuus opbygges
son vil koste 13 rd 3 mrk {deraf ¼ part} er
13
3
10. Eet Stavnøst ved Søen, som behøver for at bringes udj lovfør stand
spær, Staver, troe, Søm drægler og
bordtag for
6 rd
16 vaager næver á 1 mrk 8 sk
4
Arbeids lønn, med Materialiernes
fremskaffelse
4
14
----------------------Fleere Huuser blev ikke giordt anvisning paa som kunde tages
under besigtelse:
-------------------------Summa Reparations omkostningerne paa Huuserne
97 rd 4
12 sk:
Reqvirenten *Axild Nepstad lod hernæst forestille, at foruden dend i dag allerede passerede
besigtelse og Aaboeds fald Taxation paa fornefnte Jorde parts Huuser fornødigede Hand
ogsaa at samme gaardeparts Ager og Eng for saavidt paa denne Aarsens tiid kand skiønnes
af \de/ lovlige opnefnte
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Besigtelsesmænd maatte tages under lovlig Siun og paaskiønnende hvorvidt samme af itzige
leilending Johannes Olsen efter lov og leilendings pligt kand være dyrket forsvarlig eller

ikke, til dend ende bad Comparenten at med forretningen maatte beroe til i Morgen da
saadant ved dags lys tilbørlig kunde skee siiden denne dag nu er forløben, ellers erindrede
Comparenten \at hand/ ey allene for om-trænt een 6 á 7 ugers tiid siiden Rætmessig har
tilforhandlet sig denne jordepart, mens end og at opsidderen attermelte Johannes Olsen
findes nu tilstæde i sit Huus, og des følgelig kand frem føre alt hvis hand med rætte til denne
forretning kand finde sig beføyet at erindre:
Anders Olsen Reistad som møtte paa Selgeren Anders Aschildsen Reistads veigne, og ved
denne besigtelse og Aaboeds Taxation fra begyndelsen og til nærværende tiid havde været
tilstæde, {og} sagde at hand ved dend holte besigtelse paa Huuserne intet paa Selgerens
veigne havde at erindre, men allene efter Selgerens begiæring til Comparenten gav til kiende,
at Selgeren Anders Reistad havde til Skipper *Axild Nepstad, solt denne Gaardepart
saaledes, og udj dend tilstand, som dend for nærværende tiid findes udj, og uden at dend paa
Gaardepartens Huuser befindende Aaboed, skulle endten komme Selv given, eller
leilendingen Johannes Olsen til ringeste last eller Nakdeel, Ligesom \og/ Comparenten sagde
at dend Aaboed som blev lagt paa denne gaardeparts Huuser ved dend holte besigtelse den 6
Febr: 1747 beløbende til 16 rd af Selgeren er bleven bekostet paa Huuserne, ja end og 2 rd
meere, som noksom er bekiendt og end nu tilsyne:
Lejlendingen Johannes Olsen Fyllingen møtte for Rætten efter at Aaboeden paa Huusene
var anført, og sagde at hand om denne forretnings holdelse herpaa Gaarden Fyllingen i dag,
ikke var varslet, thi ellers havde hand været tilstæde, og hvad dend paa Huuserne Taxerede
Aaboed, angaaer, efter at samme for lejlendingen Anders Fyllingen var bleven op læst, og
betydet, sagde hand at hand derimod intet havde at siige videre end som der var besigtet
fleere Huuser end loven tilholder, udj øvrigt sagde lejlendingen Johannes Olsen at endskiønt
hand ikke er stevnt eller varslet til denne forretning, ville hand dog goedvillig møde i Morgen
og være tilstæde om hand det er goed fore, naar Gaardens Ager og Eng skal besigtes, og
forklare hvorledes hand samme har dyrket:
Eragtet
Da Reqvirenten Axel Nepstad ikke videre ved forretningen i Aften, havde at erindre, men
begiærede samme udsatt til i Morgen, saa blev samme Accorderet:
Den 16de ejusdem betimmelig om Morgenen blev besigtelses forretningen i nærværelse af
forbem/el/te besigtelses mænd, Reqvirenten *Axild Nepstad, Anders Olsen Reistad, og
leilendingen Johannes Olsen \atter foretaget/ og begav Rætten sig derefter ud paa Marken i
overværelse af
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de forbem/el/te, for efter Reqvirentens forlangende at besigte gaardens Ager og Eng,
Og giorde da leilendingen Johannes Olsen, Rætten anvisning hvor bøen tager sin begyndelse
Sc: paa eet stæd Bøestien kaldet beent vest til vinter leed, og videre væst over Myren fra
venter leed, nok videre Søer og Søer væst fra Myren til Fielddahlen, hvor een Merkes steen
staaer, Nok fra Fielddahlen beent paa Sødøst til Houe Myren, hvor een anden Merkes steen
staaer, derfra beent paa øst, op paa een Hou, hvor tredie Merkes steen staaer videre derfra
beent paa Nord lige til venter leed, hvor det øvre støkke paa Bøen ender, Nok eet aparte
støkke som hører til øvre Bøen, og begynder henpaa Houen hvor een Merkes steen staaer, paa
een beent væst tvert over, mit i Myren, hvor een anden Merkes steen staaer og derfra paa een
Nordvæst kant af steenen, Søer til Haagaarden: Mit Bøen begynder paa østre siide af Huus
Houen Nord øst fra Huus Houen i Bøelien hvor een Merkes steen staaer, Nok i fra Bøelien
og paa een Nord væst under berget og beent Nord imod Bøestien, fra Bøe stien, lige paa øst
norefter (nerefter?), og Søer til Bøe lien, hvor dette støkke ender: det nedre og østre støkke

begynder i Bøestien og øst igiennem i Bøegaarden, ellers er eet lidet støkke ud føre, som
gaar frem ved Bøegaarden under Bøestie Berget: Norre Bøen begynder fra vaagen og
tilstruppen, paa begge siider tilhørende denne gaardepart, men intet Mit udj: Dahls støkke
begynder fra udmarken i eet Berg og beent væst i Ageren, videre fra Ageren, paa øvre siiden
beent paa væst til Nore siide af floren, og derfra op i Lars sin floer;
Ole Fyllingen som med sin Bøe angrendser til disse forbem/el/te Merkes deeler, var
nerværende og havde herimod intet at sige:
Leilendingen Johannes Olsen foreviiste Rætten eet støkke Bøe strekkende sig i fra vinter
leed beent over Myrren udj een \steen/ helle som staaer imellem steen og skiegiærde, som
hand sagde hand havde af udmark op taget og derved meget for bedret bøen, ligesom og
leilendingen sagde, at have opsadt eet steen jerde som i forrige besigtelse er anført hvor
mange feune (favner) samme er, for hvilket alt med videre \som/ hand kand have forbedret
\paa/ denne gaardepart, hand Reserveret sig at Søge betaling hos itzige Eyere:
Hvad bøen eller Engen angaaer, saa blev samme ved eftersiun af Laugrættet befunden i
Meddelmaadig tilstand, deels godt og deels slætt:
Ligeledes blev befunden herpaa denne gaardepart 25 Agere somme smaa og somme stoere
nogle af dem gamle og nogle af itzige leilending nye optagne:
Hvorefter Reqvirenten Axild Nepstad forlangede at Rætten vilde eftersee hvad Skov til
denne gaardepart hører, og beskrive Skov Merkerne,
1751: 172b
Hvorpaa Laug rættet forføyede sig hen til Skoven, hvor den af Anders Reistad, Iver
Fyllingen, Lars og Ole Fyllingen blev giordt anvisning hvad Skov tilhører denne jordePart
Sc: i *vas holmen* (Vasholmen) eet støkke Skov som skiær paa Nord væst, øst i Aasene 2
st/økker Skov som gaaer i fra vandet og øst imod Nedre Echangers Egn, paa eet stæd Brune
kaldet 2 st/økker som Skær i fra vandet og væst efter til Bøegaarden: 1 støkke Skov jnst
paa Aasen som skiær fra Søen og øster imod Fyllingsnes Egn, væst i Marken er 3 st/økker
Skov som Skiær i fra vandet og øst til Myrene, Nok 3 st/økker Skov som gaar i fra vandet
og imod fieldet 2 st/økker Skov i dalene som skiær øst og væst 1 støkke Skov i *vaslien
(Vaslien) som ligeledes skiær paa øst og væst:
Efter hvad som i dag passeret er, var bleven for alle forbem/el/te oplæst, erindrede først
lejlendingen Johannes Olsen at hand foruden hvad som forhen af ham anmelt er og havde
opsatt een homle gaard paa een floer Toft hvor floeren førhen har staaet:
Axeld Nepstad i andledning af gaardepartens Huusers brøstfeldighed, og slætte
omstændigheder fant end nu fornøden, til forretningen at erindre følgende Smaa Poster: 1:
Paa det opsidderen Johannes Olsen ikke skal have Aarsag at klage at Comparenten ham
uafvidende af forrige Ejer har tilforhandlet sig gaarden, saa tilbød Axel Nepstad fornefnte
opsidder Johannes Olsen Gaardens Kiøb for dend selvsamme Sum/m/a 99 rd 3 mrk 8 sk som
hand sig dend af forrige Ejer haver tilkiøbt, dog med de {ti.} vilkor at saavel Kiøbe
Sum/m/en som Skiødetz bekostning samt alle af denne besigtelses forretning Dependerende
udgifter og bekostninger hannem af opsidderen som Kiøber, straxsen vorder tiltelgede imod
lovlig Skiødetz Extradition: for det 2: at siiden opsidderen Johannes Olsen er een gammel
og gotsom Sengeliggende Mand, der ikke haver anden slags hielp til sin Jordedyrkning end
sin Koene og 2de smaa børn og slæt ingen tienere, saa kunde Jord Ejeren Axild Nepstad ey
*Kazandere at lade hannem lengere paa Gaarden blive besiddende, fornemmelig da ingen
erstatning hos denne forarmede leilending kand blive at erholde, endten for Aaboeds fald
eller i anden maade, hvorfor Jorddrotten bem/el/te Nepstad formeentlig lov beføyet her for
Rætten opsagde leilendingen Gaardens brug og dørkning for dette Aar til Paaske til hvilken
tiid hand \holder/ Gaarden i rødig og parad stand til Ejerens beboelse og nytte: 3. og siiden

det er bekiendt at leilendingen som melt er meget fattig, saa vilde Jorddrotten, dog viise sig
saa Resonabel at tilstaae leilendingens Koene og fattige smaa børn ved Gaardens Leverance
dend Summa 10 rd som een Douceur eller almisse saa fremt opsidderen goedvillig og uden
videre vidtløftighed og penge spiilde vil frafløtte gaarden, men i øvrigt Reserverede hand sig
alle Juris Lages Reservanda herudinden til sin Ejendoms Conservation
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og det uden ringeste forbintlighed af sidstbem/el/te 10 rd tilbud, som i veigrig fald efter lov
frafaldes til hvilke 3de Poster Reqvirenten ud æskede lejlendingens Reelle og oplyslige
giensvar til videre Messures i agttagelse:
Leilendingen Johannes Olsen svarede til forestaaende af Axild Nepstad fremsatte 3de
spørsmaal Sc: til 1. qvestion at siiden Reqvirenten Axel Nepstad allerede havde Kiøbt
Gaarden, saa kunde lejlendingen ikke kiøbe dend ikke heller havde hand lejlighed dertil: til
2den og 3die Qvestion svarede lejlendingen, at dersom Kiøberen af Gaarden Mons/ieu/r
Axild Nepstad vil give ham 12 rdr udj Penge og 1 p/a/r skoe, saa vilde hand uden
modsiigelse {.....} og indvending af hvad navn det have kunde goed villig frafløtte og
røddiggiøre Gaarde parten Fyllingen for itzige Kiøbere Axild Nepstad til næst kommende
Paaske, og desuden eftergive ald dend Prætention og Søgning, hand kunde have endten til
opsagn, at paastaae, eller og erstatning for det forbem/el/te steen giærde og forbedring paa
Jorden, og vilde Axild Nepstad ikke saadant accordere ham, saa fik det gaae, som det kunde:
Da dette var indført erklærede leilendingen Johannes Olsen, efter dj Axild Nepstad ikke
videre vilde tillægge ham, at vilde imodtage de anbudne 10 rd
Videre havde Reqvirenten Axild Nepstad ikke ved denne forretning at erindre, men
begiærede samme sluttet og sig med første beskreven meddeelt, og derhos belovede at hand
skulle holde lejlendingen Johannes Olsen frie og kravsløs for alle omkostninger som og
Huuse Aaboeden:
Anders Olsen Reistad havde heller ikke noget mod denne forretnings slutning at observere:
Thi blev denne forretnings omkostninger bereignet saa som
Stemplet papiir til forretningen
1 mrk 8 sk:
Skydz ½ Miil paa vejen
1
2
Diet penge
4
2de dages forretning
5
Forretningens beskrivelse
1
Foeseiglings penge
1
4
De 6 laugrættesmænd for deris umage udj 2de dage paa
deris eegen kost hver 3 mrk
3
------------------------10
1
14 sk:
Hvilke penge af Skipper Axel Nepstad med reede penge nu blev betalt:
Og hvorefter denne Forretning blev sluttet:
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Anno 1751 d/en 28 Jan: indfandt jeg mig paa Gaarden Holme der efter Kongl/ig
Allernaadigst Rescript er designered at blive Præstegaard for Hossanger Præstegield og af
Vedkom/m/ende Sogne Præst beboes, for sammestæds i følge Deres Høy Velbaarenhed
H/er/r Stiftsbefalings Mand Uldrich Friderich von Cicignons skriftlige Ordre under 11te

hujus at holde en lovlig taxations Forrettning over de Præstegaards Huuse som skal opbygges
og af saavel Hammers som Hossangers Kalds Almue Conjunctim skal bekostes, til bem/el/te
Overslag og taxations Forrettning har Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith
skriftlig ladet opnevne følgende 6 Mænd af Haugs Præstegield sc: af Arne Skibbreede 1.
Ole Andersen Sognstad og 2. Jens Garnes af Mielde Skibbreede 3. Ole Olsen Watle, 4.
Helge Waatle, 5. Brynild Mitmielde og Lehns Mand Johannes Ascheland der alle møder.
Høybemelte H/er/r Stiftsbefalings Mands ordre grundende sig paa Sogne Præsten H/er/r
Benjamin Olrichs indgivne Reqvisition og forslag om hvorleedis og hvormange Værelser
hand forlanger af Almuen bekosted og opbygt lyder som følger
Ved forrettningen indfandt sig saavel Sogne Præsten H/er/r Benjamin Olrich, som og
følgende Mænd af hvert Sogn saavel i Ham/m/ers som Hossangers Præstegield, sc: af
Aasene 6 Mand, Lars Mælcheraaen, Hans ibid: Anders Morvigen, Ole Ulseth Stephen
Blindem og Daniel Flachtvedt, af Meelands Sogn Mons Bragstad, Lars Holme, Halsteen
Hesdahl, Tørres Sagstad, Anders ibidem og Mons Miaatvedt, af Alversunds Sogn, Ole
Bergesen og Ole Nielsen Sellevold, Knud Soltvedt, Peder og Niels Alver, og Berge Qvamme
af Hammers Sogn Aschild Mundahl, Knud Hofsdahl, Aamund Honisdahl og Aschild
Sieurset, Aschild Børcheland, Ole Børtvedt, Haaver Haaland, Berge Blegelie, af Hossangers
Præstegield og Sogn Lehns Mand Magne Ese, Erich Hoshofde, Erich Fielschaal, Erich og
Elling Yttre Eide og Iver Aschevig, Niels Svennem, af Sems Sogn Mons Storoxe, Knud
Schare, Anders Elsaas, Ole Levestad, Ole Lille Oxe Niels Sem Lars Gausereide og Lehns
Mand Lars Storoxe, af Moe Sogn Anders Numedahl, Aschild Moe, Knud ibidem, Hans
Nedre Helland Ole Almelie, Niels Otterstad. som alle møder
Lehns Manden udi Hossanger Skibbreede fremlagde en af Fogden ham meddelt ordre at
møde paa hands Veigne Ved denne forrettning sam/m/e er dateret d/en 22 Jan: h: a: og
saaleedis lydende.
Derefter blev en Afritzning til den nye Præste gaards bygning forfattet, og saavel til
Præstens Commodite som Menage for Almuen paa bæste Maade indrettet, som saavel
Præsten H/er/r Olrich som den tilstæde værende Almue i alt approberede, dog med den
Reservation af Almuen at endskiøndt nu sam/m/e af Almuen af begge Sogner bekostes, Vil
dog Hossangers Gield forlange og paastaae at den heele bygning for eftertiiden skal saa vel
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af Præsten som Almuen Vedligeholdes, nemlig Sogne Præsten den halve deel af bygningen
som bliver de daglige Værelser og Almuen den anden halvedeel som ansees for Herre
Kam/m/er, og bliver altsaa den heele bygning 21 alen i længde, 13 alen i bredde og 4 ½ alen
høy alt efter den Indeeling som afritznings Chartet udviiser, da der bliver følgende Værelser
nemlig 1 For Stue med 2de hosbyggede Kam/m/ere paa den eene Siide af Gangen 1 daglig
stue, Kiøcken, og Spise Kam/m/er paa den anden siide, paa Loftet 2de tømrede Kam/m/ere i
Gavlerne, og blev da taxationen over bem/el/te bygnings bekostning bereigned som følger.
Bygningen af forbememelte længde bredde og høyde med tøm/m/er sper og bielker at
opbygge samt Tomten at ryddig giøre og forsvarlig at sætte paa Steenlag blev til Almuen
udbødet hvem der for lættest kiøb sam/m/e Vilde paatage sig at opbygge i saa forsvarlig stand
at intet derpaa kunde udsættes enten Ved Materialiernes bonite eller Arbeydetz forsvarlige
Istandsættelse, hvortil Erich Eide og Ole Grønaas anmelte sig at Vilde paatage sig denne
bygning efter det fremlagde Afritz at opføre \ sam/m/e / med tøm/m/er, Sper, bielker Render
og Tomtens forsvarlige røddig giørelse samt Steenlaget i fuldkom/m/en Stand at paasætte
bygningen alt i sufficent og upaaklagelig Stand som under taxation og besigtelse siden skal
kom/m/e for den summa i alt
110 rdr:
til Suetaget over den heele bygning 70 tylter bord á 2 mrk 8 sk 29
1

18 tylter legter á 12 sk
3600 tagsteen á 10 rdr
70 Kiølpander á 3 sk
12 tylter bord til Gavlerne á 2 mrk 8 sk
Spiger til taget i alt 3000 á 28 sk 100
til Lofter over heele bygningen 60 tylter á 2 mrk 12 sk
til Gulver og lister over alt 60 ditto á 2 mrk 12 sk
indbereigned til trappen bord, men 1 tøm/m/er stock
3 fack Vinduer i Storstuen á 4 rdr i alt
2 enkle fack i Kam/m/erne derved á 2 rdr
2 ditto i daglig stuen á 4 rdr
3de fack i spis Kam/m/er og Kiøken á 2 rdr 3 mrk
2de fack paa Kam/m/erne paa Loftet á 2 rdr
5 fyllings dørrer med bord og Arbeyd á 1 rdr 3 mrk
2de dørrer som er slettere á 5 mrk
2de dobble (dobbe) Laaser med trøckere á 9 mrk
5 par hængsler á 2 mrk
3 trek Laaser med Nøgler á 2 mrk
1 Klinke til spiskam/m/ered
2 Gade døre
Laas og 2 par hængsler med smecke til
2 dørre til Kam/m/erne oven paa Loftet á 2 mrk 8 sk
Laas og hængsler til begge dørrene
1 ½ tylter Gulf Aaser á 13 alen á 1 rdr 4 mrk

2
36
2
5
7
27
27
12
4
8
7
4
7
1
3
1
1

1

8

1

2

4
3
3
2

8

3
3
4
4
1
5
2
5

1

8

1
2
3
----------------------------------304
4
10 sk
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1 tylt Oplænger á 10 alen lang
1 ditto
36 tylter bord til bordtag og luger á 2 mrk 12 sk
Jern til Lugerne 16 par á 1 mrk 8 sk
Skorsteenen med sit tilhørende Jern Muur steen og Kalck
2de bie lægger Ovner tilsam/m/en
4 ovn fødder
Arbeydslønn til at oplægge suetaget med at lægte og recke
det, og at oplægge Panderne og bringe Gavlerne i stand med
Vindskeder og alt tilbehør blev anseet at koste
hvortil Haaver Halland Elling Eije og Ole Børtvedt anmelte
sig at antage dette Arbeyde for ligesom tylteviis at arbeyde
hver tylt af alt Gulve Arbeyde for 26 sk Pr: tylt som da
beløber i fald alle bord oparbeydes som er taxerede til
50 tylter
for hver tylt af Lofterne at nedlægge á 24 sk som er
ligeleedis 60 tylter
At liste det gandske huus indvændig i alle Værelser med
Stuer Kamre og Kiøcken samt udvændig at bordklæde
bygningen med Oplænger og luger i alt betinget Arbeyds
Lønnen med bem/el/te Mænd for

1
1
16
4
35
22

3 mrk
3
3

3
30

13
15

18

3

4

4000 spiger til indvendig og udvendig Arbeyde á 28 sk
1000 Liste Spiger á 1 mrk
100 Eege Nagler til Oplænger
12 store hagespiger til sperre laget á 12 sk
24 ditto mindre á 8 sk
32 rendespiger á 1 sk
20 ditto til storm bandene
6 Kander tiere til Render og Naaver á 8 sk

11
1

4
4

1
2

3

12
2
1
4
3
--------------------------------480 rdr
1 mrk 14 sk:

Mod denne holte taxering havde Sogne Præsten ey videre at erindre, men den samtlige
Almue beklaged sig over sin slette Tilstand ey at kunde udreede denne summa, Vilde altsaa
overlade til høyere Øvrighed om derudi kand nydes nogen Moderation i henseende denne
taxerede bygning ansees af dem at være meer end Lov dem tilholder at opbygge, og som
videre denne sinde ey Var at udrette blev denne Forrettnings bekostning bereigned som er
Skydtz og diet Pænge frem og tilbage
2 rdr
en dags forrettning
3
forrettningens beskrivelse og forseigling
5
4
de 6 Laug Rættes Mænd for Reyse kost og forrettning á 3 mrk
3
-----------------------8
5
4
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Besigtelses Forrettning
Anno 1751 d/en 23de Martij indfandt jeg mig paa Gaarden Fladøen beliggende udi
Nordhorlehns Fogderie og Ahlenfit Skibbreede for sam/m/estæds i følge Welædle H/er/r
Capitaine Hans Jacob Borses skriftlige Reqvisition under 4de Jan: inde værende Aar og den
derpaa teignede beram/m/else til denne dag at foretage en lovlig taxation og Siuns Forrettning
over alle de paa denne Gaard befindende Vaanings og bønder Huuse med Videre Gaardens
beskaffenhed efter bem/el/te Reqvisitions Indhold som saaleedes er lydende.
Til denne Forrettnings fuldførelse haver Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith ved
skriftlig ergangne Ordre til Læhns Mændene Ved dem ladet opnevne følgende 6 Laug Rættes
Mænd 1. Niels Olsen Svennem 2. Erich Johansen Hoshovde 3. Ole Aamundsen Grønaas
4. Erich Bergesen Fieldschaal, alle af Hossanger Skibbreede 5. Jens Olsen Garnes og 6.
Anders Johannesen Sundland af Arne og Mielde Skibbreede som alle indfandt sig som
besigtelses Mænd Ved denne Forrettning
Capitaine Borse anmelte det hand Ved Skrivelse til den fraværende nemlig Obriste
Møllerop, har givet fuldkom/m/en Varsel til denne forrettning, ligesom og til skrevet ælste
afdøde Capitaine Møllerops ælste Sønn Sergient Johan Møllerop at Være i fald hand det
nødigt eragtede tilstæde paa egne og Søskendes Veigne og derpaa erholdet hands Svar af
9de passato saa lydende.
Ved Forrettningen Var og de 3de Frøckner Anne Ribolt Anthonette og Anne Catharine
Møllerop nerværende, thi blev med forrettningen saaleedes begynt og fortfared som følger
Først blev taget under taxation og besigtelse de paa Gaarden Fladøens Østre *Siller (eller?)
Øfre Parts tilhørende bønder huuse hvor der da befandtes

1mo En tømret floer af 11 alens længde og 8 alens bredde sam/m/e befandtes
gandske uduelig og forældet, saa den ey kand Repareres men faaer i Grund rives og altsaa
kand alt det gamle tøm/m/er med Videre detz tilhørende ey høyere i den stand det nu befindes
af Mændene taxeres end for 1 rdr.
2do En af Stave og bord befindende Høe Lade 18 ½ alen lang og 12 alens bredde
fandtes meeget brøstfeldig, saavel hvad tag bordtag, Soler og Standere angaaer saa at
sam/m/e ey høyere i den stand sam/m/e nu befindes kand ansees end til 13 rdr, men naar
sam/m/e skal i fuld stand sættes Vil der til med gaae 14 støcker bielke træer til soler,
standere og torveld á 1 mrk 8 sk er 3 rdr 3 mrk. 10 tylter bord á 2 mrk 8 sk er 4 - 1 mrk
30 Voger Næver á 20 sk er 6 rdr 1 mrk 8 sk Arbeyds Lønn til Ladens Istandsættelse 8 rdr:
til sam/m/en Reparations Omkostningerne 21 - 5 mrk 8 sk
Paa den Nedre Gaardens Part befandtes ligeleedis følgende Huuse
3tio En tømret floer 13 ½ alen lang og 8 ½ alen breed, for nogle Aar opsatt af Nyt og
gam/m/el tøm/m/er, har ey Væred med bordtag eller oplænger for siunet, ansees til verdie for
nerværende tiid til 14 rdr:, men naar den i fuld Aabodsfør Stand skal sættes behøves
følgende Reparation
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til bortag over alt 13 tylter á 2 mrk 8 sk er 5 rdr 2 mrk 8 sk, 1 ½ tylt oplænger á 1 rdr er 1
rdr 3 mrk til at Reparere baaserne med bord og standere i alt 1 rdr Arbeyds Lønn i alt 3 rdr
i alt Reparations Omkostninger 10 - 5 mrk 8 sk.
4to Et smale huus med 3 Vægger udi da et gam/m/el derved staaende Smale huus er
nedfaldet blev i alt taxered som det nu befindes for 4 rdr: men da sam/m/e fattes bordtag
med Videre, behøves dertil siden bem/el/te huus er 8 ½ alen lang og 7 ½ i bredde følgende
7 tylter bord á 2 mrk 8 sk er 2 - 5 - 8 sk, en halv tylt oplænger 3 mrk: Arbeyds Lønn 2 rdr:
tilsam/m/en 5 - 2 - 8
5to en Høe Lade 14 ½ alen *breed (lang) 10 ½ alen breed befandtes saa slet at den i
Grund maae nedrives, og blev altsaa de gamle Materialier som af Næver og nogle bord som
kand bruges til troe samt faae stocker af Stander Verket anseet til Verdie for 6 rdr.
*7do En tømret borgestue 7 ½ alen breed og 8 ½ alen lang befandtes og saa ringe og
uduelig at den i Grund maae nedtages da saavel tøm/m/er tag sper og bortag er gandske
forraadnet, thi blev sam/m/e ey høyere taxered end til 4 rdr.
8mo En liden boe 3 ½ alen lang og 4 ½ alen breed Var i lige Maade aldeelis
forraadnet, saa den til fast ingen Nøtte kand ansees, og altsaa ey taxeres høyere end til 3 mrk
9mo En Vee skycke af Standerverk opsatt 7 alen lang 5 ½ alen breed, er og gandske
forraadnet og i Grund maae ned tages, saa den ey bliver til anden Nøtte end opbrendes thi
blev den taxered af Mændene for 1 mrk 8 sk
10. Et tømret Nøst Ved Søen 15 alen i længde og 9 ½ alen i bredde gandske og
aldeelis forfalden og forraadnet saa det i Grund faar nedrives detz verdie som det nu befindes
udi kand ey høyere ansees end til 3 rdr:
Ved sam/m/e Nøst paa Nordre Siide er tilsatt en Svale af Stander Verck opsatt af 12 alens
længde og 4 alen i bredde er ligeleedis forfalden og med Nøsted faaer ned rives, detz Verdie
i den nu befindende tilstand ansættes for 1 rdr:
11. Et Node huus paa 6 staver staaende uden bortag 11 alen i længde og 9 alen bredt,
ansees til Verdie for 5 rdr og er i saavidt forsvarlig Stand.
12. Blev Vaanings huuset efter seed som i længde er 22 alen og i bredde 11 alen
saavidt tøm/m/eret angaaer med der hos staaende Svale langs bygningen som er 3 alen bred
udi sam/m/e bygning \be/findes en stor stue med 4re Enkle fack Vinduer og en Vindovn med
Mured pibe, som er til ingen Nøtte uden at nedtages og lægges i en Skorsteen da den paa alle

sider er brusten og i støcker derhos er et kiøcken med steen Gulv og Skorsteen gandske
brøst feldig, hvorved er en daglig Stue med bie lægger Ovn som er gam/m/el og brusten i
bunden, oven over bygningen er en tømret Arck paa Nordre side, samt 2de afdeelte smaae
kam/m/ere med bord, hvilcken bygning nøye af Mændene blev efterseed, og befandtes brøst
feldig heden saavel uden som indtil at Være meget
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stor, da taget maatte aftages forsiunes med nyt Sper troe og en stor deel Næver, alt bortag
giøres nyt paa Nordre og Østre Siide men forbedres paa Søre og Vestre siide, nye Vinduer
og Poster med Luger, samt alle Gulver og Lofter optages og nedlægges samt med nye dørre
forsiunes, Skorsteenerne i sær Ovn Piben gandske forbeedres og den siste i Grund nedtages
thi blev af Mændene skiønnet at som Vaanings tøm/m/eret befandtes formedelst iidelig
paafaldende draaber paa Visse stæder beskadiget deels af orm bedervet og af Ælde
forfalden, og paa Visse stæder indbygt tøm/m/er i Veggerne paa Søre Siden, og saaleedis til
andet brug som Udhuuse allene Var tienlige at omarbeydes naar det bæste deraf blev nøttet,
kunde de efter bæste Overlæg ey taxere den heele bygning i den stand sam/m/e nu fore findes
for saavidt allt angaaer som til Omarbeydelse kunde findes tienlig end til summa 80 rdr i
fald den nu paa Tomten blev staaende, men i fald den skulle nedtages og som melt nøttes til
andet fornøden brug, kand dens Verdie ey ansættes eller ansees for høyere end 60 rdr:
Paa Nordre siide fantes en liden indhægnet Hage 8 favne i bredde og 9 favne i
længde med Eene staur paa de 2de og furre staur paa de andre 2de siider sam/m/e gierde da
der ingen Paaler der til er brugt blev anseed som forfalden og altsaa til Verdie ansættes for 4
mrk, udi bem/el/te have befindes 1 Kirse bær og 1 Plom/m/etræe med nogle rips og Sole bær
træer.
Uden for bem/el/te have findes 2de over groede fiske dam/m/e hvorudi ingen fisk er, men
faaer i stand sættes om de til det brug skal nøttes.
Hvad Gaarden i øvrigt angaaer saavidt Ager Eng og Skov angaar, da befandtes paa
den øverste Part 18 smaae Ager flecker at Være i brug, hvorudi Forpagteren Ole Andersen
som i 10 aars tiid har brugt Gaarden sagde at saae 2 tønder Sæd, og befindes bøen og Engen i
Mangel af Giødning og tilsiun med Veiter at Være meeget udørked, hvad Skoven angaaer, da
er den for nerværende tiid ey af stor betydning, da den ælste og nøttigste er bort hugget men
kand dog i fald den spares Væntes at kom/m/e sig igien formedelst den nye opvoxende
under skov og Rønninger.
Videre blev Ved denne Forrettning ey af Capitaine Borse erindret, men forlangede sam/m/e
sluttet og beskreven sig meddeelt.
Thi blev denne forrettnings bekostning til Sluttning bereignet, nemlig Stemplet Papier 1
mrk 8 sk, Sorenskriverens diet og reyse Pænge samt dags forrettning 4 rdr 4 mrk
forrettningens beskrivelse og forseigling 1 [rdr] - 2 mrk de 6 Laug Rættes Mænd for Reyse
og dags forrettning á 2 mrk er 2 rdr: Fogden for opnevnelse til Laug Rættet ved Lehns
Mændene 2 mrk summa Forrettningens bekostning i alt 8 rdr 3 mrk 8 sk

Sommertingene for Aar 1751
[Skjold]
1751 d/en 3de Maij blev Rætten til almindelig Sommertings holdelse satt paa Ting stædet
Møllendahl for Schiolds Skibbreedes Almue i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged
Rasmus Smith
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og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd som alle ved attester fra den Constituerede Laug
Mand Borgemeester Forman beviiste at have aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed, hvis
navne fol: 152 findes til førte untagen udi Anders Monsen Nedre Bratlands stæd som er for
nyelig død blev igien antaget Halver Nielsen Øfstue
Og blev altsaa de Kongl/ige Allernaadigste Forordninger og Rescripter publicerede et efter
andet som følger.
1. Forordning hvorefter Odels bønderne i Norge bør meddeele deres Huus Mænd
fæste eller bygsel Sædler paa deres Huuse eller Jorder dat: 9de 8ber 1750
2. Forordning angaaende Tyverie, som i Norge begaaes Ved at af skiære Man og
Rumpe af andres hæste paa Marcken eller andenstæds dat: 20 Nov: 1750.
3. Ditto anlangende naar og hvorleedes Egteskab maa adskilles i tilfælde, hvor
hosbond eller Hustrue er straffet med fængsel paa Livstiid. dat: 18 Decbr: 1750.
4. Ditto hvorved frem/m/ed Kaaber-Smed-Arbeyde forbydes i Norge at indføres dat:
4 Jan: 1751
5. Ditto angaaende Forbud paa Sucker og Sirupers Indførsel i Bergens bye og Stift
samt Nordlandene, saavidt de handle paa Bergen med Videre dat: 12 Jan: 1751.
6. Ditto anlangende, hvorleedis de Skippere, Styr Mænd eller Skibsfolk som befindes
paa en tyvagtig eller underfundig Maade, at have forkom/m/et eller bortvendt det dennem
under hænder betroede Skib eller Godtz bør straffes dat: 5 febr: 1751
7. Ditto anlangende at publiqve og umyndiges Capitaler maae herefter for 4re Pro
Cento naar ey 5 pro Cento kand faaes imod forsvarlig Pant udsættes dat: 17 Martij 1751.
8. Stiftambt Mand von Cicignons Ordre under 26 Nov: 1750 til fogden angaaende
Pibernes Qvarteer Pænge 1 sk daglig at lignes paa Lægderne til Spilletz Vedligeholdelse
9. Ligeleedis H/er/r Stiftsbefalings Mandens ordre til Fogden under 29 Decbr: 1750
at bekientgiøre Almuen at uagtet de med Præsterne Accordere om Præste gaardernes
Vedligeholdelse og aarlig til dens Istandsættelse udlægger Pænge kand de dog ey med slige
Accorder Være betrygget, men bliver forpligtet efter befindende enten bem/el/te huuse af nye
at opbygges eller og sam/m/e sætte i Vedbørlig stand.
10. Høybem/el/te Stiftambt Mandens Ordre under 2 febr: 1751 at der af Nordhor og
Wosse Fogderie skal til medgaaende Omkostninger Ved Grendtze Com/m/issionen i
Nordlandene og Find/marken lignes paa Løbe tallet 67 rdr: af Fogden som i Stiftambtstuen
skal indleveres.
11. Ditto Ordre til Fogden at indsøge af Fogderiet den Reparterede Summa 91 rdr for
de i Aaret 1749 forskudte og anvænte Delinqvents Omkostninger dat: 16 Martij 1751
12. Ditto ordre til Fogden at efter lyse 6 støcker Mordere og tyve som ere fra
Mariæsteeds Fengsel i Sverrig undVigte dat: 22 Martij 1751.
13. Kongl/ig Rescript at naar Nationale Soldater forseer sig og burde døm/m/es
desaarsage i Tinghuuset skal de her efter indøm/m/es til fæstnings Arbeyde paa et halvt Aar
dat: 11 Decbr: 1750
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Dernæst blev til publication fremlagt følgende documenter

1mo Aflyst en af Hans Monsen Møller udgivne Pante Obligation paa Capital 200 rdr
til Creditor Ole Bleege som efter Creditors paateignede qvittering af 13 Martij 1751 findes at
Være indfriet og betalt hvorfor sam/m/e af Pantebogens fol: 272 udslættes
2. Hans Monsens udgivne Pante Obligation til Consistorial Raad H/er/r Mathias
Haberdorf paa Capital 200 rdr dat: 1 Martij 1751 vide fol.
3. Aflyst Kobber Slager Hans Schrams udgivne Pante \Obligation/ dat: 26 april 1741
paa Capital 300 rdr til afg/angne biskop Bornemann som til Frue bespinde Ingeborg Maria
S/a/l/ig/ Bornemans er betalt efter hændes paateignede qvittence af 28 april 1751
4. Mag: og Lector Peter Christian Gartners udgivne bøxelsæddel til Anders Larsen
paa 1 Løb Smør 1 faar og ½ huud i Gaarden Laudefiord Lectoratet i Bergen beneficeret dat:
20 8ber 1750
5. Giertrud S/a/l/ig/ Danchersens udgivne bøxelsæddel til Knud Pedersen Schaale
paa 1 Løb Smør og 2 skilling Pænge i Gaarden Fantoft. dat: 29 april 1751
6. Philip Nicolles udgivne bøxelsæddel paa ½ Løb Smør i Gaarden Biørndahl dat: 16
Maij 1750
7. Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Niels Ingebrictsen paa 6 Mark Smør
udi Gaarden Solems Lien dat: 14 Decbr: 1750 med Rev: ej dat
8. Ditto biskoppens udgivne bøxelsæddel til Sieur Hansen paa 6 Mark Smør i ditto
gaard Sollems Lien ditto dato
9. Søren Elkiers udgivne bøxelsæddel til Ole Nielsen Follesøe paa 1 p/un/d 6 Mark
Smør i Gaarden Hetlevigen dat: 13 julij 1750 med Rev: ej dat
10. Hillebrant Omsen som Seminarii Fridericiani Forstander hands udgivne
bøxelsæddel til Gudmund Stephensen paa 12 Mark Smør nu og de øvrige 12 Mark til
sam/m/en 1 p/un/d Smør i Gaarden Sættre dat: 21 April 1751 med Rev: ej dat.
11. Skiftebrev forrettet paa Haue d/en 22 Sept: 1750 efter afgangne Syneve Olsdatter
Vid: fol: 431.
12. Jørgens Reimers skriftlig giorde FreedLysning om at ingen maae hugge i hands
tilhørende Gaard Nordaases tilhørende Skauv ey heller paa hands Sætter lade indkom/m/e
Creatuure med Videre efter documentes Indhold dat: 1 Maij 1751 som i Publications
Protocollen fol: 432 er indført.
Mons/ieu/r Thomas Steen paa Cornelius Kramers Veigne æskede udi Rætte den fra
*sidsteeden (sidstleeden) Høsteting udsatte Sag Contra Balzer Balzersen ved Møllendahl
som ved Eragtning blev fore lagt at møde til dette Ting, og forlanged de 2de Mænd nemlig
Lehns Mand Niels Dyngeland og Lars Monsen afhørte. som forelæggelsen for den udeblevne
har forkyndt hvorpaa benevnte Mænd fremstode og eedelig forklarede det de med lovlig
Varsel og for en 16 dagers tiid siden har forkyndt forelæggelsen for Balzer Balzersen i hands
eget paa hør og for hands boepæl
Citanten loed paastaae Dom saavel i hoved Sagen som angaaende Processens bekostning,
samt Citantens Reyse og tæring til Tinget, sær siden den indstevnte ikke har giort ringeste
exception enten imod det paastevnte eller Rætter gangen i sig selv.
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Dom afsagt
Da den lovlig indstevnte Balzer Balzersen hvercken efter Stevne Maal eller forelæggelse til
dette Ting har indfundet sig for at modsiige den Gield Citanten Cornelius Kramer hos ham
har at fordre med summa 4 rdr 1 mrk 4 sk hvorved hand tacite har tilstaaet det paasøgte, thi
bliver hermed for Rett kiendt og dømt at bemelte Balzer Balzersen ey allene bør til Citanten
betale de paasøgte 4 rdr 1 mrk 4 sk men end og i Processens bekostning betale indbereignet

Dom/m/ens Løsning 2 rdr som alt 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør
udreedes under Adfærd efter Loven.
Publiceret
Jacob Jacobsen Byneses udgivne bøxelsæddel til Jens Monsen paa 18 Mark Smør 1
Mæhle Malt i Gaarden Nordeide dat: 3 Maij 1751 med Rev: ej dat:
D/en 4de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev til publication
fremlagt.
Et af Ole Larsen udgivet Afkald til sin Svoger Salmon Monsen for den Arv ham efter
sin afdøde Søster Marthe Larsdatter d/en 12 Dec: 1750 tilfalt nemlig den summa 50 rdr
hvilcket afkald er dateret d/en 3 febr: 1751 og udi Skiøde protocollen fol: 432 indført.
Derefter blev paa raabt om nogen Sag Var indstevnt til dette ting og om nogen Videre havde
for Rætten noget at udrette hvortil ingen anmelte sig.
Fogden frem lagde til attestation den over de Kongl/ige Skatter forfattede Restance der for
inde værende Aars 1ste og 2den termin beløber 925 rdr 1 mrk 8 sk.

Sartors Skibb:
1751 d/en 5te Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Sartors
Skibbreede paa Tingstædet Tøsøen i overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten
til nevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 148 findes tilførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige forordninger oplæste som fol: 176 findes
extraherede og for Schiold er Vorden publicerede.
Derefter blev fremlagt til publication følgende documenter
1mo blev aflyst en af Mathias Rasmusen d/en 26 Junij 1727 udgivne Pante
Obligation til Frue Adel Holberg paa Capital 150 rdr som til Rasmus Kragh efter hands
qvitterings udviis af 14 Decbr: 1750 er betalt og altsaa af Pantebogen udslettet vid: fol: 128.
2do Margrethe S/a/l/ig/ Mathias Rasmusens Pante Obligation paa 550 rdr dat: 23
Maij 1742 til Hendrich Meyerhof som til Encken Anne Margrethe S/a/l/ig/ Meyerhofs d/en
18 Jan: 1751 efter hændes qvittering er betalt og altsaa fol: 233 udslettet og aflyses.
3tio Aflyst ditto hændes udgivne Pante Obligation til Henrich Molchenbuhr paa
Capital 60 rdr dat: 18 Jan: 1749 efter Mad/a/me Molchenbuhrs paateignede qvittence dat: 18
Jan: 1751 betalt
4to Margrethe S/a/l/ig/ Mathis Rasmusens udgivne Skiøde til Lars Samuelsen paa
Giestgiveriet Sollesvigen med Videre dat: 30 Dec: 1750 vid: fol:
5to Lars Samuelsens udgivne Pante Obligation til Mad/a/me Wessel paa Capital 500
rdr dat: 14 Jan: 1751 vid: fol: 432
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6. Skiftebrev forrettet paa Trengereide d/en 17de Nov: 1750 efter Anne Larsdatter
7. Ditto paa Kallestad d/en 27 April 1750 efter Peder Nielsen vid: fol:
8. Jens Johannesen Nipens udgivne bøxelsæddel til Johannes Rasmusen paa 20 Mark
fisk i Gaarden Nipen dat: 5 Maij 1751 med Rev: ej dat

9. Søfren Michelsen Goltens udgivne bøxelsæddel til Weermund Olsen paa 12 Mark
fisk i Gaarden Mitvedt ditto dato med Rev:
10. Johannes Olsen Kleppes udgivne bøxelsæddel til Arne Rasmusen paa 1 p/un/d
fisk i Gaarden Søre Selle dat: 5 Maij 1751 med Rev:
11. Hans Simensen Schage som Værge for Marthe Jensdatter hands udgivne
bøxelsæddel til Niels Johannesen paa 9 Mark fisk i Gaarden Nedre Børnes dat: 5 Maij 1751
med Rev:
12. Lasse Lassesen Berges givne bøxelsæddel til Jacob Thomesen paa 22 ½ Mark
Smør i Gaarden Trengereide dat: 5 Maij 1751 med Rev:
13. Knud Tøsøens udgivne bøxelsæddel til Michel Olsen Glesnes paa 18 Mark fisk i
Gaarden Nordeide ditto dato med Rev:
14. Ole Olsen Gietangers udgivne Skiøde til Peder Larsen Knapschog paa 1 pund 3
Mark fisk i Gaarden Gietanger dat: 5 Maij 1751 Vide fol: 432.
Jens Hansen Meyer æskede udi Rætte den fra sist holte Høste ting udsatte Sag Contra Ole
Andersen Telle, og efter Sagens paaraab mødte Ole Andersen Telle og anmelte det hand med
mundtlig Contra Stevning har indkaldet Citanten Jens *Hans Meyer til Veder Mæhle at
anhøre de af ham tillige under Lovens falds Maahl indstevnte Vidner Anders Jensen tienende
hos Halver Dahl og Lisbeth Jensdatter ligeleedis i sam/m/e tieniste Værende at Vidne hvad
dem er bekiendt om denne Sag som af Citanten er anlagt mod ham.
Den indstevnte Jens Hansen Meyer som og de angivne Vidner mødte alle Vedtagende
lovlig Varsel.
Hvor paa Contra Citanten forlanged de indstevnte Vidner afhørte men som Vidnet Anders
Jensen var drucken og beskienket holdt Dom/m/eren og Laug Rætten det ey raadeligt i dag at
admittere ham til Eedelig forklaring, thi blev Vidnet Lisbeth Jensdatter forelæst Eeden og
efter behørig given formaning aflagde sin Eed. og forklarede følgende det hun tilfulde Veed
og erindrer at da Ole Andersen *Telnes reyste af sin hosbonde Jens Hansen Meyers tieniste
for 2 aar siden {eller} meer eller mindre det hun ey vist veed, fornam Vidnet at bem/el/te
Ole Andersen Var svag og spøttet blod saa hand desaarsage maatte reyse af tienisten til sin
Fader Anders Telnes og nød bem/el/te dreng sin føde og Ophold hos Halver Dahl, hvor og
Jens Hansen spiste og Var til Huus og Logemente, da hand ingen Huus holdning havde,
Contra Citanten spurte om hand ikke i sin Værende tieniste har Været troe og skickelig,
hvortil Vidnet sagde jo og at hand Var lydig naar hand blev krævet til hands Arbeyde, viste
og at naar hun med de øvrige Medtienere fick sin spise kalte de Ole Andersen at spiise med
sig, siden hand ingen Kost fick hos Citanten Jens Hansen, Veed og at det ey Var imod Halver
Dahls Villie at give Ole Andersen Med siden hand ingen anden stæds fick sin Under
holdning,
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og Veed Vidnet ey at forklare hvad enten Halver Dahl Var Accorderet med Jens Hansen om
at give Ole Andersen Kost eller ey.
Og forlanget Contra Citanten siden hand ey havde Videre dette Vidne at tilspørge, det andet
Vidnes examination udsatt til i Morgen. som blev bevilget, og Citanten og Var fornøyet med.
Derefter blev de fleere Sager paaraabte hvorpaa
Corporal Ved Liv Compagniet Joen Knudsen Echeland fremstod for Rætten og gav til Kiende
det hand ved muntlig Stevne Maal har ladet indstevne Niels Hummelsund fordi hand haver
Ved Kyndelsmisse tiider og udi Vaarfiske slaget ham med en Aare til Vidner om sam/m/e

sag er og indstevnt under fals Maal Lars Aamundsen Hummelsund og Niels Erichsen ibidem
Lasse Lassesen Berge Salmon Olsen Kaursland, Johannes Øfre Golten, ligesom og Niels
Humelsund til at anhøre bem/el/te Vidner, og siden efter Sagens beskaffenhed at lide Dom.
Den indstevnte Niels Humelsund mødte Vedtagende lovlig Varsel, ligesom alle de anførte
Vidner lige leedis mødte.
Citanten forlanged sine Vidner afhørte, hvorpaa
1ste Vidne Lars Aamundsen tienende hos sin Fader paa Humelsund fremstod og
efter at behørig formaning var Vidnerne gived at Vogte sig for Meen Eed aflagde sin Eed
med opragte fingre, og Vidnede følgende det hand i Vaarfiske tiiden efter Kyndel misse
indeværende Aar var paa baad med indstevnte Niels Humelsund og udsatt tillige med ham
silde garn ved et Land Slumpen kaldet som under Gaarderne Glesnes og Kaursland er
henhørende, hvor de mod Aftenen sam/m/e Garn udsatte 2de silde garns Setninger derfra
reyste Vidnet tillige med Niels til et stæd Stigholmen kaldet udi Tellevogen og derfra igien
reyste næsten 1 time derefter reyste til Stædet Slumpen for at opdrage deres garn og da Var
det gandske mørckt hvor Vidnet opdrog tillige med Niels Hummelsund deres udsatte Garn,
Og da Garnene Var opdragne Var Landtauet som var fæstet med en Iiile i tu og af skaaren
og drog sam/m/e af Corporal Joen Knudsens baad, hvor af Vidnet tillige med Niels Erichsen
og Niels Humelsund udrog sam/m/e afskaarne Landtov ongefær 10 á 12 favner lang, og var
Vidnetz og Joens baad gandske nær hinanden Ved landet hvor Vidnet da fornam at Niels
Humelsund toeg Joens Aare og sloeg til Joen Knudsen, men hvad enten hand træffed Joen
eller ey Veed Vidnet ikke da det var mørkt og Vidnet Var frem/m/e i baaden, siden hørte
Vidnet at der blev adskillige Ord talte imellem dem men hvad Sag det var om Veed Vidnet
ey at erindre sig og reyste Vidnet paa sin baad der fra, til Tellevogen. Vidnet erindred ey
videre om det som passerte,
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2det Vidne Niels Erichsen Humelsund tienende hos sin Moder sam/m/e stæds
fremstod og efter aflagde Eed vidnede ligesom næstforrige Vidne angaaende Stædet hvor
Garnene den omvundne tiid var udsatt lige som og at have Været paa baad med Niels Olsen
Humelsund nu boende paa Gaarden Tvedt og forrige Vidne, hvor dette Vidne da opdrog
Garnene og da Vidnet havde intrecket Garnene Var Land touet afskaaret og trecket Vidnet
sam/m/e afskaarne Tauv af Joen Knudsen Echelands baad, og Var bem/el/te afskaarne taug i
Joens baad hvorfra Vidnet uddrog sam/m/e og da Vidnet ey var god at drage det der fra
kom Niels Olsen Hum/m/elsund og med Magt og rev det af bem/el/te Joens baad, hvorpaa
indstevnte Niels Olsen toeg til Joens Aare og sloeg ditto Joen med den over Ryggen, siigende
det er fordi du skaer mit Taug af, hvorpaa Joen bandede og sagde til Niels Olsen den onde
skal an/n/am/m/e din Siel Videre Viste Vidnet ey at forklare uden at Niels Olsen tillige med
Vidnet forlanget en Iiile hos Lasse Berge og fick de det afskaarne touv Ende ey meer tilbage.
da saavel Iilen som Tov Enden blev borte, Videre Viste dette Vidne ey at forklare.
3die Vidne Lasse Lassesen Berge fremstod og efter aflagde Eed Vidnede det hand
var den omvudne tiid paa stæd Slumpen hvor saavel Citanten som den indstevnte havde
udsatt sine Garn dog udi sin egen baad, hvor hand hørte der blev trette imellem Joen og Niels
Olsen angaaende Niels Olsens toug der Var afskaaret af hands Garn, men Veed ey hvad enten
Niels Olsen sloeg Joen Knudsen eller ikke, da Vidnet hverken saae eller hørte det, men
fornam at Niels Olsen[s] ile og taug et støcke deraf Var borte, saa Vidnet maatte laane Niels
Olsen sam/m/e tiid en Iile Steen, og Var Joen og Nielses baade fra hin anden, dog sagde Joen
da Vidnet kom til hands baad at Aaren Var af slaget Videre Viste dette Vidne ey at forklare.
4to Salmon Olsen Kaursland fremstod og efter aflagd Eed forklarede det hand den
omvundne tiid og paa sam/m/e stæd var til fiske hvor hand optragte sine Garn efter at Joen

havde faaed sine Garn udi baaden, men ikke Landtauene da (og) \hand/ strævede meget med
at drage dem ind, hvis Aarsage hand nemlig Joen blev tilbage efter Vidnet, og da de kom til
bage efter at de et støcke der fra havde udsatt sit garn, Viiste Joen Vidnet et støcke Aare
som Joen sagde at Niels Olsen skulde have slaget i tu paa hands Ryg, Videre havde det[te]
Vidne ey at forklare
*4to (5to) Johannes Olsen Øfre Golten fremstod og eedelig forklarede det hand ey
videre Veed end at Joen Knudsen Echeland den omvundne tiid og stæd viiste ham en
afslagen Aare som Joen sagde Var i tu slaget af Niels Olsen paa hands ryg, men hvercken
har seet at Niels Olsen sloeg ham, Var ey heller ved
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stædet da Garnene blev opdragne.
Citanten sagde at hand forlanget Sagen til Doms efter Vidnernes forklaring i følge Lov, den
indstevnte Niels Olsen Tvedten sagde det hand formoded det af Vidnerne Var oplyst hvad
Skade hands taug Var Vederfaret i det [det]? blev af skaaret, som hand ey andet kand ansee
end jo Citanten har giort i det tauet af Citantens baad blev ud dragen, og fragaaer aldeelis at
have slaget Aaren i tu eller ilde medhandlet Citanten, forlanget altsaa at begiegne Citanten
med Contra Stevning til Næste ting for sin ubeviislige Sigtelse.
Eragtet.
Den forlangte Udsættelse til næste ting bliver her Ved efter Niels Olsens forlangende til
Contra Stevnings udtagelse bevilget,
D/en 6te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt.
Publiceret
Niels Hansen Haucheland som Værge for Brithe Olsdatter samt Peder Pedersen Nore
Echerhofde lige leedis Værge for sine halvsøskende deres udgivne bøxelsæddel til Ole
Nielsen paa 18 Mark fisk ubereigned det hand selv eyer 14 Mark i Gaarden Nipen dat: 6
Maij 1751. med Rev:
Derefter blev det i Sagen Ved Contra stevning af Ole Andersen Telnes indstevnte Vidne
Anders Jensen atter fremkaldet saavel i Parternes Nerværelse som det forhen afhørte Vidne
Lisbet Jensdatters. og befandt Rætten Vidnet nu at Være ædrue og skicket til at afhøres, og
efterat Eeden Var Vidnet af Lovbogen forelæst og behørig formaning Var ham givet aflagde
Vidnet sin Eed og Vidnede følgende det hand Var og endnu er i tieniste hos Halver Dahl
hvor tillige Ole Andersen Telnes tiente Jens Hansen ongefær for 2 aars tiid siden det Vidnet
ey ret Veed, med dette Veed Vidnet at Ole Andersen Telnes blev udi sin tieniste hos Jens
Hansen svag for sit brøst saa hand spøttet blod og reyste af sin tieniste desaarsage til sin
Fader Anders Telnes, Veed og at i den tiid Ole Andersen var i tieniste hos Jens Hansen spiste
hand hos Halver Dahl og med hands tienere, men veed ey hvad enten der var betinget kost for
ham hos Halver Dahl eller ikke, dog har Vidnet hørt af Halver Dahl nu førend hand reyste
det Halver Dahl hvercken har begiert eller faaed noget for Jens Hansens dreng Ole Andersen
at underholde, Veed ey heller den tiid Ole Andersen var udi tienisten som var henved 4 Uger
jo Var hørig og lydig til sin hosbondes tieniste, hørte og at Ole Andersen Var misnøyed at der
ey Var spise og Under holdning for ham tillaved af sin hosbonde Jens Hansen, Videre havde
dette Vidne ey at forklare.
Jens Hansen forlanget Sagen udsatt til Vidners indkaldel1751: 180

se nemlig H/er/r Jersin og Halver Dahl med fleere til næste ting.
Eragtet
Den forlangte Udsættelse billiges dog med tilhold at Parterne til næste Ting slutter Sagen til
Doms.
Hans Knudsen Dahleide fremstod for Rætten og gav tilkiende det hand til dette ting tiid og
Stæd ved Muntlig Stevne Maal har ladet ind kalde Grim Olsen Telle Niels Olsen ibid: og
Johannes Rasmusen tienende paa Nipen fordi sam/m/e 3de drenge har 8 á 14 dage for
Paaske taget Citantens baad der stod tillige med en anden baad under et Laas
sam/m/enlencket med en Jern Lencke med Laas for og sam/m/e saaleedis løst at de toeg
baade bandet mit af baaden hvorom Læncken Var fastgiort, og derefter Citanten uafvidende
toeg den anden hosstaaende baad som Hans Ravel tilhørte, men giorde altsaa skade paa
Citantens baad Ved at udrive baandet af hans baad for at faae den anden baad løs, som
Citanten havde sam/m/enlencket og lugt i Laas, for denne deres ubillige Adfærd at lide Dom
tillige med Processens bekostning at erstatte, lige som og Citanten har Ved 2de Mænd Paul
{Ane} Hansen Schoge og Ole Iversen Tøsøen ladet skaden besigte de hand til næste ting
Reservered sig at indkalde for der om at give nermere Oplysning.
De 3de indstevnte blev 3de gange paaraabt men mødte ikke, hvorfor Stevne Vidnerne Peder
Olsen Hagenes og Simon Aamundsen Tøsøen fremstode og eedelig afhiemlede det de lovlig
meer end med 14 Dages Varsel har forkyndt ovenstaaende Stevne Maal i Grim Olsens
Paahør, som og Niels Olsen og Johannes Rasmusen for deres tilhold stæd udi deris husbondes
Paahør og Niels Olsens broders Paahør.
Citanten forlanged Lavdag til næste ting for de ude blevne og ey mødende.
Eragtet
De lovlig indstevnte Grim Olsen Niels Olsen \Telle/ og Johannes Rasmusen Nipen
forelægges Lavdag til næstholdende Høsteting, hvilcken forelæggelse i rette tiid Citanten
besørger forkyndt, ligesom de 2de Mænd som Skaden har besigtet til sam/m/e tiid kand
indkaldes.
Johannes Olsen og Søfren Michelsen Øfre Golten frem stoed for Rætten og tilkiendegav det
de paa egne og Med Interressenteres Veigne har paastevnt en Sag mod Aamund, Knud
Humelsund samt afdøde Erich Humelsunds Arvinger tillige og Størk Vixøen fordi de
afvigte Aars Vaarfiske i Kaars fiorden har brugt deres Torskegarn paa de forbudne Stæder,
hvilcke Garn de har anholt og hid til Tinge hid bragt for at taxeres som de Ved den af dags
dato passerte taxations forrettning beviiste at Være i alt 8 torske garn som i alt blev taxered
til verdie for 4 rdr: sam/m/e forrettning blev producered og er af følgende indhold. ligesom
og bem/el/te Citantere declarerede
1751: 180b
at siden de indstevnte Mænd nu møder for Rætten og lover de ey vil oftere bruge deres Garn
paa de stæder som forbudet er og beeder om forlig er de ey imod naar de betaler til deres
Maj/este/ts Casse de anholte Garens halve Verdie som er 2 rdr at lade Sagen uden Videre
paatale hen falde paa deres siide, da de allene for Almuens skyld tragter at faae hem/m/et det
skadelige og utilladelige brug med torskegarn paa de forbudne Stæder,
De indstevnte Humelsunds Mænd samt Størch Wixøen tackede og var fornøyed med dette,
samt lovede oftere ey at bruge deres Garn paa de forbudne Stæder, og strax til Kongelig
Maj/este/ts Foged betale Garnenes halve Verdie, {s.....} 2 rdr som efter gamle Dom/m/e

hefalder til deres Maj/este/ts Casse i øvrigt blev parterne i alt om de Videre bekostninger
foreened hvorved da denne Sag ophæves.
Derefter publicered Michel Thomesen Schoge, Haagen Hordnes Ole Aarstvedt med fleeres
udgivne Skiøde til Lehns Mand Knud Tøsøen paa 64 4/5 Mark fisk i Gaarden Nordvigen og
7 1/5 Mark fisk i Gaarden Brattenborg dat: 6te Maij 1751 vid: fol: 433
Og som ey fleere Sager fremkom i Rette blev den forfattede Restance for indeværende Aars
1ste og 2den termin attestered der beløber 292 rdr 12 sk.

Guulens Skibb:
1751 d/en 10de Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Tingstædet
Schieljehavn med Guulens Skibb: i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten
til nevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 153 findes indførte,
Og blev de sam/m/e Kongl/ige forordninger og ordre oplæste som ved nestforrige tingstæder
er forkyndt og publicered.
Derefter blev til publication fremlagt følgende documenter
1. Bryning Ehlers udgivne Pante Obligation til H/er/r Lyder Johan Sinning paa
Capital 50 rdr dat: 3 9ber 1750 vid: fol:
2. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Schieggedahl d/en 12 junij 1750 efter Kari
Larsdatter vid: fol:
3. Ditto paa Indre Haugsdahl d/en 23 sept: 1750 efter Ole Nielsen Haugsdahl
4. Ditto paa sam/m/e Gaard ditto dato efter Aamund Baarsen.
5. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Niels Johannesen paa ½ Løb Smør
1 qvarter Malt i Gaarden Molland dat: 8 Martij 1751 med Rev: ej dat
6. Niclas Iversen Mitthue paa den umyndige Lasse Jensens Veigne hands udgivne
bøxelsæddel til Hans Otthesen paa ½ Løb Smør i Gaarden Molde dat: 10 Maij 1751 med
Rev:
7. Niels Olsen Bache Ole Tongedahl og Joen Børchelands udgivne Skiøde til
Rasmus Olsen paa 1 p/un/d Smør i Gaarden Lille Slire dat: 10 Maij 1751 vid: fol: 433
8. Hans Olsen Hatlevig med fleere deres udgivne Skiøde til Iver Hognesen paa ½
Løb Smør i Gaarden Lille Slire dat: 10 Maij 1751 vid: fol: 433.
Knud Qvam/m/e Hans Torsvig Hans Hatlevig og Niels Molland anviiste et Skind af en Ulv
de med fleere har afvigte Vinter 3 Uger for Juulen drebt og aflivet paa Holsøen i
Madtzfiorden og Guulens Skibb: forlangte i følge
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forordning den beløn/n/ing for det drebte dyr som sam/m/e dicterer
D/en 11te ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev de
indstevnte Sager paaraabte.
Lasse Joensen Tvedten æskede den fra sist holte Høsteting udsatte Sag Contra Erich Olsen
g/amme/l og unge Hans Olsen samt Anders Monsen Tvedt udi Rette og sagde at have for alle

forkyndt Lavdags forelæggelse som og de mødende og forelagde 4re Mænd Vedtoge og til
stoede.
De indstevnte og forelagde sagde alle enstemmig det de alle gick til Citanten Lasse Joensen
og forlangede hos ham en baad for betalning som de Vilde bruge udi Vandet til Sætter og
andet brug, hvorpaa de fick Lasse Joensens forlov efter deres siigelse, og sagde de at have
lovet at give for baaden 5 mrk, Lasse Joensen benægtede aldeelis ey at have givet dem forlov
at bortføre sin baad mindre at have accorderet om at selge den til dem for nogle Pænge
enten faae eller mange, Rætten tilspurte de indstevnte om de og har opført Lasse Joensens
baad udi Sætter Vandet, hvortil de alle svarede ja at have sam/m/e opdraget og brugt den til
fellis Nøtte til Sætter baad samt Veede førsel og fornøden brug, Citanten tilstoed og at hands
Sønn engang om Aftenen for Elvens skyld har engang trædet ind paa sam/m/e baad men
Videre brug har Citanten ey havt dermed, men selv bekostet sig en baad til sit eget
nødvendige brug.
Citanten forlangte Sagen sluttet til Doms, da hand end og kunde beviise ved Vidner de
indstevntes forhold i fald de ey havde til staaet at have bortført hans baad,
De indstevnte vedblev endnu som før at have faaet Lov af Citanten og accorderet om hands
baad, saa de forlangte {beviis} Sagen udsatt til næste ting for at beviise at de med Citanten
Var accorderet og faaet hands lov, da de og agtet at indkalde Vidner i Sagen, ligesom de
Væntede Sagen nermere oplyst paa sin Siide.
Eragtet
At de indstevnte ey skal klage paa sin Siide at blive overiilet til deres Sag at faae oplyst og
forsvaret bevilges Udsættelse til næste ting da det paa lægges de indstevnte at slutte Sagen
til Doms paa deres Siide.
Mons Rasmusen Øfre Opdahl, Iver Clausen Nordahl, Claus Clausen Slengesoel paa egne og
efter siigende paa øvrige Skibbreedes Almue mødte for Rætten og tilkiende gav at de har
indstevnt Bendix Joensen Yndesdahl Rognald Hansen ibidem Einer Hansen og Iver
Rognalsen Yndesdahl til at anhøre Lars Biørnsen NordGuulen og Arne Rasmusen Øfre
Østguulens eedelige Vidnes byrd at bem/el/te 4re Mænd paa Yndesdahl som alle ere i Yttre
Sogns fogderie haver optaget dette Skibbree1751: 181b
des udsatte taug for Ulven, og sam/m/e nedkastet med Videre da bem/el/te Taug Var udsatt
paa *Kløvtets Ejendom som til Guulens Skibbreede er til hørende og under Nordhorlehns
fogderie er sorterende.
De indstevnte 4re Mænd af Yttre Sogns fogderie blev 3de gange paa raabte men mødte ikke,
Stevne Vidnerne Mons Gulichsen Øfre Oppedahl og Svend Hansen Lund begge i Guulens
fogderie boesiddende frem stode og under Eed afhiemlede det de 4de Paaske dag
indeværende Aar Var paa Gaarden Undesdahl som er i Sogns fogderie og Lavigs Skibbreede
og forkynte paa Citanterne og øvrige Skibbreedes Veigne Stevne Maal for Bendix Joensen
Rognald, Einer og Iver Undesdahl i deres egne boepæle og paahør at de Vilde møde her til
dette ting tiid og Stæd for at anhøre 2de Vidner Lars Biørnsen Nordguulen og Arne
Rasmusen Øfre Øst Guulens deres eedelige forklaring at de havde nedkastet de tauer som Var
af Guulens Skibbreedes Almue opsatt for Ulver over Kløtvets Eng og Øfre Opdahls og
Biørchedahl Eene Merker, ligesom de og til sam/m/e tiid under Lovens fals Maal har
indstevnt de angivne 2de Vidner Lars Biørnsen Nordguulen og Arne Rasmusen Øfre
Østguulen begge under Lovens fals Maal at Vidne sin Sandhed om denne Sag.

Dom/m/eren som fandt at de indstevnte Var uden for tinglavet boende og uden for
Fogderiet, saa de ind stevnte Mænd i følge Lovens 1ste bogs 4de Cap: 8de Art: ey har faaed
fulde 4 Ugers Varsel, aviste denne Tingsvidne Sag til nyt og lovligere Stevne Maal
Restancen for indeværende Aars Skatters første og anden termin beløber 579 rdr: 3 mrk 4 sk:

Lindaas Skibbreede!
1751 d/en 12 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Ting stædet
Brudeknappen i Overværelse af K: Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes
Mænd hvis Navne fol: 154 findes til førte,
Og blev de sam/m/e Kongl/ige forordninger og Rescripter publicerede som ved nestforrige
Tingstæder
Dernæst fremlagt til publication
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Fielsende d/en 1 8ber 1750 efter afg/angne Kone
Ingeborg Nielsdatter Vid: fol:
2. H/er/r Otthe Syndbyes udgivne Skiøde til Johannes Olsen Østguulen paa 1 pund
Smør 1 Mæhle 4 Kander Malt i Gaarden Hauchaas dat: 6 febr: 1751 vid: fol:
3. Anne Johannesdatter Tvedten og Joen Monsen Andvigens udgivne Skiøde til Ole
Bleege paa 18 Mark Smør 21 Kander Malt i Gaarden Nedre Tvedt dat: 2 Nov: 1743 vid:
fol:
4. Giertrud S/a/l/ig/ D: Danchersens udgivne bøxelsæddel til Niels Hansen paa 12
Mark Smør som er Pladtzet Tangen paa Fediø Landet dat: 2 april 1751
1751: 182
5. Ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Mons Knudsen paa 18 Mark fisk i Molløen
paa Fediø dat: 5 april 1751
6. Frue Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Michel Magnusen Lechvol paa
9 2/3 Mark Smør 9 2/3 K: Malt i Gaarden Hopland dat: 2 Martij 1750 med Rev: ej dat
7. Gertrud S/a/l/ig/ D: Danchersens udgivne bøxelsæddel til Ingebrict Andersen paa
halvedeelen udi Pladtzet Uthauen paa Fediø skyldende 1 p/un/d fisk dat: 2 april 1751.
8. Udslettet efter Kam/m/er Collegii bevilning af 30 Maij 1750 en af H/er/r Capitain
Grove under 18 Decbr: 1733 for Stiftamptskriveren i Bergen Kam/m/eRaad Heiberg udgivne
Caution stoer 100 rdr, som af Pantebogens fol: 15 er udslettet
9. Erich Fonnebust paa Encken Anne Joensdatters Veigne som Laværge Fuuse
Nielsen Litleaas og Magne Baarsens udgivne Skiøde til Rasmus Jacobsen Hauchaas paa 1
p/un/d 3 Mark Smør 18 Kander Malt dat: 12 Maij 1751 vid: fol: 434 og det i Gaarden
Kaalaas.
10. Gaute Olsen Recheraases Skiøde til Aslach Sieursen paa 18 Mark Smør 1 Mæhle
Malt i Gaarden Recheraas dat: 12 Maij 1751. vid: fol: 434
11. som Laværge Ingebrict Syslach og Curator Hans Iversen Røsnes deres udgivne
Skiøde til Østen Brunsland paa 20 ½ Mark Smør 28 Kander Malt i Gaarden Schoge ditto
dato et folio
12. som Værger Knud Magnesen Hope og Rasmus Aaraas deres udgivne Skiøde til
Erich Nielsen Hatlevig paa 5 ¼ Mark Sm: 2 5/8 K: M: og 7/48 faar i Gaarden Monstad ditto
dato et fol.

13. Michel Magnesens Skiøde til Magne Magnesen paa 18 Mark Smør 6 Kander
Malt og 18 Mark fisk i Gaarden Lechvold ditt: d: et fol: 434
14. Stephen Rasmusen med fleeres givne Skiøde til Ingebrict Samuelsen paa ½ Løb
Smør ½ tønde og 12 Kander Malt i Gaarden Øfre Syslach ditt: d: et fol:
15. Encken Brithe Iversdatter med Laværge Magne Esems udgivne bøxelsæddel til
Ole Erichsen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør ¼ faar og ¼ tønde Korn i Gaarden Fam/m/estad
dat: 24 Nov: 1750 med Rev: ej dat.
D/en 13de ejusdem blev Rætten med samme Laug Rættes Mænd satt og blev publicered.
Jørgen Michelsens udgivne Skiøde til Niels Jansen Meyer (Meijer) paa 2de
jordeparter i Gaarden Nedre Syslach den 1ste af Skyld ½ Løb Smør den anden paa 1 p/un/d
12 Mark Smør 3 Mæhler Malt alt i Gaarden Nedre Syslach dat: 1 Martij 1751 vid: fol: 434.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte, hvortil ingen anmelte sig.
Ole Olsen Severaas fremstod for Rætten og forlangede at som hand er nermeste {er} Odels
berettiget til den Jordepart itzige Leylænding Niels Monsen eyer og har til Leye udi Gaarden
Fielsende i Lindaas Skibbreede som er ½ Løb Smør ½ tønde Malt, Vilde hand til alt bruget
\lyse/ sin Odel og anmelde sin pænge Mangel at Være nu forfald da(?) sam/m/e Jordeparts
indløsning ey er skeed til denne tiid, den hand dog med tiiden agter at indløse, i følge Lov.
Fogden fremlagde til Attestation den forfattede Restance over de Kongl/ige Skatters 1ste og
2den termin \der/ beløb 605 rdr: 5 mrk 12 sk

Radøe Skibbreede
1751 d/en 14 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings
1751: 182b
holdelse satt paa Tingstædet Alvestrømmen med Radøe Skibb: i over Værelse af deres
Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 157
findes tilførte,
Og blev for dette Skibb: alle de Kongl/ige Forordninger og Rescripter publicerede som Ved
nestforrige Tingstæder.
Derefter blev til publication fremlagt følgende
1. Arnold Meyers udgivne Skiøde til Consul Alexander Wallace paa Bøe Kierke og
dens underliggende Godtz og inVentarium med Videre efter detz indhold dat: 11 Nov: 1750
vid: fol:
2. Ole Knudsen Sæbøes udgivne bøxelsæddel til sin Sønn Joen Olsen paa 16 Mark
Smør 5 Kander og ¾ potte Malt og 3 skilling pænge i Gaarden Yttre Sæbøe dat: 10 april
1751 med Rev
3. Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Niels Clausen Rong paa 12 Mark Smør
10 Kander Malt i Gaarden Helleland dat: 14 Decbr: 1750 med Rev: ej dat
4. Johannes Mathiesen Helle med fleeres udgivne Skiøde til Knud Olsen paa 6 Mark
Smør 3 Kander Malt i Gaarden Indre Helle dat: 14 Maij 1751 v:

5. Justitz Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Mons Olsen paa ½ p/un/d Smør 10
Kander Malt i Gaarden Qvalem dat: 27 Martij 1751.
6. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Johannes Sieursen paa 6 Mark Smør 5
Kander Malt foruden ligesaameeget hand forhen har bøxlet i Gaarden Qvaleim dat: 14 april
1751
7. Søfren Elkiers udgivne bøxelsæddel til Gregorius Andersen paa 18 Mark Smør ¼
tønde Malt i Gaarden Solem dat: 2 Jan: 1750 med Rev:
8. Anders Johansen Bircheland som Værge for Marthe Johannes Datter hands
udgivne bøxelsæddel til Niels Monsen paa 9 Mark Smør 6 Kander Malt, som tillige med det
andet halve brug beløber 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Øfre Manger dat: 14
Maij 1751 med Rev: ej dat
9. Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Michel Johannesen paa ½ Løb Smør 18
Kander Malt i Gaarden Nøtvedt dat: 13 Decbr: 1749 med Rev: ej dat
10. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Niels Olsen Haaland paa ½ tønde Malt 18
Mark Smør i Gaarden Øfre Waagenes dat: 2 april 1751 med Rev: ej dat.
11. Rasmus Nielsen Indre Helles udgivne bøxelsæddel til Johannes Larsen paa 12
Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Indre Helle dat: 29 Martij 1751.
12. H/er/r Wilhelm Frimands udgivne bøxelsæddel til Johannes Knudsen paa 9 Mark
Smør 9 Kander Malt i Gaarden Indsylte dat: 4 febr: 1751.
13. Inspecteur Willum Geelmeydens udgivne bøxelsæddel til Einer Rognelsen paa 1
pund Smør og 16 Kander Malt i Gaarden Sletten dat: 14 April 1751.
Knud Nielsen Helland beskicked og anordned Værge for Myntlingen Jens Monsen efter
Skiftebrevs Udviis dat: 11 april 1750 fremstoed for Rætten og opbød bem/el/te Myndlings
udbragte Arve Capital der foruden noget i behold havende Sølv er opvoxed til summa 18
rdr 1 mrk 2 sk, de hand for Rætten anviiste og opbød om nogen sam/m/e mod Rentes svarelse
1751: 183
i det ringeste for 4 P/ro/C/en/to Vilde mod sufficent Pandt have til laands men som ingen
anmelte sig blev sam/m/e Pænge under Rættens forseigling Værgen Knud Nielsen Helland
leveret tilbage, hvorom hand forlanget sig en attest meddeelt.
Erich Børcheland tillige med hands Hustrue Guri Børcheland fremstode for Rætten og
tilkiendegav at de i den udsatte Sag fra sistholte Høsteting har indkaldet Mons Endresen
Slettens Hustrue Agotthe Jens datter til dette ting for at forklare det bemelte Guri Børcheland
har med Mons Endresens Huustrue som sin *Sivdatter (Stivdatter) Været eening at mælke
hændes Kiør og hun altsaa burde ansees frie for Citanten Mons Slettens ubillige Sigtelse,
Agothe Jens datter mødte og Vedtoeg lovlig at Være indkaldet og Varslet og tilstoed at hun
havde givet sin Stiv Moder Guri Biørcheland forlov ja selv beedet hænde melke sine 2de
Kiør efter at Skiftet Var holdet efter sin fader Jens Jonsen Børcheland, og hun var hiem/m/e
hos sin Stiv Moder ligesom og i ringeste Maader ey at have noget at klage paa sin Stiv
Moder Guri Biørcheland, som gav hænde med Kierlighed de smaae Sager som foran i Acten
er tilført og nu for hænde blev oplæst og i alt af Comparentinden tilstaaet, saa hun i alt tacker
sin StivModer det hun og for Rætten nu giorde.
Erich Børcheland som formeente at Sagen paa sin Hustrues Veigne Guri Børcheland Var
oplyst, saa hun aldeelis for Citantens Sigtelse forhaaber at blive friekiendt, ønsked at
Sluttning paa Sagen enten Ved Dom eller forlig kunde skee, Vilde dog bevilge Anstand til i
Morgen tiilig siden hand fornem/m/er hand hid til Tinge har agtet sig men for Uveyr endnu
ey ankom/m/en, som bevilged blev.

D/en 15de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt.
Publiceret
Inspecteur Willum Gielmeydens udgivne bøxelsæddel til Mons Endresen paa 1 Løb
Smør i Gaarden Mellingen dat: 30te April 1751
Erich Børcheland mødte atter for Rætten tillige med Mons Endresen Mellingen begge med
deres Hustruer, saavel indstevnte Guri Børcheland, som Stivdatteren Agotthe Jens Datter, og
som de ey Videre havde at erindre og ey Var at foreenes blev Sagen optaget til Doms.
Johannes Christian Giere som sistholte Høsteting havde ind kaldet Mons Endresen
Mellingen declarered begge for Rætten at Være foreenede og forligte.
Sagen Contra Ole Larsen Møching indstevnt af Clemet Hansen Røsnes paa Endre Olsen
Torsneses Veigne blev til næste ting udsatt.
Dom afsagt!
Da Mons Endresen Mellingen, som til ægte har faaet Agotte Jensdatter, der er indstevnte
Guri Biørchelands Stiv Datter har paasøgt at bem/el/te Guri Biørcheland ulovlig har melket
2de Kiør efter hændes afdøde Mands Skifte som hands nu Værende Hustrue ermelte Agothe
Jensdatter har eyet, hvilcket dog bem/el/te Agothe Jensdatter tilstaaer at Være skeed med sit
Minde, ja og selv melcket bem/el/te Kiør i den tiid hun \hos/ sin Stiv Moder har
1751: 183b
Været hiem/m/e, og af den indstevnte oppebaaret endeel Klæder som ey er paastaaed noget
Vederlag for uden at sam/m/e skulde ansees som et kierligt beviis af hænde mod
Stivdatterens Velvillighed selv at ombeede Stiv Moderen at benøtte sig af den ringe Melck
der kunde melkes af hændes 2de kiør der dog nesten Var udgieldede og ringe af Melckning,
alt saa kiendes hermed for Rætt, at som Mons Endresen heller burde Være fornøyed med sin
Hustrue Agotthe Jensdatters biefald hun gav til sin Stiv Moder om de 2de kiørs Melkning den
korte tiid, hvorved en liden fordeel havde væred for hænde, end hand har udviist fortrydelse
over sin nu Værende Hustrues kierlige Omgang med sin Stivmoder, og altsaa til side satt den
kierlighed som en datter og Moder har havt for hinanden, bør ey allene Guri Biørcheland
som i andre Maader har Ved Klæders givelse til Stivdatteren Agotthe Jensdatter, der er af
høyere verdie end der paa den liden Melck der er melket kunde kom/m/e, saaleedis fornøyet
hands Hustrue, alldeelis være frie for Citantens ubillige Sigtelse, men end og Mons Endresen
som her i denne Sag viist pure Trettekierhed og reist Proces og uden fornødenhed ladet det
dertil kom/m/e i følge Forordning af 23 Decbr: 1735 dens 1ste art: at betale til Justitz
Cassen 5 mrk 4 sk som 15 dage efter denne Doms forkyndelse bør udreedes under Adfærd
efter Loven.
Og som Videre for Rætten ey fremkom blev Restancen til Attestation fremlagt der beløber
for 1ste og 2den termin til 307 rdr 10 sk

Ahlenfit Skibb:

1751 d/en 17de Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Ting stædet
Alvestrøm/m/en i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 165 findes tilførte
Og blev de sam/m/e Kongl/ige forordninger oplæste som ved forrige ting stæder.
Dernæst blev til Publication fremlagt
1. 2de af frue Møllerup udgivne Pante Obligationer den 1ste dat: 1 febr: og den 2den
dat: 10 April 1737 hver paa Capital 100 rdr til forrige Auctions Directeur Manich blev aflyst
og udslettede efter Cancellie Raad Wollert Danchersens paateignede qvittence af 22 Decbr:
1750 vide fol: 245.
2. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Regiments qvarteer Mester
Undahl paa Gaarden Remme skyldende 1 ½ Løb Smør.
3. Skifte brev forrettet paa Nedre Møchisvold d/en 3 8ber 1750 efter Brithe
Larsdatter. vid: fol:
4. Ditto paa Soltvedt efter Kari Olsdatter dat: 7 Sept: 1750
5. Axel Nepstads udgivne bøxelsæddel til Rasmus Olsen paa ½ Løb Smør og ½ faar i
Gaarden Grøtvedt dat: 1 Maij 1751
6. Comerce Raad Von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Mons Larsen paa 16 Mark
Smør 16 Kander Malt i Gaarden Alver dat: 6 april 1751
1751: 184
7. Publiceret og fornyet Ole Larsen Grøtvedts Odelslysning til ½ Løb Smør ½ faar i
Gaarden Grøtvedt som af Aschild Joensen i forrige tiider er kiøbt, dat: 11 aug: 1741 og
sam/m/e dato publiceret
8. Søren Elkier paa afg/angne biskop Londeman de Rosencrones Sterboes Veigne
hans udgivne bøxelsæddel til Simon Andersen Honningsdal paa 18 Mark Smør ¼ tønde
Korn i Gaarden Honningsdal dat: 4 Julij 1750.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Iver Larsen Aase fremstoed for Rætten og til kiende gav det hand med mundtlig Varsel til
dette Ting tiid og stæd har ladet indstevne Pigen Brithe Olsdatter Fischesett som for
nerværende tiid er udi tieniste hos Aamund Arnesen Grøtvedt, fordi hun ey har begivet sig
udi tieniste hos Citanten afvigte {Aars} Paaske indeværende Aar skiøndt hun af Citanten Var
fæstet til tieniste allereede afvigte Aar 8te dage efter S/anc/te Hans dags tiider, og beholt
fæstepængene indtil 5 Uger efter sistleeden Nye Aar, da hun bragte sam/m/e til Citanten
tilbage, og efter at hun paastoed i Lønn 10 mrk i Pænge og 1 rdr i Skiorte pænge loved
Citanten hænde sam/m/e Lønn i fald hun derfor kunde giøre lige, 2den gang tilbragte
Citanten sam/m/e første gang tilbage leverte fæstepænge til Pigen igien, de Pigen ey vilde
modtage men blev liggende paa bordet i Aamund Grøtvedts Stue, og da Citanten var
bortgaaed der fra hænde blev sam/m/e Citanten atter tilbragt af indstevnte Brithe Olsdatter
efter 5 Ugers forløb, og var det 14 dage for Paaske ved sam/m/e tiid hun burde intrædet sin
tieniste, det hun ey har giort og Citanten altsaa ey har faaed anden udi hændes Stæd, hvorved
hand er bleved forleegen, og altsaa paastaaer Dom over den indstevnte efter Loven for
hændes selvraadighed ey at antage sig tienisten lige leedis haver og Citanten indstevnt de
2de Mænd Johannes Olsen og Johannes Ellingsen Nepstad som Citanten lod hænde tilspørge
Ved hvad enten hun Vilde gaae udi sin tieniste eller betale det hun efter Lov havde forbrudt
af sin Lønn, til hvilcke Vidners forklaring Brithe Olsdatter og til Veder Mæhle Var indkaldet.

Den indstevnte Brithe Olsdatter blev 3de gange paaraabt men mødte ikke,
Stevne Vidnerne Arne Yttre Giervig og Berge indre Giervig fremstode og eedelig
afhiemlede det de med lovlig Varsel har indstevnt Brithe Olsdatter for Sagen Stevne Maalet
inde holder og talet med hænde selv paa Gaarden {Grøtvet} Fyllingen i Echanger
Skibbreede.
Eragtet
Da det af Stevne Vidnerne erfares at denne Stevning er forkyndt paa en uden ting lavet
beliggende Gaard Fyllingen kaldet hvor den indstevnte er henfløttet og altsaa ikke enten har
faaet lovlig 4 Ugers Varsel til at anhøre de indstevnte Vidner ey heller længere sorterer
under dette ting lav, men har sit Verneting til Echanger Skibbreedes tingstæd afviises denne
Sag til nyt Stevne Maal for det Competente foro.
Aflyst en af Ole Bleege til Ole Larsen Wefle udgiven Pante Obligation dat: 12 8ber 1750 paa
Capital 90 rdr efter Creditors paateignede qvittence af 13 Martij 1751 og fol: 423 udslettet.
Hvorefter Restancen over de Kongl/ige Skatters 1ste og 2den termin blev attestered der
beløb 309 rdr 5 mrk 8 sk
1751: 184b

Herløe Skibbreede
1751 d/en 18 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Herløe
Skibbreede paa Ting stædet Alvestrøm/m/en udi Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts Foged
og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 162 findes anførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige forordninger og ordre oplæste som Ved
nestforrige Skibbreede.
Dernæst publicered følgende documenter
1. Capitaine Lieutnant Thomas von Kraags udgivne Pante Obligation til Vice
Auctions Directeur Joris Ros Wagner paa Capital 500 rdr dat: 15 Decbr: 1750 vid: fol: 436
2. Paul Tønder og Marthe Marie S/a/l/ig/ Thor Martinesens Encke deres ud givne
Pante Obligation til Mad/a/me Anne S/a/l/ig/ Henrich Paasches Encke paa Capital 500 rdr:
dat: 4 Junij 1750. ej fol
3. udslettet Ole Olsen Idens udgivne Pante Obligation til Assessor Lausen paa
Capital 50 rdr dat: 7 8ber 1748 som efter Creditors qvittence af 9 Jan: 1751 er indfriet og
taget Ved en anden Obligation betalning for.
4. Thomas Jacobsen Børchelands udgivne Skiøde til Sønnen Jacob Thomesen paa 15
¾ Mark fisk i Gaarden Rong dat: 14 Maij 1751 ej fol
5. Skbr: paa Gaard Lansvig dat: 17 Maij 1750 efter afd: Ole Halversen vid fol ej.
6. Ditto paa Midsio d/en 11te 8ber 1750 efter Anne Iversdatter
7. Ditto paa Taasche d/en 16 Nov: 1750 efter Rasmus Knudsen
8. Efge S/a/l/ig/ Jan Barthes giv: bøxelsæddel til Johannes Nielsen paa 15 Mark fisk
i Gaarden Notenes dat: 5 Maij 1750
9. Biskop Pontoppidans givne bøxelsæddel til Stephen Christensen paa ½ Løb Smør
*1/4 Malt* i Gaarden Espetvedt dat: 6 april 1751 med Rev:
10. Hans Jensen Rylands bøxelseddel til Mons Nielsen paa 18 Mark Smør 8te
Kander Malt i Fløxand dat: 3 Decbr: 1750 med Rev:

11. Jacob v: Erpecom og Niels Kores bøxelseddel til Lars Monsen paa ½ pund fisk i
Næsse dat: 16 Jan: 1751
12. Assessor Lausens bøxelseddel til Ole Mathiesen Oen paa 15 Mark fisk 3 Kander
Malt i Gaarden Søre Selle dat: 16 jan: 1751 med Rev:
13. Ditto hands bøxelsæddel til Ole Olsen Selle paa 15 Mark fisk 3 K: M: i ditto
Gaard dat: 23 jan: 1751. med Rev:
14. Ditto h/an/ds bøxelseddel til Anders Olsen Schiold paa 9 Mark fisk i Alveim dat:
18 Sept: 1750 med Rev:
15. Frue Krogs bøxelseddel til Rasmus Monsen paa 12 Mark Smør 1/6 huud og 8
Kander Malt udi Gaarden Fromrei dat: 30 Decbr: 1750 med Rev:
16. Ditto hændes bøxelseddel til Tørris Michelsen paa et Huus Mands Pladtz Ved
Gaarden Nore Hauland dat: 4 Maij 1751 derfor skal gives 1 mrk aarlig udi Grundeleye og 2
dages Arbeyde til hovedgaarden dat: 4 Maij 1751
17. H/er/r Jens Bergendahls udgivne bøxelsæddel til Niels Halsteensen Meeland paa
2 p/un/d Smør og 16 Kander Malt i Gaarden Meeland dat: 15 Maij 1751 med Rev:
18. David Frichs udgivne bøxelsæddel til Hans Joensen paa 1 p/un/d eller fire
skillings Jorde part i Gaarden Øfre Kleppe dat: 11 Jan: 1751.
19. Ditto hands bøxelseddel til Diderich Olsen paa ½ Løb Smør i ditto Gaard Øfre
Kleppe dat: 9 Jan: 1751
20. Frue Krogs udgivne bøxelseddel til Rasmus Ellingsen paa 15 Mark Smør 18
Mark fisk i Gaarden Kaalevog dat: 7 april 1751 med Rev:
21. Ditto hændes bøxelsæddel til Aschild Andersen paa 12 Mark Smør 1/3 deel huud
i Gaarden Ravnanger dat: 3 Decbr: 1749. med Rev:
1751: 185
22. Assessor Lausens bøxelsæddel til Niels Torchielsen paa 14 Mark Smør
Skatteskyld i Gaarden Tielstad dat: 15 Martij 1751 med Rev:
23. Ditto hands bøxelsæddel til Niels Rasmusen paa 23 Mark Smør i ditto Gaard
Tielstad dat: 8 febr: 1751 med Rev:
Klockeren Ludvig de Fine, Contra Anders og Tollev Leervigen efter forrige tiltale og
forelæggelse, æsked sam/m/e \Sag/ i Rætte.
Baste Olsen Tvedten mødte paa de forelagde Anders og Tollev Leervigens Veigne og
indleverte Kiercke Ejeren Ole Bleeges skriftlige Indlæg af 17 Maij 1751 som forlanger paa
de indstevnte Opsidderes Veigne Sagen udsatt til næste ting for at svare som Jord Ejer i
denne Sag ham Vedkom/m/ende og er sam/m/e af følgende Indhold.
Citanten de Fine havde ey noget mod den forlangte Anstand til næste ting.
Eragtet
Sagen udsættes til næste ting paa det saa vel Jord Ejeren som Leylændingerne kand med
hvad de til deres befrielse haver \at/ indkom/m/e \med/, Sagen til Oplysning,
Publiceret
[24.] Frue Kroghs udgivne bøxelsæddel til Peder Larsen paa 9 Mark Smør ¾ Mæhle
Korn ¼ faar udi Gaarden Hanevig dat: 30 Dec: 1750 med Rev:
25. Walentin Weedels udgivne bøxelsæddel til Mons Andersen paa 4 ½ skillings
Landskyld i Miaatvedt dat: 27 Nov: 1750.
26. Jaen Gundmunsen Hielmens udgivne bøxelsæddel til Søn/n/en Anders Jaensen
paa 1 p/un/d 21 Mark Smør i Gaarden Hielmen dat: 18 Maij 1751

27. Skiftebrev af 18 Maij efter afg/angne Hans Larsen Landsvig hvorefter Lars
Hansen har bekom/m/et 14 2/5 Mark Smør i Gaarden Landsvig vide fol:
28. Lieutnant Jacob Lansvigs bøxelsæddel til Thomas Knudsen paa 12 Mark Smør i
Lansvig dat: 18 Maij 1751
29. Mons Olsen Tosvigens bøxelsæddel til Niels Jacobsen paa 18 Mark Smør 18
Kander Malt i Gaarden Gripsgaard dat: 18 Maij 1751 med Rev:
D/en 19de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev til Publication
frem lagt følgende Auctions Skiøder
1. et af Sorenskriver Garman udstæd Auctions Skiøde til Niels Jansen Rong paa de
2de Jordeparter i Røesetter skyldende i alt 2 p/un/d Smør 1 Mæhle 8 Kander Malt, som
afdøde Anders Tvedtens Sterboe forhen har Været tilhørende dat: 18 Maij 1751 vid: fol: 437
2. ditto Skiøde til Lars Monsen Tosvigen paa 1 part i Erstad skyldende 20 Mark Sm:
10 2/3 K: Malt og 2/9 faar udi Indre Bragstad 2de part[er] skyldende til sam/m/en 1 Løb
Smør 3 Mæhler Malt dat: sam/m/e dato
3. ditto til Aschild Iversen Gripsgaard paa 18 Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden
Gripsgaard ditto dato
4. ditto til Mons Monsen Haatoft paa ½ Løb Smør 1 ½ qv: Malt og ½ faar i Haatoft
ditto dato
5. ditto til Anders Olsen Røesetter paa 1 pund Smør 16 Kander Malt i Gaarden
Røesetter ditto dato
6. ditto til Hans Hansen Erstad paa 1 pd: 16 Mark Sm: 21 1/3 K: M: og 4/9 faar i
Gaarden Erstad ditto dato og alle i Skiøde protocollen fol: 437 indført.
7. Aschild Iversen Gripsgaards Skiøde til Ole Monsen Tosvigen paa 18 Mark Sm: 18
K: Malt i Gripsgaard og Mons Monsen Haatoft paa ½ Løb Smør 1 ½ qv: Malt og ½ faar i
Haatoft dat: 18 Maij 1751
8. Hans Hansen Erstads Skiøde til Mons Olsen Tosvigen paa 1 p/un/d 16 Mark Smør
21 1/3 Kande Malt 4/9 faar i Gaarden Erstad ditto dat: og fol: 439 indført
Restancen for indeværende Aars 1ste og 2den termin er 522 - 5 - 14 sk
1751: 185b

Hossanger Skibbreede
1751 d/en 21 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med ditto Skibb:
paa Tingstædet Bernestangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts og de Rætten
tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 167 findes tilførte som alle mødte untagen i
Ole Nielsen Øfre Kleppe[s] stæd som var i byen Var leyet i hands Stæd Joen Nedre Kleppe.
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige forordninger oplæste som ved de forrige
tingstæder.
Dernæst publiceret
1. et Skiftebrev efter afg/angne Haldor Torchildsen Nore Byseim dat: 21 Maij 1751
som ordlydende i Pantebogen fol: 437 indført
2. Lars Clemetsens udgivne bøxelsæddel til Mons Bastesen Grimstad paa ½ Løb og 6
M/ark Smør, 1 halv tønde og 6 Kander Malt i Gaarden Hatland dat: 14 April 1751 med Rev:
ej dat.

D/en 22de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt, og blev
aflyst Berge Johannesen Toschedahls udgivne Pante Obligasjon til Johannes Olsen
Hemvigen d/en 2 Nov: 1742 paa Capital 32 rdr efter Creditors Arving Tollev Larsen Eijes
paateignede qvittence af Gaard dags dato
2. Berge Johannesen Toschedals udgivne Skiøde til Ole Johannesen St/o/re Ourdahl
paa 1 pund Smør 6 Kander Malt i Gaarden Toschedahl dat: 21 Maij 1751. vid: 438
3. Johannes Andersen Nordaas, Aamund Grove, Ole Olsen Børcheland og Weemund
Sandahls udgivne Skiøde til Ole Olsen Byseim paa 1 pund 4 Mark Smør 16 Kander Malt i
Gaarden Søre Byseim dat: 21 Maij 1751
4. Ellev Iversen Toschedahl, Johannes Knudsen Simenes Torbiørn Mellisdahl og Ole
Gam/m/ersvig samt Anders Lille Ourdahls udgivne Skiøde til Johannes Nielsen Weaa paa 12
Mark Smør 3 Kander Malt i Gaarden Toschedahl ditto dato.
5. Magne Esems udgivne bøxelsæddel til Bertel Haldorsen Egefit udi Gaarden Eide
dat: 21 Maij 1751 paa 1 pund Smør 8 Kander Malt. med Rev: ej dat.
Sager til dette ting Var ey indstevnte thi blev Restancen forfattet og attestered beløbende
414 rdr 5 mrk.

Echanger Skibb:
1751 d/en 24de ejusdem blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med
Echanger Skibb: Almue paa Ting stædet Bernestangen i Overværelse af Kongl/ig Maj/este/ts
foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 165 findes tilførte.
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige forordninger og ordre oplæste som Ved
nestforrige Tingstæder.
Dernæst tinglyst følgende documenter
1. Ole Hansen Fieldes udgivne Skiøde til Lars Nielsen Fielde paa 9 Mark Smør i
Gaarden Fielde dat: 24 Maij 1751 vid: fol:
2. Skiftebrev forrettet d/en 21 Maij 1751 efter *Hador (Haldor) Torchilsen Nore
Byseim vid: fol:
3. ditto paa Gaarden Echnes efter afg/angne Anne Olsdatter dat: 20 Nov: 1750
4. ditto paa Hope efter Botele Anders datter dat: 14 Decbr: 1750
5. Obriste Lieutnant von der Veldes udgivne bøxelsæddel til Johannes Andersen paa
1 p/un/d Smør i Gaarden Strømme dat: 2 april 1751
6. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Ole Knudsen paa 1 pund Smør i Gaarden
Numedahl dat: 2 april 1751
7. tinglyst en af fogden Smith til formynderne Johannes Nielsen Egemoe og Knud
Larsen Schaar udgivne qvittering for 23 rdr 1 mrk 7 sk som formeedelst Arvingen Johannes
Knudsen Sættres fraværelse i 15 Aar er forfalden til deres Maj/este/ts Casse og for hvilcke
fogden aflægger Rigtighed og udi sit Reegenskab bereigner til intægt sam/m/e qvitte1751: 186
ring var dateret d/en 30 Jan: 1751
8. Frue Kroghs udgivne bøxelsæddel til Jon Monsen paa 15 Mark Smør ½ faar udi
Gaarden Ascheland dat: 6 april 1751. med Rev:

*8. Rasmus Olsen Grøtvedts udgivne Afkald til Værgen Aamund Arnesen Fyllingen
for hands tilkom/m/ende hustrues Marthe Joensdatter i alt for 54 rdr 3 mrk 13 2/3 sk dat: 24
Maij 1751 vid: fol: 438.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Niels Olsen Fam/m/estad fremstoed for Rætten og gav tilkiende det hand med muntlig
Varsel til dette Ting tiid og Stæd har indstevnt Niels Myhr fordi hand udi hans paaboende
Gaard Fam/m/estads Skov har afvigte Vinter nedhugget 2de furretræer og sam/m/e bort ført
den eene hiem og den anden furre et støcke paa Veyen dog udi Myhres Udmarck henlagt,
Citanten uafvidende, udi sam/m/e Sag er til Vidner indstevnt Iver Fammestad og Lars Myhr,
og Niels Myhre til Veder Mæhle sam/m/e Vidner at anhøre og efter Sagens beskaffenhed
derfor at lide Dom.
Niels Myhr blev 3de gange paaraabt tillige med Vidnerne som ikke mødte untagen Iver
Fam/m/estad.
Stevne Vidnerne Niels Olsen Echangerlie og Endre Endresen ibidem fremstode og under
Eed afhiemlede det de med lovlig Varsel har indkaldet Niels Myhr at møde for Sagen Stevne
Maalet indeholder men ikke talte med ham selv, da hand var bortreyst dog blev Stevne
Maalet i hans huus i hands datters og en anden g/amme/l Piges paahør ankyndiget, dog blev
ey af dem sagt Ved Stevne Maaletz forkyndelse at bem/el/te Niels Myhr skulle anhøre Vidner
i den/n/e Sag, ligesom de har indstevnt Lars Myhr til Vidne men ey brugt \de ord/ det Vidnet
under fals Maals straf og bøder skulle møde.
Eragtet!
Da hvercken den indstevnte Niels Myhr er til Vedermæhle indkaldet at anhøre Vidner ey
heller Vidnet Lars Myhr under fals Maals bøder er indstevnt at avlægge sit Vidnes byrd
afviises Sagen til nyt og lovligere Stevne Maal.
Ole Erichsen Fammestad haver i lige Maade indstevnt Niels Myhr for et furretræ som hand
freedagen efter Kyndels misse dag har hugget i Citantens Skov inde værende Aar paa hands
paaboende Gaard Fam/m/estad, til Vidner om sam/m/e Sag er indstevnt Anders og Ellev
Heggernes og Niels Myhr at anhøre Vidner og derefter at lide dom
Niels Myhr tillige med de indstevnte Vidner blev 3de gange paa raabt, men ingen mødte
untagen Vidnet Ellev Heggernes.
Stevne Vidnerne Niels Olsen og Endre Endresen fremstode og under Eed forklarede det de
lige leedis har indstevnt Niels Myhr med lovlig Varsel, men dog ey talt med ham men med
hands datter, og ey sagt det hand i denne Sag skulle anhøre Vidner, ligesom de og har
indstevnt Vidnerne Anders og Ellev Heggernes men ey brugt de ord at de skulle møde under
fals Maal.
Eragtet
Da Niels Myhr ey er indstevnt at anhøre Vidner ey heller Vidnerne indkalte under fals Maal
afviises Sagen til nyt og lovligere Stevne Maal.
1751: 186b
D/en 25de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt
Publiceret
Frue Kroghs udgivne bøxelsæddel til Gaute Olsen paa 18 M/ark Smør 15 Kander
Malt i Gaarden Jordahl dat: 15 april 1751 med Rev:

Ole Nielsen Hannistvedts udgivne Afkald for sin Hustrues Anne Nielsdatter
Rom/m/ereims Arv i alt 21 rdr 4 mrk 9 ½ [sk] til Værgen Niels Erichsen Otterstad, dat: 24
Maij 1751 vid: fol: 437
Restancen for 1ste og 2den termin beløber 415 rdr 4 mrk:

Mielde Skibbreede
1751 d/en 2 junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Ting stædet
Nedre Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 169 findes tilførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige forordninger oplæste som Ved nestforrige
tingstæder.
Dernæst publiceret følgende documenter
1. Anders Lille Ourdahl, Rasmus Vig med fleeres udgivne Skiøde til Ole Bleege paa
18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Koppen dat: 3 sept: 1745
2. Ole Bleeges udgivne Skiøde paa sam/m/e Jordepart i Gaarden Koppen til Niels
Olsen Koppen dat: 29 Maij 1751.
3. Appollone S/a/l/ig/ Otthe Edvarsens udgivne bøxelsæddel til Anders Johannesen
paa ½ Løb Smør i Gaarden Eide dat: 19 Maij 1751.
4. ditto hændes bøxelsæddel til Hans Johannesen paa 2 p/un/d Smør i Gaarden
Rønhovde dat: 19 Maij 1751.
D/en 3de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev
publicered
1. Ole Jensen Anthun Niels Blom, Rasmus Rongved og Halsteen Larsens udgivne
Skiøde til Aschild Larsen paa 18 Mark Smør i Gaarden Hannesdahl dat: 2 junij 1751 vid:
fol: 436.
2. Ole Jensen Anthuns udgivne Odels skiøde til ditto Aschild Larsen paa ½ Løb Smør
i ditto gaard Hannesdahl dat: 2 junij 1751 vid: fol: 436
3. Joen Rasmusen Litthue, Mons Joensen Hafre og Aschild Andersen Vefles udgivne
Skiøde til Knud Rasmusen Rongved paa 1 p/un/d 6 Mark Smør 2 Mæhler 6 Kander Malt
indbereigned den part kiøberen er eyende i Gaarden Rongved dat: 3 junij 1751 vid: fol: 436
4. Erich Johannesen Haues udgivne bøxelsæddel til Mons Joensen Havre paa 22 ½
Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Havre dat: 2 junij 1751 med Rev: ej dat.
5. H/er/r Arnoldus Von Vesten Sylovs udgivne bøxelsæddel til Johannes Joensen
Yttrebrudvig paa 18 Mark Smør ½ Mæle Malt i Gaarden Yttre Brudvig dat: 7 april 1751
med Rev:
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Anders Nielsen Helle fremstoed for Rætten og gav til kiende det hand med muntlig Varsel til
dette Ting tiid og Stæd har paa sin Stiv datter Marthe Olsdatter Hundham/m/ers Veigne
indstevnt Mons Stephensen Hundhammer der Ved Consistorii afsagde Dom er bleven skilt
med
1751: 187

benevnte Marthe Olsdatter og saaleedis fra hinanden kom/m/ed, det Mons Stephensen
Hundham/m/er der paa hændes brug i Hundham/m/er er kom/m/ed, hvorfra hun er tillige
skilt og har hos Citanten sin Stiv fader paa Gaarden Helle \sit Ophold/ maate som for en
Afstaaelse eller aarlig Vilkaar nyde af ham noget til Ophold, ligesom hand i billigste Maade
kunde afstæd kom/m/e, og hvorved hun kunde have en liden *tilhelp Ved i henseende hun er
skrøbelig og ey kand tæncke at nyde andet Levebrød.
Mons Stephensen Hundhammer mødte for Rætten Vedtagende lovlig Varsel, siigende at
have tilbudet Anders Nielsen Helle som for en Afstaaelse 4 rdr som Anders Nielsen Helle ey
har Vildet modtaget.
Anders Nielsen Helle sagde det hand ey har for den indstevntes skyld i fald det uden Videre
trette havde afgaaet tilstaaet ham at modtage 10 rdr: det hand og tilbød Mons Stephensen nu
her for Rætten,
Mons Stephensen Hundham/m/er declarered omsiider det hand Vilde som til en Afstaaelse
give Marthe Olsdatter eller Citanten Anders Nielsen Helle paa hændes Veigne 10 rdr, naar
hand for det øvrige blev befriet fra Videre aarlig Vilkaar at udgive og at allting i Kierlighed
blev afgiort hvorved og Anders Nielsen Helle Var fornøyet, og altsaa forlanged denne Sag
og Stevne Maal ophævet.
Restancen for inde værende Aars 1ste og 2den termin beløber 348 rdr 2 mrk 4 sk:

Arne Skibbreede
1751 d/en 4 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Tingstædet
Mielde gaard i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 168 findes tilførte som alle mødte untagen i Jens Garneses
Stæd som har forfald er Johannes Pedersen Garnes i hands Stæd antagen.
De sam/m/e Kongl/ige forordninger blev for dette Skibb: oplæste
Publiceret
1. Skiftebrev forrettet paa Yttre Taqvam d/en 23 Sep: 1750 efter afdøde Helge
Monsen bid: fol: 436
2. ditto paa Gaarden Garnes d/en 5 febr: 1751 efter afdøde Marithe Jensdatter Vid:
fol:
3. Hendrich Helbergs udgivne Skiøde til Rasmus Knudsen paa et Vaan huus i
Sandvigen bestaaende dat: 17 Aug: 1750 vid: fol:
4. Ludvig Rasmusens fornyelse paa en af ham udstæd pante Obligation dat: 22 Nov:
1731 til Mag: Friderich Holberg paa Enke huuset i Bergen detz Veigne paa Capital 130 rdr,
sam/m/e fornyelse er paa sam/m/e Obligation teignet d/en 16 april 1751 og indført i
Pantebogen fol:
5. Joen Rasmusen i Sandvigen hands udgivne Pante Obligation til Giert Christian
Storm paa 29 rdr dat: 15 april 1751 vid: fol:
6. Thor Jacobsen Bratland og hustrue Karen Paulsdatters Gave brev til hinanden at
den længstlevende foruden sin hoved Lod og skal have den halve boes Lod efter den afdøde,
dat: 22 Decbr: 1750 vid: fol:
7. Henrich Jansen Harts udgivne Afkald til Claus Bischop for sin Hustrues bekomne
Arv 58 (88?) rdr efter sin *formoder (farmoder?) Kirsten Bucholt dat: 26 8ber 1745 vid: fol:

1751: 187b
8. Aflyst Claus Bischops udgivne Pante Obligation der var givet Ober formynderen
Sorenskriver Johan Garman for de 2de Myntlinger Hendrich Jansen og Margarethe
Jansdatters Arver som var 132 rdr, efter som bem/el/te Arver efter anviiste og tinglyste
Afkalde er Vedkom/m/ende Arvinger betalt og altsaa bliver sam/m/e af Pantebogen udslettet
9. Karen Frimans udgivne bøxelsæddel til Ole Johannesen paa en bane Vey i
Sandvigen streckende i længde 115 og i bredde 3 alen dat: 21 aug: 1747.
10. Sorensk: Garmans udgivne bøxelsæddel paa en huuse Grund 18 alen i længde og
10 alen i bredde udi Sandvigen til Ole Johannesen dat: 4 Junij 1751
11. ditto hands givne bøxelsæddel til Baar Nielsen paa en huuse Grund i Sandvigen
som Mons Olsen forhen har brugt ditto dato
12. Michel Tuenes Johannes Gierstad og Rasmus Vesets udgivne bøxelsæddel til
Jens Michelsen paa 18 Mark Smør ¼ faar i Gaarden Yttre Taqvam dat: 2 april 1751 med
Rev:
13. Gert Geelmeydens udgivne bøxelsæddel til Daniel Jensen Indre Boge paa 1
p/un/d Smør 4 Kander Malt i Gaarden Indre Boge dat: 24 Martij 1751 med Rev:
14. Anders Nielsen Qvidsteens udgivne bøxelsæddel til Brynild Larsen paa 1 p/un/d
3 Mark Smør i Gaarden Herland dat: 6 april 1751.
15. Rector Høyers udgivne bøxelsæddel til Mons Johansen paa 12 M/ark Smør 1
Vog Næver i Gaarden Schulstad dat: 15 Martij 1751 med Rev: ej dat
16. H/er/r Sylovs udgivne bøxelsæddel til Gabriel Larsen Yttrebrudvig paa ½ Løb
Smør i Gaarden Trengereide dat: 5 april 1751 med Rev: ej dat.
Singn/eu/r Ludolf Kramer efter forrige tiltale Contra Jens Jansen og Rasmus Jansen i
Sandvigen.
Ludolf Cramer fremstoed for Rætten og fremlagde den paa sistholte høsteting afsagde Laug
dags forelæggelse for Jens Jansen og Rasmus Jansen den hand forlangede Ved de 2de
Varsels Mænd som sam/m/e forelæggelse har forkyndt lovlig maatte afhiemles, og til ende
lod frem stille Knud Nielsen og Stephen Olsen begge boesiddende Mænd i Sandvigen der
eedelig afhiemlede det de lige efter deres skriftlige paateigning paa forelæggelsen har
forkyndt forelæggelsen.
De forelagde blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.
Citanten Ludolf Cramer Refererede sig til Stevne Maalet og i følge de frem lagde
beviisligheder paastoed endelig Dom, og Erstattning for de nu atter medgaaende
Omkostninger som Reyse, afhiemlings Omkostninger med 4 rdr: hvilcket hand alt indlod til
paadøm/m/e
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen formiddag.
D/en 5te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt
1751: 188
Dom afsagt
Ded skriftlig Stevne Maal dat: 3 sept: sist leeden Aar som i Rette den paafølgende 1 Decbr:
forfalt haver Citanten Ludolf Kramer indstevnt Jens Jansen tillige med broder Rasmus
Jansen begge som Een at opfylde og indfrie den Revers dat: 25 sept: 1749 som Jens Jansen
har udgivet og som Debitor forbundet sig Ved, \nemlig/ til Citanten at levere inden 6 Uger 1

ancker taug 4 ½ tom/m/e tyck og 1 ditto 4 tom/m/er tyck og saameeget Iller at de med
Ancker tauerne Netto skulle Veye 13 Voger 22 Mark alt uden Videre Arbeydslønn som
allereede Var givet Valuta for at forlange, eller og i dessen Mangel af benevnte Taug Værcks
Leverance at betale til Citanten efter den approberede bereigning som udi det forrige forkynte
men siden og for den gang ophævede Stevne Maal af 20 sept: 1749 indbefattede dessens
beløb af 41 rdr 3 mrk 4 sk, sam/m/e sist allegerede Stevne Maal er allene udferdiget mod Jens
Jansen som eene Skyldner, ligesom og Reversen der beraaber sig paa sam/m/e Stevning ey
er af Rasmus Jansen enten som Med skyldner eller Cautionist underskrevet, men allene til
Vitterlighed underteignet. Men da hvercken Jens Jansen eller hands broder efter lovlig
\ankyndiget/ stevnemaal og forelæggelse har mødt og svaret i Sagen, bliver i følge Lovens
1ste bogs 4 Cap: 32 art: efter de frem lagde beviisligheder for Rætt kiendt og dømt, at Jens
Jansen {ey allene} der ey efter sin Revers har prestered til rette tiid Leverance af bem/el/te
Taug Verck, bør .....(?) til Citanten Ludolf Kramer betale dessens beløb og den paastevnte
summa med 41 rdr: 3 mrk 4 sk hvortil hand sig har forbundet, men end og som den der har
forvoldet Citanten denne Processes Omkostninger desuden at betale 6 rdr, som alt 15 dage
efter denne Doms lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven, i øvrigt bliver
Rasmus Jansen som ey er overbeviist at Være Lodtagen i den Gield hands broder Jens
Jansen har bundet sig ved og til Citanten er pligtig, herved sagisløs anseet og frie kiendt
Dernæst publicered
et Skiøde udgivet af Giertrud Stephensdatter og fleere Medarvinger til Ole Nielsen
Bruraas paa ½ Løb Smør ½ tønde Malt i Gaarden Blindem dat: 4 Junij 1751 vid: fol: 440
2. Lars Bessesen Echaases udgivne Skiøde til Ole Erichsen paa 17 11/14 Mark Smør
8 25/28 Kande Malt i Gaarden Echaas da Kiøberen selv er eyende 6 3/14 M/ark Smør 3 3/28
Kande Malt tilsam/m/en 1 p/un/d Smør 12 K: Malt dat: 4 Junij 1751 vid: fol: 440.
3. Ole Iversens udgivne skiøde til Marthe *Knusdatter paa ¼ Part i Gaarden
Mellingen af skyld ½ Løb Smør 1/8 tønde Malt dat: 27 febr: 1751 vid: fol: 440
4. ditto Selgeres Skiøde til Peder Knudsen paa ¼ Part i ditto Gaard Mellingen af
sam/m/e dato og paa sam/m/e stæd indført
Fleere Sager til dette ting Var ey indstevnte.
Fogden frem lagde til attestation den forfattede Restance for indeværende Aars 1ste og 2den
termins Skatter der beløber 519 rdr: 1 mrk 14 sk

Aastæds Sag!
1751 d/en 17de junij indfandt jeg mig paa Gaarden Aandeland i Schiolds Skibbreede og
Nordhorlehns Fogderie, for
1751: 188b
sam/m/estæds i følge Procurator Johan Simon Cramers paa H/er/r Toldinspecteur Willum
Geelmeydens skriftlige Reqvisition at holde en lovlig taxations og besigtelses forrettning
over de afgangne Cancellie Raad Geelmeydens Frues Sterboe forhen til hørende men siden
til Inspecteuren solte Huuser paa Gaarden Øfre Aandeland bestaaende, til sam/m/e
forrettnings holdelse haver deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith Ved skriftlig
Ordre til Skibbreedes Lehns Mand Niels Nielsen Dyngeland ladet opnevne, 1. Niels
Halversen Dyngeland 2. Johannes Sieursen Haue 3. Jacob Jacobsen Bynes, 4. Anders

Nielsen Bratland 5. Ole Rasmusen Nedre Bratland og 6. Niels Toersen Lone alle
boesiddende Mænd i Schiolds Skibbreede som Ved forrettningen betiimelig mødte tillige
med Lehns Manden som sam/m/e anførte, og blev altsaa Rætten satt.
Reqvirenten Inspecteur Geelmeyden tillige med sin fuldMægtig Procurator Cramer senior
var Ved forrettningen tilstæde, og producerede et under 12 Maij sistleeden ud færdiged
skriftlig Stevne Maal og Indvarsling til samtlige sine Søskende og Svogere og Medarvinger
efter bemelte Stevne Maals Videre formeld saa lydende
Begge Stevne Vidner Christen Mathiesen Thomelius og Hans Hansen af Bergen histeredes
for Rætten og oplæste Stevne Maalet, samt sam/m/e med Corporlig Eed at Være forkynt som
deres paateigning udviiser.
De indstevnte blev 3de gange i følge Lov paaraabte men ingen mødte ey heller nogen paa
deres Veigne,
Knud Zachariasen mødte Ved forrettningen for at tilkiendegive det hand efter forrig
forrettnings Udviis og erhverved Skiøde er Ejer af den halve gaard Nedre Aandeland med
sine tilhørende Huuse, saa at nu alle den anden halvepart Øfre Aandelands Huuser med
tilhørende bliver Ved denne forrettning antagne under taxation og besigtelse, derhos
anmeldede at Øfre Aandelands Vedhørende Vaanhuusetz Grund tillige med hosliggende 2de
indgierdede Pladtzer Vedhører hands Gaard Nedre Aandeland hvilcket oven allegerede
Forrettning skal forklare,
Derpaa blev fortfaret med forrettningen og først
Vaanhuuset taget i Siun og begrandskning hvilcket befindes indrettet og behøves
forbeedring saaleedis som følger.
Storstuen saaes i Loftet og paa Veggene at have taget Skade
af draaber Ved utætt tag derudi findes 3de brugelige dørrer
med laase og 1 Vindovn med Jern Rør men Ved Vindovnen
fattes 12 steene foruden de brustne 14 støcker, fornevnte
12 steene Vil koste i alt
4 mrk 8 sk
1751: 189
Transp:
16 store Vinduer derpaa fattes 20 Ruder á 1 mrk af fransk Glas
3 rdr
Gulvet som er flam/m/et lagt er næsten forraadnet og
tilaaser gandske forraadnet til Reparation Vil medgaae
14 tilaaser á 10 alens lengde med første kiøb kiørsel
og førsel samt arbeyds Lønn med Videre á 3 mrk
7
til et nyt Gulv 12 tylter kiøbmands bord med første kiøb kiørsel
og førsel af byen, samt Arbeyds Løn á 5 mrk 8 sk
11
til loftet ligesaameeget
bielkerne synes endnu at Være brugelige
I det hos Værende Sænge Kam/m/er er 8te Vinduer af sam/m/e
slag og Gulvet kand endnu forbedres med 1 tylt bord i alt
Svil stocken paa den Vestre Side er af Vand beskadiget Listerne
over Gulvet Vil forbedres og der til i alt med gaae med spiger etc
Kiøckenet derudi 8te Vinduer af sam/m/e slag som
forrige feyler 8te Ruder á 1 mrk
1
Ved Loftet i forbenevnte Sengekam/m/er som er
forraadnet forbedres Ved 3de tylter bord á 5 mrk 8
2
disforuden i sam/m/e Kam/m/er er Veggen paa den Vestre
siide Ved Regn draaber meeget beskadiget.

4
2 mrk

8

11
5

8

4
2
4

8

Udi for benevnte Kiøcken fattes Videre udi Loftet og
Gulvet som er beskadiget 4 tylter bord i alt
Dørren af Kiøckenet i Sænge Kam/m/eret ligesaa til
Storstuen og derfra til Sænge Kam/m/eret alle 3 maae forbedres
i Laasene som i alt kand blive Reparered og i stand satt med
Den Dør af Kiøckenet til Pladtzen ligesaa den til Klæde
og Spis Kam/m/eret behøver sam/m/e Reparation af
Dislige og den Dør af Kiøckenet til Daglig stuen
Kiøckenetz Skaarsteen befindes hist og her beskadiget og
forfalden men fornem/m/elig over taget hvortil Vil
medgaae 100 Dobbel brent Steen 4 tønder Kalck som
med Arbeyds Lønn kiørsel og førsel af byen Vil koste
i Daglig Stuen er 12 Vinduer af sam/m/e sort hvori fattes 4 ruder
Dørre Laas til Gangen at forbeedre ligesom for
Vindovn med Rør er brugelig, men Muren behøVer
Reparation siden den har en stor Sprecke tvert over,
i alt med kalck og Arbeyds Lønn
Ligeleedis er i klæde Kam/m/eret 4re Vinduer hvor
udi fattes 4 Ruder
Ligesaa i Spis Kam/m/eret 2de Ruder
Gade Dørren kand forbedres til brugelighed med
1 trappe som staar i Gangen til Loftet er endnu i brugelig Stand.
Udi det tømrede Kam/m/er paa Loftet til den søndre
Siide er 8te Vinduer af mindre sort derudi fattes 8te Ruder á 12 sk
og dørre laaset er fordervet men kand dog forbedres med
Og udi det 2det tømret Kam/m/er paa Nordre side er
lige saa 8 Vinduer hvorved fattes 4re Ruder
Lofter og Gulver paa begge disse Kam/m/ere blir
forbedred med 3 tylter kiøb Mands bord á 5 mrk 8

3

4

1
1
2

6
4
2
2
4
2
2
1
1
3
2
4
8
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1751: 189b
Transp:
Paa Lem/m/en befindes endnu 2de Lys Arcker til den eene
skal Være 2de Vinduer og 2de Luger til den 2den paa Østre
side ikkun 2de Luger men alt fordervet Vil koste af nyt nemlig
2de Vinduer med beslag á 7 mrk
4 Luger med Jern Verck á 4 mrk
Suetaget er mest forgaaet og kand ey forbeedres med ringere
end 36 tylter bord som udi alt bereignes á tylten 5 mrk
Sperrer og hanebielker med baand og dislige behøver
forbeedring med 18 store og 6 Mindre de første i alt nemlig
Kiørsel og førsel af byen á 2 mrk 8 sk
6 Mindre sper á 28 sk
Arbeyds Lønn paa taget siden heele taget maae ned kand
ikke bereignes mindre end
200 nye Lægter med kiørsel og førsel á 2 rdr
1200 spiger til taget og indvendig i huuset á 28 sk

59

3

2
2

2
4

30
7
1

3
4

8

20
4
3

3

til Sperre laget 2 bielker á 10 alen Vil koste med behøvende
hacke spiger i alt
Huusets Gavl paa den Søndre siide er i brugelig Stand men
ufarvet derimod er bortaget runt om huuset tillige med Gavlen
paa den Nordre siide og Lugerne med Gerigterne gandske
forfalden til bordtaget med gaaer 50 tylter á tylten i alt untagen
spiger og Nagler á 5 mrk
til spiger 4000 á 28 sk
2 tylter \til/ Oplænger at forbedre á 9 mrk i alt
34 Luger dertil 17 tylter kiøb Mands bord i alt 5 mrk 8 sk
Jern vercket til hver Luge á 5 mrk
til et Skuur over Vinduerne paa huusetz søndre siide 4 prysse
plancker og 50 tag steen der til med Vandbord stødter spiger
samt kiørsel og førsel samt Recker og Lægter
Steentrappen af Kiøckenet til pladtzen forbedres med
1 lidet Vasker huus er forfalden og skal det om bygges af
nyt da Vil medgaae 6 tylter bord 40 Lægter og recker 100
spiger 50 Pander 1 Vindue med beslag som alt Vil koste
indbereignet standerverck og sper
Kielder trappen under huuset som er forfalden kand
forbedres med
Kielderen i sig selv befandtes ubeslagen inden til og
Gulvet af smaae heller gandske løs og uordentlig
som lagde i Vand af en Veete som tilløber men ey
udløber men bielckerne kand endnu staae nogen
tiid skal Kielderen inden til beslaaes og Gulvet lægges
ordentlig da Vil medgaae i alt
og skal Kielderen holdes Vand frie siden der ikke
er afløb maae der giøres en brynd med en pompe
igien/n/em Muren som ey kand bestrides ringere
udi alt end med
Vaanhuuset erfared Vii ellers i Svilstockerne meget
brøst feldig, til steen lag under huuset som er
forfalden med Steen og Arbeyds Lønn med gaaer i alt

3

41
11
3
15
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3
2

8

7
3

10
1

6
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1751: 190
Transp:
Steengierdet om begge hage pladser er paa adskillige stæder
nedfalden som kand Repareres med 16 favner steengierde
ligesom og Gierdet 1 alen forhøyes nesten over alt og
over lægges med torv hvortil vil i alt medgaae
2de nye Porter med stander verck bord spiger og Jern Verck
samt Laaser og pande tag over i alt á 4 rdr
1 liden fiske parck i haven findes gandske nedfalden
Bonde huuser til denne Gaard er næsten alle til Nedfalds og
bestaaer ellers af følgende Leyligheder.
1mo Ildhuus af Stander Verck og breeder gandske til

4
4

274 rdr

16
8

nedfalds ligesaa Melke boen af tømmer
2do Borgestuen nest hos af tøm/m/er ligesaa begge
disse huuse kand ey reignes høyere i Værd naar afrivnings
bekostning er fra dragen end 10 rdr.
3tio Den saa kaldede Svir stue som skal indrettes til
en borgestue sam/m/e befindes af gam/m/el tøm/m/er og Vil
dertil anvændes følgende indvendig i Stuen
1 bord af tycke breede Plancker med stødter og befæstning
indbereigned Kiørsel førsel og Arbeyds Lønn for
4re Sænge Karmer naar de gamle blir medbrugt der til med
støtter bredder og spiger og Arbeyds Lønn med
Kiørsel og førsel á 8 mrk
4re Nye Vinduer med 2de karmer og Ram/m/er og beslag naar
sam/m/e skal giøres mindre efter bonde brug á støcket 9 mrk
2 tylter bord at forbeedre Gulvet med á 5 mrk
Men bliver Gulvet giort af Plancker saa vil med gaae
2 tylter koster med Kiørsel førsel og Arbeyds
Lønn á 14 mrk er 4 rdr 4 mrk
8 tillaaser med Kiørsel førsel og Arbeyds Lønn
fyld under Gulvet
Loftet bliver Casseret siden breederne er udøgtig men denne
Stue bliver giort til en røg stue hvorfor gruens bekostning
anføres i alt til
naar det gamle blir medtaget,
Taget over denne borre stue er gandske forfalden, og
desuden Vil behøves af nyt tøm/m/er 3 tylter til begge
Gavlerne og 1 tylt til Veggens forbeedring disse 4 tylter
Vil koste med Kiørsel førsel og Arbeyds Lønn i alt á 5 rdr
2 tylter sper med Kiørsel og Arbeyds Lønn á 2 rdr
20 Voger nye Næver at hielpe den gamle med á 2 mrk 4 sk
2 torvald á 2 mrk
8 Kroger
4 tylter bord til troe á 3 mrk
Arbeyds Lønn til taget at i standsætte i alt
Ildhuuset næst hos derudi Vil Veiten forbedres og steensættes
paa begge siider som gaaer under Gulvet der Vil koste i alt

2

2

5

2

6
1

4

1

2
1

8

3

20
4
6

4
4
12

2
3
3
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1751: 190b
Steen gulv i Ildhuuset med Steen og arbeyde
Skorsteenens Reparation som er forfalden fornem/m/elig
oven taget med Kalck og Videre
Den gamle bagerovn at nedtage og i stæden at opsætte en
trappe og en nye dør i Veggen til Melckeboden med
Jern {den and} hængsler og Laas i alt Vil til gaae
3 smaae Vinduer med Ram/m/er Karm og beslag á 8 mrk
tømret befindes gandske slett paa Visse stæder af draaber men

357
3
8
3
4

2

4

bliver dog bestaaende.
til tagets Reparation behøves 12 Voger nye Næver á 2 mrk
det øvrige treeverck er slet kand dog nogen tiid blive staaende.
Dernæst er Melcke boden som befindes meeget slett, hvorudi
er en gam/m/el fordervet Jern bielægger Ovn, naar denne
Melke boe skal staae, da Vil til nogenleedis forbeedring medgaae
6 tylter bord til Gulv og Loft á 5 mrk
100 Spiger
2 torvald á 14 alen á 2 mrk
8 torvalds Kroge
Arbeyds Lønn til taget
4 Vinduer med Karmer Ram/m/er og beslag á 1 rdr 3
1 Vandhuus som er forfalden og af stander Verck og bord
med pandetag, vil af nye opsættes der vil med bord spiger
Tagsteen hængsler og laas i alt koste
1 Veedhuus paa den søndre siide bliver opsatt af det gamle
nedrevne Tøm/m/er og naar sam/m/es Værd bliver afkortet
som Var 10 rdr Vil dette huus ydermeere koste for
Materialier Næver og Arbeyds Lønn
Bordtag at klæde disse forbemelte bønder huuse Vil dertil
medgaae 50 tylter á 5 mrk indbereignet Kiørsel førsel og
Arbeyds Lønn
1000 spiger á 28 sk
4 tylter kante Veed til Oplænger, og Sømndregler i alt
med kiørsel og førsel á 2 rdr
{1 tylt til} 400 Eege Nagler á 1 mrk
Fæe huusene og Laden er gandske til nedfalds untagen
Koe floren af tøm/m/er kand forbeedres, thi blev først giort
overslag om Laden og Hestestalden som efter Vores Skiøn
bliver bæst at opsættes af Steen, nemlig 40 favner Gierde
nemlig 4 alen høy fra Jorden 2 alen bred i Grinden og 1 ½ alen
oven til, som ansees for bryding Kiørsel og Opsættelse Pr: favn
til 3 rdr er
1 ½ tylt Muur Læger á 3 rdr med Kiørsel og førsel
til indtim/m/er og Sper naar det gamle bliver brugt med Vil
af nyt bekostes med 3 tylter á 14 alen á 3 rdr
2 beeter med fremførsel á 1 rdr 2 mrk
4 stavleyer á 8 mrk
70 Voger nye Næver naar den gamle blir medtaget
½ tylt torvald
24 torvalds Kroger
Arbeyds Lønn til det gandske tag og træarbeyde

4

5
1
4
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4
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8
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4
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1751: 191
5 tylter bord til dørrene á 5 mrk
8 bielker til dørre ram/m/er

685
4
2

2
1

8

til terske Loven at forferdige og til deels af nye
at arbeyde Vil medgaae i alt
20 tylter bord til troe naar alt det gamle bliver brugt saavel
af troe som det gamle bordtag á 3 mrk
4 par hængsler med tom/m/er og spiger á 4 mrk
100 spiger til dørrene
Floren nest Laden kand staae nogle Aar naar den
forbeedres saaleedis
4 svil stocker med Kiørsel og førsel vil i alt koste á 1 rdr 3 mrk
til laget under florene at Reparere
til troe 20 tylter bord á 3 mrk
2 tylter Sper á 3 rdr
½ tylt Oplænger
til 3de Dørre 1 ½ tylt á 5 mrk
5 hængsler á 1 mrk
50 spiger til dørrene
40 Voger at forbedre taget med á 2 mrk
4 torvald á 12 alen á 2 mrk 8 sk
16 Øfse kroger
Bordtaget var ey noget af men da sam/m/e faar giøres af
nyt Vil medgaae 10 tylter á 3 mrk 8 sk
100 spiger til bordtaget
Arbeyds Lønn til alt at i standsætte
Smale floren som staar paa søndre Siide og er 5 favner
lang er gandske til ned falds og da den af Steen for Menage
skyld Vil op bygges for eftertiiden til bestandighed blev
anseet at behøve 15 favner Gierde ligesom Ved Laden dog
ikkun 3 alen høyt som taxeres Pr: favn á 2 rdr 3 mrk
2 tylter bielcker til Muur Læger og Sperre Lag á 2 rdr 3 mrk
1 tylt bielcker á 15 alen lang med Kiørsel og førsel
Loft behøves ikke.
2 tylter sper á 12 alen á 2 rdr 3 mrk
½ tylt torvald á 8 alen á 9 mrk
16 Kroger
50 Voger Næver á 2 mrk
1 tylt bord til 2de dørre
2 par hængsler á 1 mrk
50 spiger
Arbeyds Lønn saavel inden som uden til
24 favner steen gierde til borregaarden som er gandske
forfalden og til deels fattes steen 2 alen høy á 2 mrk 8 sk
2 tralle Dørre med stolper og hængsler i alt
Ved Vaan huuset er endnu forbigaaet at taxere et Skuur
over Vinduerne paa den Nordre Siide som ligeleedis med
alt tilbehør Vil koste ligesom det paa Søndre siide
Nock Loftet over Daglig stuen ligesaa over Spis og Klæde
kam/m/eret Ved Kiøckenet maae forbedres med 4 tylter med
Arbeyd kiørsel og førsel á 5 mrk

2
10
2

4
1

12

6
1
10
6
1

4
1
5

8
14

13
1
1

2
4

5

5
1

12

37

3

8 sk

30

5
5
5
16

4
1
4
5
2

8
8

14
26
10
3
7
3
2
------------------------904 rdr 3 mrk 12

1751: 191b
Raadstue Skriver Hans Geelmeyden som tilvarslet Ved forrettningen mødte og Reserverede
alle Lovens beneficia.
Endnu blev observered at kiøcken skaarsteenen udi Gangen havde en stor Sprecke.
Til sist angav Procurator Cramer paa Inspecteur Geelmeydens Veigne at denne forrettning
har kostet til Varsels Mænd og Stevne Maaletz afhiemling indbereignet Skydtz Med Kost og
Tæring 6 rdr og Comparentens Udgifter med Sallario og Skydtz 7 rdr, det giør til sam/m/en
13 rdr: udi øvrigt forlangede at bekostninger til Rætten og Laug Rættet maatte Specificeres,
som saaleedis bereignes Stemplet papier til forrettningen 1 mrk 8 sk Skydtz og diet pænge
1 rdr 2 mrk en dags forrettning 3 rdr forrettningens beskrivelse med forseiglingspænge 1
rdr 1 mrk 4 sk Lehns Manden for Laug Rettes tilsiigelse 2 mrk de 6 Laug Rættes Mænd á
1 mrk 8 sk er 1 rdr 3 mrk tilsam/m/en 7 rdr 3 mrk 12 sk

Aastæds Sag!
Anno 1751 d/en 1 Septembr: indfandt jeg Sorenskriver Johan Garmann mig paa Aastædet og
Gaarden Strømme beliggende i Schiolds Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie Seminario
Fridericiano tilhørende for sam/m/estæds i følge Høy Welbaarne H/er/r Stiftsbefalings Mand
Uldrich Friderich von Cicignons mig tillagde naadigste Ordre under 10de Aug: at holde en
lovlig taxations og Aabods Forrettning over de paa sam/m/e Gaard befindende bønder huuse
der er til bøxel overdraget Singn/eu/r Severin Weiner og efter beskaffenhed og Forstanderen
for bem/el/te Seminario Hellebrant Omsens Paastand at paadøm/m/e hvad der til sam/m/es
Reparation Vil medgaae Høy bem/el/te H/er/r Stiftsbefalings Mandens ordre er saa lydende,
Skibbreedes LehnsMand Niels Dyngeland frem lagde Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus
Smithes skriftlige Opnævnelse til de 6 mødende Laug Rættes og taxations Mænd Sc: Niels
Dyngeland, Niels Kierche Biørcheland Lars Myrdahl, Lars Totland, Iver og Jacob Bynes,
som alle møder, og er fogdens opnevnelse af følgende Indhold, og efter at Rætten saaleedis
var satt. fremlagde Forstanderen Hillebrant Omsen den under dato 18de Aug: sistleeden
udstædde Stevne Maal som af byens Kals Mænd Johan Lydkien og Blomberg Var paateignet
at Være forkyndt ligesom og den indstevnte Severin Weiner Ved sin paateigning sam/m/e
stadfæstede og persohnlig møder.
Søvren Bang fremlagde H/er/r Stiftsbefalings Mand Von Cicignons Constitution at i rette
føre Forstanderens Sag og Seminarii Tarv at observere, og er høy bem/el/te Constitution af
følgende Indhold dat: 30 aug: 1751.
Sing/neu/r Severin Weiner mødte med fuldMægtig Procurator Cramer junior hvilcken siste
for det første anmerkede at afg/angne biskop Rosencrones Sterboes fuldMægtig ey som
Vedbør er kaldet til Sagen, dernæst at her føres Sag paa slett papier uden at ringeste
Legitimation der til er fore viist, thi vilde hand forestaaende til den/n/e
1751: 192
Respective og ærede Rættes Overveyende have indstillet og saa snart der udi skeer
tilstreckelig Oplysning toeg hand Reservered Sing/neu/r Weiners Tarv at besørge, men i
Vidrig fall protesterede bem/el/te Cramer mod Rættergangen.
Kierke Skriveren Søvren Bang paa Fridericiani Seminarii Veigne kunde ikke andet Vænte
end at det Høy Kongl/ig Rescript Var Rætten og Almuen bekiendt at forhen Lectoratets
Godtz Var beneficeret Seminario Fridericiano og i detz Anledning tilladt at udføre detz

Sager paa ustemplet Papier, derfor begierte at de opnevnte besigtelses Mænd maatte fuldføre
besigtelses Forrettningen.
Cramer sagde at tilførsel uden beviis bliver ey i Rætter gang antagelig, thi Comparenten
kand siige med Vished og tillige kunde paaskyde Rættens Vitterlighed at de Sager afg/angne
biskop Rosencrone udførte som Lector hverken førtes paa slett papier ey heller uden Rættens
Gebyhrs betalning derfor Vedblev hand sit forhen frem førte
Søvren Bang for at giøre Sagen kort udbad sig Rættens kiendelse herudi.
Eragtet!
Da det ey er bekiendt til hvad Ende biskop Rosencrones Sterboes fuldMægtig bør kaldes til
Sagen, da *Sevverin Weiner som paagieldende er sigtet som bøxelManden Vil det
ankom/m/e paa hvad bem/el/te Weiner til sit forsvar kand til føre, hvorefter Anstand kand
gives efter at den holte taxation er foretaget og fuldført at tilfinde hvem Reparations
Omkostningerne bør betale, hvad ellers angaaer om Seminarii Fridericiani Vedkom/m/ende
Sager paa ustemplet Papier maae føres, da som det ey er beviist af Forstanderen eller hands
medhavende Comparent Søvren Bang at bem/el/te Seminario er tillagt den friehed, Rætten og
ey har erfaret andet end naar dislige Sager er for Rætten ført de da alle paa stemplet Papier er
udført, paalægges det Citanten at betale det Stemplede Papier til den fremlagde Stevning,
samt til de documenter som i Sagen herefter fremlægges. som alt udi Protocollen skal Vorde
anteignet, i fald Stemplet Papier ey er Ved haanden.
Forstanderen fremlagde til Stevne Maalet 6 sk til stemplet Papier
Søvren Bang fremlagde den Severin Weiner af biskop Londeman meddeelte bøxelsæddel af
dato 29 April 1747 under Copie og Verification af bøxelManden til bem/el/te document blev
og fremlagt i Rætten 6 sk som udviiser at bem/el/te Sing/neu/r Weiner er tilpligtet at bygge
Huuserne uden Videre Aabod at paastaae, og at den bøxlede Part ikkun skal Være 18 Mark
Smør 3 Kander Malt som er den fierde Part i Gaarden Strømme der i alt skylder 1 Løb Smør
1 Mæhle Malt da det dog skal kunde beviises at Sing/neu/r Weiner har brugt den halvepart
og benøttet sig af sam/m/e.
Cramer sagde at Mons/ieu/r Bang extravagerer uden for Sagen, og Væntelig jetter sig noget
til uden for bøxelsæddelens Indhold, men over hands beskyldning ligesom Sing/neu/r
Weiner skulle have tiltaget sig noget blev vedbørlig Ancke Reservered.
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Derefter blev besigtelsen foretaget, og blev anviist følgende huuser af bøxelManden Severin
Weiner som og Opsidderen paa den anden halvepart Anders Ellingsen Strømme, hvorda
først befandtes paa den *Ovre og Vestre Siide først en
Sænge boed med et tømret kam/m/er paa Vestre og en Sval paa sam/m/e Siide i
længde 8 alen og i bredde 7 alen foruden Kam/m/eretz længde og bredde sam/m/e huus Var
aldeelis forfalden og i Grund maae nedtages, behøver altsaa til Reparation følgende
4 tylter tømmer á 8 alen á 2 rdr tylten
8 rdr
½ tylt bielcker á 1 mrk
1
½ tylt Oplænger á 8 sk
3
14 sper á 6 sk
5
4
2 Render á 2 mrk á 12 alen
4
2 torvald á 1 mrk
2
6 Kroger á 1 mrk
6
8 tylter bord til Gulv og Loft á 3 mrk
4
5 tylter ditto til bordtag á 3 mrk
2
3
2 tylter troe á 2 mrk
4

16 Voger Næver á 1 mrk 8 sk
½ tylt Gulv Aaser á 8 sk
1 Vindue
Arbeyds Lønn

4
3
3

12
-----------------------35 rdr 3
10
2. Under sam/m/e tag stoed ved Siden Borrestuen med en Gang imellem og 1 lang
\Sval/ paa Østre Siide samt en liden Veedhuus paa den Nordre siide af stander Verck opsatt,
sam/m/e fantes brøstfeldig og behøver følgende Borrestuen Var 8te alen i længde og 7 alen i
bredde.
3 ½ tylt tøm/m/er á 8 alen á 2 rdr
7
½ ditto á 12 alen á 2 rdr 3 mrk
1
1
8
16 sper á 6 sk
1
3 beeter á 1 mrk
3
5 Gulv Aaser á 8 sk
2
8
6 benkestocker á 8 sk
3
1 forsætte
1
3 tylter troe á 2 mrk
1
2 torvald á 12 alen á 1 mrk
2
2 Render á 2 mrk
4
20 Voger Næver á 1 mrk 8 sk
5
½ tylt soler á 8 sk
3
1 tylt bord til bordtag
3
til Veedhuuset
2 tylter bord á 2 mrk 8 sk
5
1 torvald
8
8 Kroger til Stuen og dette huus
8
4 Voger Næver
1
Arbeyds Lønn til alt
14
-----------------------34
5
3. Koe Floren stod for sig selv Nord for og lige af høe laden, Var og brøstfeldig og
behøver følgende da den faar nedrives
1 tylt tøm/m/er á 10 alen
2
2
4 bielker á 12 sk
3
14 speer á 6 sk
5
4
2 torvald á 1 mrk
2
6 Kroger
6
16 Voger Næver á 1 mrk 8 sk
4
8 tylter bordtag á 2 mrk 8 sk
3
2
5 Gulv Aaser á 8 sk
2
8
4 plancker til Gulv á 1 mrk
4
6 tylter troe á 2 mrk
2
2 sæstztræer á 12 sk
1
8
Arbeyds Lønn
12
-----------------------26
4
10
4. En høe Lade paa Nordre kandt staaende i Linie med den anden Lade. Var og
forfalden og behøved følgende tillige med den hosstaaende tømrede Stald som og Var
forfalden

7 tylter bord til bordtag á 3 mrk
2 staver 1 bete og 2 stav Leyer tilsam/m/en
1 tylt troe
1 tylt sømndreigler á 8 sk
2 soler á 12 sk
4 speer á 8 sk
24 Voger Næver
2 torvald á 1 mrk
8 Kroger
Arbeyds Lønn
150 Eege Nagler
til Jernfang med Laaser hængsler kroge til de taxerede huuser
100 spiger
kiørsel og førsel til alle Materialierne paa Stæden at bringe
hvor de skal forbruges

3
1

3
2

1
1
2

8

6
2
8
8
1

2

1

12

2
12
-----------------------35
1 mrk 14
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Fleere denne Jordepart tilhørende huuse blev ey giort Anviisning paa til taxation thi beløber
den fulde taxerede Aabod paa forbenevnte huuse i alt til den Summa 132 rdr 3 mrk 2 sk:
Hvad Gaardepartens Gierder angaaer da befandtes sam/m/e gode og indgierder fieldet og
Vandet det mæste, saa derpaa ey nogen Aabod blev taxered.
Søfren Bang i henseende til at Strømme Gaards halveparts huuse var befundet og brugt af
Sing/neu/r Severin Weiner saa brøstfeldige som andført er, saa paastoed hand at hand ikke
allene Vorder Ved endelig Dom tilkiendt at betale sam/m/e brøstfeldigheder men end og den
for 1750 der af Resterende Landskylds Rettigheder 1 rdr 5 mrk 12 sk samt 4de forhøyelses
pænge 1 mrk 14 sk: til sam/m/en 2 rdr 1 mrk 10 sk foruden bøxel af den foruden friehed
brugte ¼ Part i denne Gaard, tillige med Processens bekostninger, Reserverede sig ellers
saafremt Sing/neu/r Weiner herimod med noget skulle fremkom/m/e at føre Vidner for sit
tilførte og ellers at qvestionere de af ham intenderende Vidner.
Cramer paa Sing/neu/r Weiners Veigne foruden at hand forhaabede at Rætten siunlig haver
grandsked den reene Umuelighed at Sing/neu/r Weiner haver aarsaget den ringeste Skade af
forefunden huusers forraadnelse og bedervelse, ja foruden at det er de gode Laug Rættes
Mænd bekiendt at huuserne alle reede Ved hands tiltrædelse Var saa forraadnede at de ey
stode til at hielpe saa fremstilled hand og efter Sing/neu/r Omsens Vedtægt de Dan/n/e
Mænd Niels og Lars Øfre Fyllingen, Lars Nedre Fyllingen, og Anne Strømme, hvilcke hand
udbad under denne Sag som et tings Vidnes behandling maatte tages udi Eed og give
Giensvar til denne eene qvestion om de ikke Veed og til Visse er bekiendt at de nu besigtede
huuse da Sing/neu/r Weiner dem tiltrædede Vare saaleedis forraadnede at det arbeyde og
forbedring hand derpaa har anvændt haver været saa gott som til ingen Nøtte formeedelst
huusernes store forraadnelses skyld.
Søvren Bang endskiøndt Weiners modtagne bøxelbrev beviiser gandske anderleedis paa
hvad Conditioner hand den ¼ Part i Gaarden Strømme har bøxlet, Var ikke imod at
Sing/neu/r Weiner fick ført de proponerede Vidner under {qves} Reservation af qvestioner
til sam/m/e.
De godvillig mødende Vidner fremstillede sig for Rætten og efter at Eeden af Lov bogen
for dem Var oplæst og behørig formaning Var dem givet at Vogte sig for Meeneed, frem
stoed

Niels Øfre Fyllingen og efter aflagde Eed Vidnede, til den fremsatte qvestion af
Cramer, at det Var ham bekiendt at da Weiner antoeg huuserne denne Gaardepart tilhørende
Var huuserne meeget til Nedfalds og har Vidnet ey erfaret at de siden den tiid er bleved
noget forbedred, Bang tilspurte Vidnet om hand er bekindt at Weiner har brugt og indhøstet
Strømme Gaards halveparts Avl. Cramer protesterede til Vidnetz Svar til denne qvestion
siden det er en Sigtelse Sagen uvedkom/m/ende og upaastevnt. Bang Vedblev sin forrige
Reservation med qvestion til Vidnerne, og derfor Væntede at Rætten tillod sam/m/e paa dette
Spørs Maal at svare.
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Eragtet
Da den af Søvren Bang til Vidnet fremsatte qvestion henhører til denne Sag at faae oplyst,
da uagtet Vidnet ey er stevnt men godvillig efter begge Parters tilladelse møder er det og
billigt at Vidnet for at forkorte Sagen giver begge Parter den Oplysning som fornøden
giøres, og altsaa besvarer den/n/e af Citantens fuldMægtig fremsatte qvestion.
Vidnet svarede at ham er bekiendt at Severin Weiner har brugt den halve part i Strømme
Gaard, saaleedis nemlig at afføre Høe Avlingen af den ¼ Part til Gaarden Seelen, og at lade
Ved en Forpagter bruge og styre den anden ¼ part indtil i Vaar Kors Misse tiider da
bem/el/te forpagter afreyste, og er for dette Aar alt høstet af Weiners folck, dog er noget
endnu uslaget, og kand Vidnet om forlanges skulle giøre Anviisning paa den halvepart i
Gaarden Strømme som Weiner deels selv ved tienere deels Ved forpagter har styrt og ladet
bruge;
Det andet Vidne Lars Øfre Fyllingen aflagde lige leedis Eed og Vidnede som nest
forrige dog med denne forandring at hand ey kunde giøre forklaring til hvem forpagteren
paa den ¼ part har betalt forpagtnings Afgiften enten til Weiner eller andre som og forrige
Vidnet erindred og altsaa var over ens stem/m/ende.
Cramer frafaldt de 2de øvrige Vidner for tiiden at spare Dernæst erindred hand at Rætten
Vel har observered det her den Jordepart som bruges af Opsidderen Anders Ellingsen ere
fleere huuse bygninger end paa Øfre Parten og dernæst svarede til den fremsatte Paastand,
hoved documentet hvorpaa den Grundes sam/m/e skal Være en til Sing/neu/r Weiner udstæd
bøxelsæddel af dato 29 aprilis 1747, hvorudi findes indragen at Weiner skulle antage de paa
tilbøxlede 18 Mark Smør 3 Kander Malt staaende eller tilhørende huuse i den stand de da
forefantes uden at paastaae eller nyde nogen Aabod, samt ellers at holde de tilhørende huuse
NB at holde dem i god og forsvarlig Stand nu haver Rætten forefunden og af Vidnernes
forklaringer er det bleven oplyst hvad Stand huuserne Vare udi da Sing/neu/r Weiner dem
tiltraadde, her bliver da qvestion om Sing/neu/r Weiners der i ingen deel har forpligtet sig til
at op bygge nye huuser kand henfindes til Aabodsfald eller om ikke Lovens 3 bogs 14 Cap:
31 art: er den reeneste Rettesnoer som i introffen Casu er passelig hvilcket hand indstillede
hvad den for Aaret 1750 paastaaede Landskylds Rettighed betreffer da er sam/m/e med
biskop Rosencrones Sterboe liqvideret og det øvrige af hands fremsatte paastand bortfalder
Vel altsaa af sig selv, men Sing/neu/r Weiner forhaabede og paastoed for all tiltale at blive
frie funden, dog erklæred hand sig Villig til omendskiønt hand ikke, finder behag udi at
Vedblive Gaardens brug
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at opfylde hvad der efter allegerede Lovens bud kunde paalegge ham som en bøxelMand at
fremskaffe.

Søvren Bang kortelig indstillede til Rættens Skiønsomhed, at det af Severin Weiner
modtagne bøxelbrev er een foreening hvorom alligerede Lovens 3 bogs 14 Cap: 31 art:
omtaler og altsaa vilde vel Cramers exception bortfalde af sig selv, i øvrigt Vedblev hand sin
i Rette sættelse og paastoed Dom efter bem/el/te Cap: 13, 16 og 30 art: og at Weiner i dessen
Anleedning bør have sit fæste forbrudt,
Cramer til sluttning sagde at anførte foreening passer sig med hands paastand og er det
ellers en stor Urimelighed at saa excessioe bekostninger paa en Mands brug af 18 Mark Smør
og 3 Kander Malt skulle billiges hvilcket Sing/neu/r Weiner siiger dog ikke at Være hands
Sag men Vedblev sin forrige paastand om befrielse.
Bang indstillede Sagen til Doms.
Eragtet
Sagen optages til i Aften til Doms Afsiigelse.
Dom afsagt
Da Forstanderen for Seminario Fridericiano Hillebrant Omsen har Været Aarsaget til
fornøden præcaution at indstævne Severin Weiner der har efter den producerede Copie
bøxelsæddel af 29 april 1747 antaget sig af da værende beneficiario nu afdøde biskop og
Lector Londeman den fierde part i Gaarden Strømme, med dens til hørende huuse i den da
befindende slætte Tilstand, med den Condition ey at paastaae \eller nyde/ af Ejeren eller
forrige Leylænding {at nyde} nogen Reparations eller Aabods bekostninger, bliver det en
forbindelse paa Severin Weiners Siide den hand godvillig har indgaaet, hvorefter hand
forlængst burde opfyldet at bringe Jordepartens huuse i saadan Stand og siden sam/m/e
aabodsfør Vedlige holdt at den i dag passerede besigtelses Forrettning kunde Været spart,
men da Contrarium er Viist Ved Jordepartens Huusers forraadnelse, saa at Aaboden paa de
Huuser den indstevnte Weiner selv har anviist og som bøxelMand brugt og betient sig af er
opløbet til den Summa 132 rdr 3 mrk 2 sk følger det af fornødenhed at bøxel Manden og
brugeren bem/el/te Severin Weiner sam/m/e bør erstatte aller hælst sam/m/e meer af
Vanrøgt end ælde er forfalden, thi lad være indstevnte Severin Weiner ey efter bøxelbrev
\bevislig/ har havt tilladelse at bruge meer end ¼ part i Gaarden som er 18 Mark Smør 3
Kander Malt, er det dog ubenægtet hand jo tillige og til indeværende Aars Kors Misse ved
forpagter har brugt den anden ¼ part, som da er den halvedeel i Gaarden som tilhører de
anviiste og taxerede huuse, i hvis henseende det af fornødenhed følger at Severin Weiner
som har havt nøtten af den halve Gaards Avl og eene brugt sam/m/e halve parts Vedhørende
huuse bør og erstatte dessens befindende Mangel.
Thi kiender og døm/m/er Vii hermed efter Sagens Omstændighed for Rætt det bem/el/te
Severin Weiner ey allene som Leylænding og brugere bør i følge Lovens 3die bogs 14 Cap:
30 Art: til Citanten Hillebrant Omsen forstander for Seminario Fridericiano betale den fulde
taxerede Aabods Summa paa de taxerede og anviiste halve Jorde
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partens huuse med Pænge 132 rdr 3 mrk 2 sk, men end og betale den for Aaret 1750
Resterende Landskyld og Jordrottelig Rettighed indbereignet ¼ Parts forhøyelse for ude
blivelse med Landskyldens Erlæggelse i rette tiid tilsam/m/en 2 rdr 1 mrk 4 sk, dog mod
Regres til afg/angne Londemans Sterboe i fald noget mislig og ubeviislig for sam/m/e Aar er
betalt, Hvad Citantens fuldMægtiges øvrige Paastand angaaer om den ind stevntes bøxel
Rættes fortabelse, da siden det ey er oplyst eller af Weiner tilstaaet at have meer til bøxel end
¼ Part i denne Gaard Strømme, bliver den 2den fierdepart i ditto Gaard af skyld 18 Mark
Smør 3 Kander Malt som ved Forpagtere efter Vidnernes forklaring er styrt bøxelleedig til
hvem Forstanderen for Seminario det Vil mod lovlig bøxels Erlæggelse overdrage. Sluttelig
tilfindes og den indstevnte Severin Weiner at betale denne Aastæds og besigtelses

Forrettnings Omkostninger som i følge det Kongl/ig allernaadigste Reglement dat: 24 febr:
1708 saaleedis bereignes.
Sorenskriverens diet og Reyse Pænge til og fra Aastæden som er 8 Miil 3 rdr 2 mrk, Dom
og forseiglings pænge 5 mrk 4 sk En dags forrettning paa Aastæden 3 rdr Fogden for
Laug Rættes opnevnelse og til sigelse 2 mrk de 6 Laug Rættes Mænd for Reyse forrettning
paa deres egen kost á 1 mrk 8 sk er 1 rdr 3 mrk Stemplet Papier til Doms Acten 4 mrk 8
sk til 2de støcker stemplet Papier at belægge Stevningen og den producerede Copie
bøxelsæddel 12 sk til sam/m/en forrettningens bekostning 9 rdr 5 mrk 8 sk som alt 15 dage
efter denne Doms lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven.

Høste Tingene for Aar 1751:
[Schiold Schibbrede]
Anno 1751 den 30te Septembr: blev Rætten til Almindelig Høste Tings holdelse satt paa
Tingstædet Møllendahl for Schiolds Schibbredes Almue, og Rætten administreret af mig
Hans Jørgen Holtzrod efter Høyvelbaarne H/er/r Stiftbefalings [Mand] Cicignons
Constitution udj H/er/r Sorenskriver Garmans absence, overværende Kongl/ig May/este/ts
Foged Rasmus Smith, og de Rætten tilnefnte Laugrettesmænd, som sidste Sommer Ting
betiente Rætten og paa fol: 152 findes tilførte, hvilke alle møtte, undtagen Anders Monsen
Bratland som er død, i hvis stæd sad Halvor Nielsen Øvstu og i Hans Monsen Gimmelands
stæd, som og er død sad Anders Nielsen Bratland:
Hvor da først deris Kongl/ig Maj/este/ts Allernaadigste Forordninger og Rescripter blive
publicerede som ere følgende:
1. Forordning, anlangende hvad derved Delinqvent Sagers drift og udførsel udj
Dannemark og Norge bør i agttages dat: 21de Maij 1751:
2. Anordning til hvad tiid vaar og Høste Tingene udj Hadelen Toten og Valders
Fogderie skal holdes datt: 20de Aug: 1751:
3. Placat hvorved det under 4de Novembr: 1720 paa Smaa Mynts Indførsel i Norge
giorde forbud, for saavidt Grov Courant angaar ophæves dat: 2den Aug: 1751:
4. Placat angaaende hvorledes Stemplet Papier Forvalterens fordringer til Stemplet
Papiers forhandlerne udj Danmark og Norge for bem/el/te Papiers Intrader bør ansees: dat:
11te aug: 1751:
5. \Extract af/ Rendte Kammeretz skrivelse til Borgem: Garboe i Bergen, hvorudj
bekiendtgiøres Ham, Hans May/este/ts Resolution, angaaende hvad Sukker og Sirup, som
imod det derpaa under 20de Januar indeværende
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Aar giorde forbud, udj det Bergens Sukker Rafinderie forundte District her efter antræffes,
hvad bøder derfor bør betales: dat: 24de April 1751: hvilken bem/el/te Extract var under
Borgemæster Garboe Stamer og Jordahls Verification:
6. Rescript angaaende at naar nogen Arv, een i Bergens Hospital værende Spedalsk
Lem, endten Mand eller qvinde tilfalder, og hand eller hun haver levende ægtefælde eller
børn i live, da skal Hospitalet efter hand eller hændes død, ey have meere end een broderlod,
hvor der ey er saadanne Arvinger, skal det gandske efterlatte Hospitalet hiemfalde dat: 26de
Martj 1751:

7. Stift Ambtmand Cicignons Skrivelse til Fogden Smith angaaende at faae jndrevet
af Fogderiet, hvad summa efter Kongl/ig Rescript kommer at betale til de fra Sundfiord
befængte Spedalskes jnd lemmelse i Hospitalet som er her paa Fogderiet 115 rd 20 sk: dat:
25de Septbr: 1751:
Dernæst blev publiceret følgende af Almuens Breve Sc:
1. Consistorial Raad og Sogne Præst Giert Geelmeydens Pengemangels lysning til
Gaarden Aaneland, samt Gaardene Næsse, Grimen Heldahl, Tongeland, dat: 11 Aug: 1751:
2. Sorenskriver Garmans udgivne bøxselseddel med derhos fulte Revers, til Iver
Nielsen paa ½ Løb Smør ¼ tønde Malt og 1/8 huud i Gaarden øvre Bircheland dat: 22de
Maij 1751:
3. Aflyst Assessor Jaen von der Lippes udgivne Pante Obligation til Ole Nielsen
Smøraas og Michel Nielsen Rismund paa 200 rd samme er dat: 8de Junij 1744 og er samme
udj Pante Bogen paa fol:
udslættet efter Creditors qvitteringers formeld:
4. Aflyst 1 ditto obligation udgiven af Lars Olsen Hielmeland til Bernt Gundersen
paa 200 rd hvilken Obligation findes datt: 29de Maij 1747, og efter Creditors paateignede
qvittering bliver af Pante Bogen udslettet:
5. Inspecteur Gelmeydens udgivne Pante Obligation til Knud Zacariesen, lydende paa
Capital 620 rd hvorfore er til ret brugelig pant til Creditor pandsatt med første prioritet
Halvegaarden Aaneland, som skylder 1 Løb 12 M/ark og 2de Faar Men udj Skatte skyld 1
Løb 2 Pund 12 Mark Smør og Huuser med videre, dat: Bergen den 17de April 1751:
Laugmanden over Bergens Lavstoel Justits Raad Bager jndfant sig paa Høste Tinget og af
visse Aarsager andlediget, fant fornøden at tilspørge, saavel dette Schibbredes lænsmand
Niels Nielsen Dyngeland, som de ved Rætten nu nærværende 8te Laugrættes mænd jtem
dend gandske Tingsøgende og nu nærværende Almue, om dem ikke eenhver for sig er
bekiendt at det stedse, end og fra umindelige tiider af, haver været een æld gammel
Rættighed, der stedse haver fult Bergens Lavstoel, Laugmand efter Lavmand i Embedet, at
eenhver Laugrættes Mand, som til Rættens betiening er vorden udnefnt, stedse haver erlagt
og betalt til Laugmanden udj Eedfæstelses Penge 7 ½ M/ark Danske foruden hvad de selv
efter Sædvane til de fattige haver givet,
Lænsmanden tillige med Laugrettet, og dend nærværende Tingsøgende almue, svarede alle
eenstemmig, at det i alle maader ligesom omspurdt er forholder sig, og at eenhver stedse, som
een æld gammel Rættighed, haver betalt Laugmand, efter Lavmand udj Eedfæstelses
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Penge 7 ½ M/ark Danske, foruden hvad de selv goedvillig haver givet til de fattige, som
haver været ungefær 8 sk men meere ikke:
Derpaa forlangede Laug manden End videre dend ham af hans May/este/ts vores nu
Regiærende Konge under dat: Christiansborg slott den 3de 8br 1746 paa Bergens Laugstoel
Allernaadigst Meddeelte Confirmations bestaldnings Brev, for samtlige Almue her inden
Rætten lydelig oplæst, hvilket og skeede
Hvorefter Laugmanden begiærede det nu i alt passerede det snareste mueligt sig beskreven
meddeelt
Derefter fremkom til publication

6. H/er/r Peder Brandahls udgivne Bøxsel Seddel til Lars Eliassen Lille Milen
(Milde) \paa/ ½ Løb Smør i Gaarden Hordnes i Schiold Schibbrede datt: 21de April 1751
med Revers:
7. H/er/r Brandahls udgivne bøxsel Seddel til Haagen Jensen Hordnes paa ½ Løb
Smør i Gaarden Hordnes med hvilken bøxsel Seddel fulte Revers: dat: 19de April 1751:
8. Sogne Præsten H/er/r Sylovs udgivne bøxsel Seddel til Johannes Siursen Hauge
paa ½ Løb Smør udj Gaarden Schioldahl i Schiolds Schibbrede hvormed fulte Revers datt:
28de Septbr: 1751:
9. Aflyst Een Pante Obligation udgiven af Johan Kahrs til Bernt Frøchen paa Capital
300 rd hvorfore Gaarden Nedre Natland var pantsatt, samme obligation er dat: 28 Julij 1743
og tinglyst den 30te Septbr: samme aar, thi er samme efter Creditors qvitt: af Pante Bogen
udslættet:
10. Johans Kahrs udgivne Skiøde til Daniel Friel paa Gaarden Nedre Natland i
Schiolds Schibbrede som skylder 2 Løber Smørs leje hvorfor er betalt 700 rd datt: 5te Maij
Ao: 1751:
11. Daniel Friels udgivne Pante obligation til Frue Majorinde Sophia Sal: Bernt
Frøchens lydende paa 300 rd hvorfor til første Prioritet er pantsatt {paa} \Gaarden/ Nedre
Natland som skylder 2 Løber Smørs leje dat: 30te Septbr: 1751:
Den 1ste Octobr: blev Rætten atter satt paa Tingstædet Møllendahl og Rætten beklæd af de i
Gaar nærværende Laugrættesmænd:
og blev da publiceret
12. Daniel Friels Fredlysning paa Gaarden Nedre Natlands Skov og Eng og Mark
datteret 30te Septembr: 1751:
13. Eet Skiøde udgiven af Anne Nielsdaattr: Salig Johan Monsens til Anders Olsen
Borge paa eet Huus paa Lundgaardens grund hvor for er betalt 50 rd dat: 16de April 1751:
14. Skifte Brev forrettet paa Gaarden Yttre Hope den 16de Junij 1751 efter Ole
Olsen:
15. ditto forrettet paa Gaarden Flesland den 27de April 1751 efter Mons Goutesen:
16. ditto forrettet paa Gaarden Lohne den 26de April 1751 efter Karj Michelsdaattr:
17. ditto forrettet paa Gaarden Schioldahl den 26de April 1751 efter Peder Erichsen:
18. ditto forrettet paa Gaarden Scheje den 14de Junij 1751 efter Ole Larsen
19. ditto forrettet paa Gaarden Schiold den 14de Junij 1751: efter Antonius
Mathiesen:
20. ditto forrettet paa Gaarden Ulsmoe den 18de Junij 1751 efter Niels Larsen
Hvorefter fremkom dend Dannemand Michel Houe og anmelte at hand ved Lænsmanden
Niels Dyngeland og Lars Monsen Lille Tvedt havde her til tinget jnd kaldet sin Naboe Peder
Nielsen Haue til at lide dom fordj hand \afvigte Vaar/ havde slaget Comparenten og har lovet
at giøre det oftere, jligemaade havde hand indstevnet til vidner Mons Jacobsen Haue og Niels
Tordsen Lohne, jtem Joen
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Torstensen Lohne, Siur Houcheland og Mons Tordsen Houcheland, og fremstillede derefter
Michel Haue Stevne-vidnerne Lænsmanden Niels Dyngeland og Lars Monsen Litle Tvedt til
Stevnemaaletz Eedelige afhiemling: bem/el/te Stevnevidner fremkom derefter og forklarede
at de efter Citanten Michel Haues begiæring næstleden Mandag 14ten dage siiden
Muntlingen havde jndstevnt Peder Nielsen Haue til at svare til Sagen angaaende det
slagsmaal hand havde forøvet imod sin Naboe under falsmaal at møde, ligeledes havde de

samme dag jndstevnt de forbem/el/te vidner at møde i dag for at siige hvad de haver hørt og
seet i denne sag under falsmaal at møde, ligesom og Stevnevidnerne forklarede ikke at have
Stevnt Peder Haue hverken til at anhøre vidner eller at betale Processens omkostninger,
hvilke Stevne vidnernes angivende de med Eed og opragte fingre bekræftede:
Dend jndstevnte Peder Haue blev derefter 3de gange paaraabt men møtte ikke ey heller
nogen paa hans veigne: - medens dette blev tilført jndfant sig Contraparten Peder Nielsen
Haue, og sagde at end skiønt hand ikke er stevnt til at anhøre de stevnte vidner Declarerede
hand dog at hand goed villig uden stevnemaal samme vil anhøre, og sagde for det øvrige at
hand ikke havde slaget Michel Haue men vel at Michel Haue havde slaget ham,
Citanten Michel Haue begiærede derefter at de jndstevnte vidner maatte fremkaldes for at
aflægge deris vidnesbyrd i denne Sag:
Af de Stevnte vidner møtte for Rætten Mons Jacobsen Haue, Niels Tordsen Lohne, Siur
Houcheland, Mons Tordsen Houcheland, mens Joen Torstensen Lohne møtte ikke, efterdj
hand efter Laug rettes siigende skal være Syg
Og blev da for de mødende vidner Eedens forklaring af Lovbogen oplæst og aldvorlig
formanet at vogte sig for Meen Eed, og aflagde de samtlige vidner deris Eed med opragte
fingre at de vilde udsige deris Sandhed i denne Sag og intet fordølge:
Og fremstoed da første vidne Mons Jacobsen Haue som sagde at hand intet videre i
denne Sag havde at vidne, end da hand efter Michel Haues Konnes raab paa vidnet kom ud
paa Marken saa hand at Michel Haue laae under og Peder Haue oven paa \ham/ ude paa
Marken paa Michel sin Bøe eet støkke fra Huuserne, og var hos dem Michel Haue sin
Konne, og Peder sine 2de Sønner, Niels og Johannes stoed og tæt hos, men vidnet kunde ikke
siige at de sloges, ey heller vidste at de var i uvenskab, uden deraf at da Michels Konne
raabte paa ham, sagde hun til vidnet at hand maatte komme til hielp for at reede Michel, thi
Peder vilde omkomme ham, ellers sagde vidnet at Michel sin Konne havde faaet eet slag paa
dend vinstre Arm saa Hun var blaa og eet hal der paa, men \hvem/ samme havde giordt
vidste vidnet ikke, og som vidnet ikke havde videre at forklare, og ingen af Parterne havde
ham noget at tilspørge blev hand fra Rætten dimitteret:
Dernæst fremstoed det 2det vidne Niels Tordsen Lohne, som under dend aflagde Eed
provede saaledes at hand ikke saa at Michel og Peder Haue var i slagsmaal sammen, men
Michel Haue kom til vidnet som var i spade tiiden i dette aar og udi vidnets Gaard fortaalte
vidnet at hand var slagen af Peder Haue med een spade 3 slag i mellem skullerne og 2 i
hovedet, og saa vidnet at hand var blodig imellem
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skullerne og at hand havde blødet i Hovedet \og/ i ansigtet og at hand var vaad og skiden paa
ryggen, videre forklarede vidnet at Michel sagde ham, at slagsmaalet skulle komme deraf at
een bok (bukk) som hørte Peder Haue \til/ skulle kommet paa Michels Bøe, videre havde
vidnet ikke at forklare, ey heller parterne noget at tilspørge ham om
Det 3de vidne Siur Houcheland fremkom dernæst og under sin aflagde Eed forklarede
at i spadetiiden i dette aar kom Michel Haue til vidnet paa Ageren paa Lohne og sagde til
vidnet hand skulle være *doust eller skikkelig og see hvorledes hand var overfaren af Peder
Haue og hans Sønner, og klæde derpaa skiorten af sig og vidste vidnet at hand var slagen bag
paa Axelen og at der var hell (hall) paa som vidnet Saae, og havde hand faaet 2de kuuler
eller hald i hovedet, samme tiid kom Michel sin Konne og til vidnet paa Ageren, og vidste
vidnet sin Arm, som vidnet saa var blaa og hal paa, som Konnen sagde for vidnet \at have
faaet/ af Peder sine Sønner Niels og Johannes: men vidnet forklarede at hand ikke selv saa
Peder og Michel Haue var i slagsmaal sammen ey heller vidste \hvoraf/ slagsmaalet skulle
have reist sig: videre sagde vidnet ikke passerede dend tiid, men nogen tiid \d.?.f../ i slaatten

kom vidnet til Haue og udj Gaarden tilspurdte Michel og Peder Haue om de vilde følge med i
ulvejagt om dagen efter med vidnet, da Michel svarede Ney hand gaaer ikke hand haver
været i saa mange ulvejagter, hvortil Peder svarede og sagde til Michel du er alletiider
vrangviis, hvortil Michel sagde til Peder du haver taget hilsen af mig og derfore kand jeg
ikke gaae, thi du haver {.....} slaget mig, som Folket nu har seet paa, Hvortil Peder sagde til
Michel Haue, ja, har du faaet noget, saa skal du faae meere, og hørte vidnet at Peder sagde til
Michel at hand havde ødelagt hans bæst eller Creature og saa giærne som hand Sc: Michel
ødelægger *Peder (Peders?) Bæster saa skulle hand lægge det paa hilsen paa Michel, men
hvorledes det skulle forstaaes vidste vidnet ikke, videre forklarede vidnet at Peder og hans
Konne sagde til Michel, at Michels Konne havde lovet at besvige Peders Børn, at de skulle
gaae nøgne: videre havde vidnet ikke at forklare, og Parterne ikke ham at tilspørge:
Det 4de vidne Mons Tordsen Houcheland fremkom der efter og under dend aflagde
Eed provede, at hand ikke vidste eller havde hørt noget om Peder og Michel Hauges
slagsmaal i spade tiiden videre \..?../ eet Bøgde rygte, men hvad som passerede jmellem
Michel og Peder Haue i fra slaattetiiden af som forrige vidne \Siur Houcheland/ haver
forklaret \om/, derudj var dette vidnetz udsagn eensstemmig med forrige vidne Siur
Houchelands vidnesbyrd: og havde Parterne dette vidne ikke noget at tilspørge:
Citanten Michel Hauge sagde at hand ikke vilde have afhørt eller Laug dag forelagt det
udeblivende \vidne/ siden det ikke kand vidne om andet end som af de førte vidner provet er:
Contraparten Peder Haue begiærede Sagen opsadt til næste Ting, da hand vilde begiegne
Sagen med Contra Stevnemaal og indstevne sine Naboer og Grander til at aflægge sit
vidnesbyrd i denne Sag til Sagens oplysning paa hans siide
Eragtet
Denne Sag bliver opsadt efter Peder Hauges begiær til næste ting, hvorhos Peder Haue blev
tilholt, da at slutte Sagen uden videre udhal paa sin siide:
Derefter blev publiceret
21. Hillebrand Omsen som Forstander for Seminarii Fridericiani udgivne bøxel
Seddel til Mons Steffensen paa 1 p/un/d ¾ M/ark Smør i Gaarden Dolvigen datt: 12te Julij
1751: hvormed fulte Revers
22. Johannes Siursen Haue og Niels Tordsen Lohne udgivne Skiøde
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til Mons Johannesen paa 1 Pund 21 M/ark Smør i Skatte skyld og 22 ½ M/ark Smør 7 ½ k:
Malt 1/6 huud i Landskyld i Gaarden Hauge hvorfor er given 40 rd datt: 1ste Octobr: 1751:
23. Karen Monsdaattr: Hauge med de fleeres udgivne Skiøde til Mons Jacobsen paa
½ Løb Smør 1 Mæle Malt og ¼ huud i Gaarden Hauge hvorfor er betalt 60 rd 4 mrk 8 sk
dat: 1ste Octobr: 1751:
24. Mons Jacobsen Houges udgivne Pante obligation til Karj Monsdr: og Lars
Marcussen Borge paa Capital 57 rd hvorfor er pantsatt Gaarden Hauge som skylder ½ Løb
Smør 1 Mæle Malt og ¼ huud dat: 1ste Octobr: 1751:
D/en 2den ejusdem blev Rætten igien satt med samme Laugrættesmænd:
og blev da fremlagt til
Aflysning Jonas Vismans Pante Oblig: udgiven til Mad: Bredahl paa 90 rd hvorfor
*er var* pantsatt Een Mølle og huus paa Aarestad grund dat: 1ste Octobr: 1732 og tinglyst
17de Octobr: 1732
Hvorefter blev paaraabt om nogen havde nogen Sag at føre i Rætten, men ingen ind fant sig:

Derefter blev af Fogden Smith til Rættens attestation fremlagt følgende Documenter til sit
Reigenskabs bilæg:
1. Det *det indbefattende Tingsvidne af 9 Qvestioner i følge Skatte Forordningen,
hvilket af Almuen blev besvaret ligesom forrige Aars Høste Ting:
2. Een Examination om Laxse og Sille vaager jtem Huus Mands pladser Qverner og
Engeslætter i dette Schibbreder hvortil af Almuen blev svaret, at udj de i Examinationen
anførte Sille vaager er intet fisket hvoraf nogen skatt kand svares: ligeledes forklarede
Almuen at Hops 3de Qverner ikke kand males paa, mens Grafdahls Mølle er bragt i den stand
at dend kand svare sin Aarlig Skatt 3 rd
3. Om *af (aftaget?) paa Gaarden Aandeland, som forrige Aar:
4. Tingsvidne og Dessignation over de her i Schibbredet værende Giesgiver stæder,
og er som forrige Aar:
5. Specification og Tingsvidne, at Giestgiver Enken ey befatter sig med videre handel
end hændes *Giestgivire (-giverie):
6. Specification og Tings vidne om vejens lengde her i Fogderiet:
7. Oddels skatte Mandtallet for jndeværende Aar:
8. Dette Schibbredes Restance bedragende til 639 rd 4 mrk 9 sk:
Til Laugrættes mænd som skal betiene Rætten til næstkommende Aar 1752 ere opnefnte
følgende 1: Siur Siursen Houcheland, 2: Anders Nielsen Grimstad 3. Michel Arnesen øvre
Bratland, 4de Ole Nielsen Heldahl 5. Niels Larsen Øvstebøe 6. Jens Monsen Nord-Eide
7de Lars Larsen Øverstue, og 8de Christopher Larsen Lieland som alle blev tilholt inden
næstkommende Sommer Ting sig hos Laug manden at jndfinde til deris Laugrættes Eeds
aflæggelse:

[Sartor Schibbrede]
Anno 1751 den 4de Octobr: blev Rætten til Aldmindelig Høste Tings holdelse med Sartor
Schibbrede sat paa Tinggaarden Tøsøen i overværelse af Kongl/ig May/este/ts Foged Rasmus
Smith og de Rætten tilnefnte Laugrættes mænd, som paa seeneste Sommer Ting betiente
Rætten for Sartor Schibbrede og paa fol: 148 findes anteignede:
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Og blev da for dette Schibbrede de samme Kongl/ige Forordninger Rescripter og Høy
Øvrigheds Breve læste som for Schiolds Schibbrede findes extraherede og paa fol: 194
anførte:
Dernæst fremkom til Tinglysning:
1. Margrethe Salig Abraham Wessel Bøxsel Seddel til \Niels/ Johannesen Biørnes
paa 12 M/ark fisk udj Gaarden Nedre Biørnes, datt: 27de Maij 1751: jvormed fulte Revers:
2. Een Obligation udgiven af Margrethe Salig Mathias Rasmusen til Hans Ravers i
Bergen paa Capital 50 rd hvorfor er pantsatt tie M/ark udj Gaarden Solsvigen dat: 26de Junij
1751:
Laugmanden over Bergens Laugdømme H/er/r Justitz Raad Bager indfant sig paa Høste
Tinget og for det første tilspurdte saavel Lænsmanden som det ved Rætten nærværende

Laugrætt, som og dend gandske Tingsøgende Almue, om de ikke fuldkom/m/en veed og er
bekiendt at det fra umindelig tiider af haver været een ald gammel Rættighed, der stedse har
fult Bergens Laugstoel, Laugmand, efter Laugmand i Embedet, at eenhver nye
Laugrettesmænd udj Eedfæstelses Penge til Laugmanden har erlagt og betalt 7 ½ M/ark
danske: dertil de samtlige eensstemmig svarede ligesom omspurdt er, at det fra umindelige
tiider af, haver været end æld gammel Rættighed, der stedse haver fult Laugmand efter
Laugmand i Embedet at eenhver nye Laugrettes mand udj Eedfæstelses penge haver betalt til
Laugmanden 7 ½ M/ark danske:
Derefter bekiendt giorde bem/el/te Laugmand Bager, at som hand med megen forundring
har maattet fornemme, hvorledes af eendeel af Nordhord og Vosse Fogderietz Almue, frem
for de øvrige Fogderier i det gandske Stift og Laugdømme, som paa sidst afvigte Aars Høste
Tinge til Laugrættes mænd og Rætternes betiening for indeværende Aar vare udnefnte, haver
vægret sig ved, at betale dend udj Laugmandens stæd med Kongl/ig tilladelse udj hans
fraværelse *ContSituerede (Constituerede) H/er/r Borgemæster Formann paa hans veigne,
Dend Sædvanlige Laugrættesmænds Eedfæstelses penge, for eenhver med 1 rd 24 sk:, saa
ligesom bem/el/te Laugmand Bager, saadant ey uden med yderste forundring kunde ansee,
vilde hand dog for det første, for at viise, det hand som øfrigheds Mand, langt heller vil see
Almuen og Meenige Mands Skade forekommet, end befordret, have samtlige vedkommende
for sin deel tilholdet, at de nøye vogter sig for, at endten at vilde forandre eller sætte sig op
imod hvis af hans May/este/ts vores Allernaadigste Konge paabudet er, og des følgelig ikke
forholder ham, hvad hans Embede i een eller anden tilfelde tillagt er, hvor iblant
Laugrættesmænds Eedfæstelses penge er dend betydeligste Post, \thi/ ligesom det har været,
er, og stedse skal blive, langt fra Laugmandens øyemærker eller hensigt, endten i een eller
anden tilfelde, at vilde fordre noget af Almuen, som ham ey med Rætte tilkom, ligesaa
ubilligt er det og, om Ham i noget skulle betages, dend Rættighed, som hans May/este/ts til
hans og Families Subsistance ved Embedet allernaadigst har forundt ham; og for nu eengang
for alle, at viise, denne
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Almue som Eenfoldige bønder, tydelig og øyensiunlig, at hand Sc: Laugmanden baade skal,
og bør have af eenhver nye Laugrættesmand udj Eedfæstelses penge 1 rd 24 sk: saa
Refererede hand sig, til dend samtlige Almues givne Giensvar til dend af ham nyelig dennem
foresatte Qvestion, hvorved de Reent ud haver tilstaaet, at det stedse fra umindelig tiid af
haver været een æld Gammel Rættighed, som haver fult Bergens Laugstoel, Laugmand efter
Laugmand, i Embedet at eenhver nye Laugrættes mand udj Eedfæstelses penge til
Laugmanden haver betalt 1 rd 24 sk: og derefter begiærede Laugmanden her inden Rætten
tydelig oplæst dend af hans May/este/ts vores Allernaadigste Konge Kong Friderich den
Femte under datto Christiansborg slott den 3de Octobr: 1746 ham bem/el/te Laugmand
Bager paa Bergens Laugstoel allernaadigst Meddeelte bestalning, hvilket og skeede: og da
derudj med tydelig og udtrykkelig ord befales, samtlige vedkommende at de skal giøre og
give Laugmand Bager dend Rættighed som de deris Laugmand plejer at giøre og give, des
følgelig og dend æld gamle Rættighed af de paafordrende 1 rd 24 sk udj Eedfæstelses penge,
saa forhaabede Laugmanden, at dette kand være alt nok til at overtyde alle og eenhver om
denne postes Grund, vished og rigtighed: og staar da paa foranførte Grund, dette fast og
uryggelig, at Laugmanden med Rætte bør have de paafordrende 1 rd 24 sk: af eenhver nye
Laugrættesmand udj Eedfæstelses penge, saa bliver det jo saameget meere ubillig, {at} \ja/
strafværdj at andsee, at nogle Almues mænd har tordet og vildet understaae sig til at nægte
Laugmanden den ham efter hans bestalning tilkommende æld Gamle Rættighed i saa maade,
og da saadant i særdeeleshed er skeed udj dette Schibbrede af Erich Larsen Landraae, Niels

Olsen Agotnes, og Michel Villemsen Landraae, saa ligesom H/er/r Borgemæster Forman udj
det paa Laugmandens veigne ved kommende meddeelte beviis for Eedfæstelsen har
Reserveret Laugmandens Rætt i dette fald, saa tager og nu Laugmanden selv sig herved hos
eenhver af de skyldige og Moedvillige sin Rætt og tiltale til ved børlig undgieldelse efter
fortieneste i alle optænkelige maader forbeholden; dog i henseende til at denne Almues
vægerlighed eller modvillighed just er passeret paa dend tiid, da Laugmanden med Kongl/ig
allernaadigst tilladelse var fraværende udj Kiøbenhavn, skulle hand snart, des formedelst
falde paa \de/ tanker, at Almuen af {...de..} nogen endten hannem eller dennem i dette fald
ildesindede til saadant foretagende kunde være forledet, eller forlokket, hvorfore hand og af
Kiærlighed til dend samtlige Almue, herved Declarerer at naar eenhver af de skyldige nu
strax til hannem erlægger og betaler hvad derpaa Eedfæstelses pengene efter det af H/er/r
Borgemæster \Forman/ meddeelte beviis og
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Opteignelse endnu Rester, samt tillige oprigtig angiver, om de, til denne Modvillighed {til}
imod ham at udviise, af nogen, samt af hvem, er bleven forledet eller forlokket, saa vil hand
for sin deel i dette fald ey paastaae nogen videre straf over dennem, men i fald nogen af
dennem nu hertil skulle findes Moedvillige, da nødes hand for *Concecansen
(Conceqvensen?) skyld end og imod sin villie, med saadanne at fortfare paa dend maade, at
de andre derudj kand see Exempel: anbekiendt giør herved i øvrigt til alles efterretning, og
det paa Grund af dend ham allernaadigst meddeelte bestalning, samt at det stedse haver været
een æld Gammel Rættighed, der fra umindelig tiid af haver fult Bergens Laugstoel; at hand
ingen Nye Laugrættes mand til Eeds aflæggelse efterdags admitterer med mindre hand ved
Eedens aflæggelse erlægger dend sædvanlige og æld gamle Rættighed 1 rd 24 sk uden saa er
at det med tilstrækkelig og nøyagtig beviis kunde gotgiøres at nogen maatte være saa fattig
og forarmet at hand ey formaaer de sædvanlige 1 rd 24 sk at udreede, da i sidste fald,
Laugmanden end og vil eftergive noget af sin Rættighed:
Erich Larsen Landraae, Michel Willemsen Landraae og Niels Olsen Agotnes Declarerede
derpaa eens stemmige at de med fortrydelse nu indser dend af dennem udviiste vægerlighed i
dette fald, til saadan ende de og eenhver for sig til Laugmanden \nu/ overleverede hvad
derpaa Eedfæstelses pengene Restede Sc: 3 mrk 8 sk: danske for eenhver, siiden de {ikkun}
ved Eedens aflæggelse til H/er/r Borgemæster Forman paa Laugmandens veigne ikkun
betalte pro persona 4 mrk danske, og derpaa ombad Laugmanden at dend af dennem udviiste
vægerlighed ikke efterdags maatte lægges dem til last i nogen maade, siiden saadant allene
skeede \af dennem/ udj een hastig ubetænksomhed, Aarsagen til saadant deres foretagende
sagde de at være denne, at nogle Almuens mænd Norden for Bergen hvis navne de sig ikke
kand erindre havde sagt dem at de ikke dette Aar havde betalt de fulde Eedfæstelses penge,
og altsaa tænkte disse 3de at de og kunde slippe mindre, end de sædvanlige Eedfæstelses
penge: videre sagde de sig ikke af nogen til dette foretagende at være endten forledet eller
forlokket, med saadan Almuens Declaration sagde {Almuen} \Laugmanden/ sig at være
fornøyet, og begiærede det passerede beskreven, som blev accorderet
Hvorefter blev fremlagt til publication
3. Forstanderen for Seminarii Fridericianii Hillebrandt Omsen udgivne bøxsel
Seddel til Lars Mathiesen paa 13 ½ M/ark Smørs [Leye] i gaarden Sechinstad dat: 2den
Octobr: 1751: med Revers
4. Michel Larsen Schoges udgivne bøxsel Seddel til Peder Erichsen Næsse paa 1
Pund og 3 M/ark fisk udj Gaarden Næsse datt: 4de Octobr: 1751 med Revers:

5. Jens Larsens udgivne bøxsel Seddel til Niels Jensen paa 18 M/ark fisk i Gaarden
Trengereide dat: 4de Octobr: 1751 med Revers:
6. Hans Olsen Landraae og Ole Olsen Eides udgivne bøxsel Seddel
1751: 199
til Rasmus Pettersen paa 16 M/ark fisk i Gaarden Solsvig dat: 4de Octobr: 1751 med
Revers:
7. Jens Andersen Nipens udgivne bøxsel Seddel til Niels Ingebretsen Toft paa 1 pund
6 M/ark fisk i gaarden Telle dat: 4de Octobr: 1751: med Revers:
8. Marthe Johansdaattr: Kourslands udgivne Skiøde \til/ Joen Ørgesen paa 4 M/ark
Smør 4 M/ark fisk i Gaarden Koursland hvorfor er betalt 16 rd 4 mrk dat: 4de Octobr:
1751:
9. Lasse Lassesen Berge og Erich Nielsen Sæhlstøen udgivne bøxsel Seddel paa 45
M/ark fisk udj Gaarden Kallestad dat: 4de Octobr: 1751 med Revers:
10. Eet Skifte Brev forrettet paa Gaarden Nore Toft dend 14de Maij 1751 efter afg:
Marthe Ingebretsdaattr:
11. 1 ditto forrettet paa Gaarden Bache den 13de Maij 1751 efter Brithe Monsdr:
12. 1 ditto forrettet paa Gaarden Matoppen i Schiolds Schibbrede den 6te Maij 1751
efter afg: Lars Andersen:
13. 1 ditto forrettet paa Nedre Golten den 15de Maij 1751 efter afg: Mons Knudsen:
14. 1 ditto forrettet paa Gaarden Lille Sangolt den 12te Maij 1751 efter Anne
Jacobsdaattr:
15. ditto forrettet paa Gaarden Hammersland den 12te Maij 1751 efter Endre
Jacobsen:
16. 1 ditto forrettet paa Gaarden Søre Toft den 13de Maij 1751: efter Ole
Sallemonsen:
17. 1 ditto forrettet paa Gaarden Telle den 16de Maij *175 (1751) efter Willem
Jensen:
18. 1 ditto forrettet paa Gaarden Telle d/en 16 Maij efter Marritha Grimsdr:
Den 5te ejusdem blev Rætten med samme Laugrett satt paa tingstædet Tøsøen og blev da
først *først lagt til Publication
19. Hans Hansen Syltøens udgivne bøxsel Seddel til Mons Villemsen Telle paa 15
M/ark fisk udj Gaarden Telle dat: 5te 8br: 1751 med Revers:
20. Ole Danielsen Eicherhofdes udgivne Skiøde til Ole Rasmusen Vaage paa 12
M/ark Smør 6 M/ark fisk udj gaarden Søre Eicherhofde hvorfor er betalt 31 rd datt: 4de
Octbr: 1751:
Derefter blev de fra sidste Sommer Ting opsatte Sager paaraabte
Lænsmanden Knud Tøsøen møtte paa Ole Andersen Tellenes veigne og efter begiær af
bem/el/te Ole Tellenes æskede Sagen udj Rætten som af Jens Hansen Meyer er jndstevnt
Contra bem/el/te Ole Tellenes, og vilde fornemme hvad hand nu til hans Sags endskab og
slutning kunde have at fremføre:
Jens Hansen Meyer blev 3de Gange uden for Tingdørren paaraabt men ikke møtte ey heller
nogen paa hans veigne:
Lænsmanden sagde paa dend jndstevntes veigne, at som dend jndstevnte Ole Tellenes
saavel ved Chirurgi Laus attest som med de førte vidner har beviist sin uskyldighed i denne
Sag, saa paastoed hand ved Dom at dend jndstevnte Ole Tellenes maatte blive frie kiendt for

Citanten Jens Meyers tiltale udj denne Sag, og at Citanten desuden maatte blive tildømt at
betale ham processens omkostninger, hvorom Læns manden nu begiærede Dom, og det paa
Grund af Rættens seeneste forelæggelse for begge Parter, dette Ting at slutte Sagen uden
videre udhal:
Thi blev udj Sagen jndstevnt af Citanten Jens Hansen Meyer
Contra Ole Andersen Tellenes følgende for Rætten
Dømt og afsagt
Ved Muntlig Stevnemaal har Citanten Jens Hansen Meyer indkaldet Ole Andersen Tellenes
til det aldmindelige
1751: 199b
Sommer Ting som holtes for Sartor Schibbrede den 22de Maij 1750 til at lide dom fordj
hand som tieneste dreng er bortreist fra sin tieneste som hand hos Citanten var hyrt udj: samt
at erstatte Processens omkostninger, men som dend jndstevnte ikke samme tiid møtte blev
hand efter Citantens begiær forelagt Laugdag til næste høsteting: Høste Tinget derefter den
24de Octobr: haver Citanten Jens Meyer ved skrivelse og skriftlig jndlæg siden hand ikke
selv møtte, paastaaet dom over Ole Andersen Tellenes til at gaae i sin tieneste, eller og at
blive tildømt at betale eet halvt aars lønn med 4 rd samt Processens omkostninger: dend
Jndstevnte Ole Andersen Tellenes som samme tiid møtte haver da til Sagen svaret at hand
ikke formedelst Svaghed har kundet tiene Citanten Jens Hansen Længere og hvorom hand til
beviis fremlagde Chirurgi Laus Attest af 20de Septbr: *1751 (1750): og derhos begiærede
Sagen opsatt til næste Sommer ting, da hand samme tiid vilde føre vidner om dend slætte og
liden kost hand nød i Meyers tineste: og blev da Sommer Tinget jndeværende aar førte
vidnerne Liispet Jensdaattr: og Anders Jensen som begge under Eed har forklaret at da dend
jndstevnte Ole Andersen Tellenes reiste af sin tieneste hos Citanten Jens Meyer var hand
svag og spøttet blod saa hand des aarsage maatte reise af sin tieneste til sin fader Anders
Telnes, ligeledes forklarede vidnerne at saalænge dend jndstevnte var i sin tieneste, var hand
sin Huusbond lydig og troe naar hand blev krævet til hans arbeide: Citanten Jens Hansen
begiærte da Sagen opsat til næste høste ting for at føre vidner Sc: H/er/r Gersin og Halvor
Dahl med fleere, mens nu ikke møder, eller nogen paa hans veigne; dend jndstevnte
derimod haver ved Lænsmanden Knud Tøsøen ladet møde og paastaae friekiendelses Dom
samt processens omkostninger:
Naar nu Rætten overvejer denne Sags omstændigheder, \da/ sees fuldkom/m/en af dend fra
Chirurgi Laus producerede attest /: der forklarer dend jndstevnte Ole Andersen Tellenes
dend tiid var \u/beqvem at giøre nogen tieneste hvilket og af de 2de førte vidner er bekreftet
:/ at dend jndstevnte Ole Tellenes ikke med frie forsæt, men imod sin villie formedelst
Svaghed har reist af sin tieneste og følgelig ikke kand blive strafværdj efter Citantens
paastand,
Thi kiendes og dømmes for Rætt at dend jndstevnte Ole Andersen Tellenes bør være frie for
Citanten Jens Hansen Meyers tiltale udj denne Sag, og processens omkostninger ophæves paa
begge siider:
Videre blev paaraabt om nogen udj Sagen jndstevnt af Corperal Joen Eicheland Contra Niels
Hommelsund eller Tvedten møtte, men ingen hverken Citant eller Contrapart møtte efter
lovlig paaraab:
Thi blev Sagen forfløttet til næste ting:
Hans Knudsen Dahlseide som sidste Sommer ting havde jnd stevnt Grim Olsen Telle Niels
Olsen ibidem \og/ Johannes Rasmusen fremkom for Rætten og sagde at hand med de jnd

stevnte var bleven forliigt saaledes at hand skulle ophæve Sagen, imod at de jndstevnte skulle
give ham for hans omkostninger hand havde giordt paa Sagen een fuldkommen Lax og det
med \de/ første som fanges kand næstkommende \aar/ hvilket de jndstevnte som alle vare
tilstæde, tilstoed:
Dernæst fremkom til publication
21. Erich Larsen Landraae, Niels Larsen Mons Larsen, Erich Landraae og Michel
Iversen udgivne Skiøde til Rasmus Pettersen paa 6 M/ark fisk i Gaarden Solsvigen \for 11 rd/
datt: 5te Octobr: 1751:
22. Ole Rasmussen Vaages udgivne bøxsel Seddel til Ole Danielsen Eicherhofde paa
12 M/ark Smør 6 M/ark fisk udj Gaarden Søre Eicherhofde dat: 5te Octobr: 1751: med
Revers:
Den 6te ejusdem blev Rætten igien med samme Laugrætt igien satt paa Gaarden Tøsøen, og
blev da publiceret
23. Lars Samuelsen skiøde til Knud Telle paa 9 M/ark fisk udj Gaard: Telle hvorfor
er given 26 rd dat: 5te Octobr: 1751:
24. Knud Telles Revers til Peder Clemmesen Telle lydende paa ikke at selge
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forbem/el/te 9 M/ark fisk i Telle til nogen anden, end Peder Clemmesen dat: 5te octobr: 1751
og derfor betale 26 rd
25. Niels Villachsens udgivne bøxsel Seddel til sin Sønn Villach Nielsen paa 1 Pund
21 M/ark fisk i Gaarden Nore *Biøre (Biørøen?) dat: 6te Octobr: 1751 med Revers:
Sager blev derefter paaraabt men ingen indfant som nogen Sager havde at føre:
Derefter blev af Fogden Smith fremlagt til attestation de ved Schiolds Schibbrede publicerede
documenter og blev af dette Schibbredes Almue svaret ligesom Schiolds Schibbrede
undtagen at Hitzøens vaag kand taale at svare i skatt af dend fisk som der udj er fisket 3 mrk
Algerøen 4 mrk Vindenes 1 mrk 8 sk: Agotnes 2 mrk Knapschog 1 mrk 8 sk:
Restancen for indeværende Aar beløber 74 rd 4 mrk
Til Laug rættes mænd som skal betiene Rætten for Sartor Schibbrede næstkommende Aar
1752 bleve udnefnte 1. Iver bache 2. Anders Andersen Vorland, 3. Peder Telle 4. Hans
Tommesen Eije, 5. Jens Trengereide 6. Lars Langøen 7de Anders Hagenes og 8de Ole
Oriasen Biørøen, hvilke alle bliver tilholt betimmelige sig hos Laugmanden at ind finde for at
aflægge deris Laug Rættes mænds Eed:

[Guulens Schibbrede]
Anno 1751 den 11te Octobr: blev Rætten til aldmindelig Høste Tings holdelse for Guulens
Schibbrede satt paa Tingstædet Scheirjehavn: nærværende Kongl: May/este/ts Foged Rasmus
Smith, og de Rætten tilnefnte Laugrættes mænd som seeneste Sommer Ting betiente Rætten
og nu alle vare tilstæde som paa fol: 153: findes anteignede undtagen Johannes Olsen
Aaneland som er død, i hvis stæd sad Iver Hendrichsen Midbøe:

Hvor da først blev publiceret samme Kongl: Forordninger Rescripter og anden Høy
øvrigheds ordre som paa Schiold og Sartor ere Ting lyste og paa fol: \194/ findes anført
extraheret
Dernæst følgende af Almuens Breve:
1. Een Bøgsel Seddel udgiven af Anne Sl: Justits Raad Frimans til Rasmus
Haagesen paa 13 ½ M/ark Smør og 18 k: Malt udj Gaarden Hosteland dat: 3de Octobr: 1751:
med Revers
2. 1 ditto Bøgsel Seddel udgiven af Hr: Mathias Stabel til Jørgen Olsen paa 22 ½
M/ark Smør i Yttre Mittue dat: 28de Septbr: 1751: med Revers:
3. Skifte brev forrettet paa Gaarden Lille Slire den 14de April 1751: efter Mageli
Rasmusd:
4. 1 ditto forrettet paa Gaarden Ramberg den 15de April 1751: efter Ole Olsen:
5. 1 ditto forrettet paa Gaarden Hille den 19de April 1751:
Laugmanden over Bergens Laugstoel Hr: Justits Raad Bager som var fraværende, haver
været begiærende tilført, at hand af visse aarsager andlediget, fant fornøden at tilspørge,
saavel dette Schibbredes Lænsmand Hans Hendrichsbøe, som de ved Rætten nu nærværende
8 Laugrættesmænd
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jtem dend gandske Tingsøgende og nu nærværende Almue, om de ikke eenhver for sig er
bekiendt, at der stedse end og fra umindelige tiider af, haver været een æld gammel
Rættighed, der stedse haver fult Bergens Laugstoel, Laugmand efter Laugmand i Embedet at
eenhver Laug rættes mand, som til Rættens betiening er vorden udnevnt, stedse har erlagt og
betalt til Laugmanden udj Eedfæstelses penge 7 ½ M/ark danske foruden hvad de selv efter
Sædvane til de fattige haver givet: ? Læns manden tillige med laugrettet og dend heele
Tingsøgende Almue svarede alle eenstemmig, at det i alle maader ligesom omspurdt er,
forholder sig, og at eenhver stedse som een æld gammel Rættighed haver betalt Laugmand,
efter Laugmand udj Eedfæstelses penge 7 ½ M/ark danske foruden hvad de selv goed villig
haver givet til de fattige som haver været ungefær 2 eller 4 sk: men meere ikke:
Hvorefter Laugmandens allernaadigste Meddeelte Confirmations bestalnings Brev datt: 3de
8br: 1746 for samtlige Almue lydelig inden Rætten blev oplæst:
Derefter blev Tinglyst
6. Eet Auctions Skiøde udgiven af Sorenskriver Garmann til Brynning Eilers paa 13
M/ark Smør i Gaarden Unneland hvor for er betalt 19 - 2 - 3 sk datt: 11 Octobr: 1751:
7. Johannes Knudsen Inderøen udgivne bøxsel Seddel til Mons Larsen Stefnebøe paa
18 M/ark Smør ¼ faar i Gaarden Stefnebøe. dat: 21de Decbr: 1750: med Revers:
8. Hr: Stabels bøxsel Seddel til Jacob Tollefsen paa 12 M/ark S: i Gaarden Svaberg
datt: 20 Septembr: 1751: - med Revers
Den 12te ejusdem blev Rætten med samme Laugrætt satt paa Tingstædet Schierjehavn: - og
blev da publiceret:
9. Hr: Mathias Stabels bøxsel Seddel til Hans Knudsen Knarvigen paa ½ Løb og 6
M/ark Smør udj gaarden Knarvigen med Revers dat: 28 Septbr: 1751:
10. Torchild Iversen Oppedahl bøxsel Seddel til Colbeen Hansen paa ½ Løb 9 M/ark
Smør udj gaarden Glejnen med Revers: dat: 6te Novembr: 1750:

11. Anders Povelsen Nord Guulens Skiøde til Christen Juelsen Hagensteen paa 1
Pund Smør udj Gaarden Nord Guulen hvorfor er betalt 24 rd dat: 12te Octobr: 1751:
12. Christen Juelsen Hagensteens bøxsel Seddel til Anders Povelsen Nord Guulen
paa 1 Pund Smør i Nord Guulen dat: 12 Octobr: [1751] med Revers
13. Brynning Eilers oddels lysning paa 18 M/ark Smør i Gaarden Unneland dat: 8de
Octobr: 1751:
14. Aagotthe Pedersdaattr: Marrithe Siursdaattr: Hans Olsen Brømnes og Michel
Stornes ud givne Skiøde til Brynning Eilers paa 18 M/ark Smør i Gaarden Unneland hvorfor
er betalt 24 rd dat: 12te Octbr:
15. Brynning Eilers bøxel Seddel til Hans Lassesen paa 18 M/ark Smør i Gaarden
Unneland med Revers datt: 12te Octobr: [1751]
16. Joen Joensen Randahl paa eegne og Søn Siur Joensens veigne udgivne Skiøde til
*til sin Søn Mons Joensen paa 12 M/ark Smør 1/6 faar i gaarden Randahl hvorfor er given 9
rd 2 mrk datt: 12te Octobr: 1751:
Den 13de ejusdem blev Rætten atter satt paa Tingstædet Schierjehavn med samme Laugrætt,
og blev da publiceret
Lars Andersen Berges Skiøde til sin Broder Elling Andersen paa ½ Løb Smør i
gaarden Berge, hvorfor er givet 20 rd dat: 11te Octobr: [1751]
Hvorefter Sagen som Lasse Berge fører Contra Erich Olsen g/amme/l og unge Hans Olsen
samt Anders Monsen blev paaraabt men ingen møtte, men Laugrættet Declarerede at Sagen
var forligt:
Hans Frøsætter anviiste eet ulve skind af een voxen ulv som Peder Anvigen og Baar Anvigen
har drebt 3 uger for
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Juulen afvigte Aar 1750 paa Holsøen i Madsfiorden, for hvilke de paastoed sin belønning i
følge Forordningen af det heele Schibbrede:
Derefter blev paaraabt uden for Tingdørren 3de gange om der var nogen nye Sager, men
jngen indfant sig
Hvorefter af Fogden Smith blev fremlagt de for Sartor og Schiold Schibbrede til hans
Reignskabs belæg og Rættens Attestation Tinglyste Documenter: og blev af dette
Schibbredes Almue svaret ligesom forrige Schibbreders Almue, undtagen dette Schibbredes
Almue sagde at No: 95 Eides 2de Qverner er nu saa gandske forfaldne at de ey kand Male for
sig selv, kand altsaa ey deraf nogen Skatt svare: No: 107 Frøsætters Laxe kast er nu
forfalden, da der udj intet fiskes kand der fore ey svarer nogen Skatt:
Restancen for indeværende \Aar/ for dette Schibbrede bedrager 128 rd 4 mrk 10 sk:
Til Laugrættes mænd som skal betiene Rætten for dette Schibbrede næstkommende Aar
1752: blev udnevnt: 1. Niels Olsen øst Guulen 2. Mons Gullichsen øvre Opdahlen 3de
Erich Olsen Steene 4. Niels {Joensen} \Olsen/ Tand, 5. Iver Gregoriussen Børchnes 6.
Hendrich Olsen Hosteland 7. Jørgen Andfinsen Sandnes og 8de Christen Aamundsen
Bersvig, som alle tilsiiges betimmelig sig hos Laugmanden at indfinde til deris
Laugrættesmænds Eeds aflæggelse:

[Lindaas Schibbrede]
Anno 1751 den 14de Octobr: blev Rætten til Aldmindelig Høste Tings holdelse satt paa
Tingstædet BrudeKnappen for Lindaas Schibbredes Almue, nærværende Kongl: May/este/ts
Foged Rasmus Smith og de Rætten tilnefnte Laugrættesmænd som seeneste Sommer Ting
betiente Rætten, der og nu alle vare tilstæde, undtagen Erich Olsen Fielanger som er i byen i
hvis stæd Sad Østen Østensen Brundland: og er paa fol: 154 anteignede
Hvor da først blev publiceret de samme Kongl: Forordninger og Rescript som paa de forrige
Tinge ere læste: og dernæst
een bøxsel Seddel udgiven af Hr: Egelsdorf til Tord Andersen Børchnes paa 13 ½
M/ark Smør 6 ½ M/ark \fisk og ¾ Mæle M:/ i Gaarden Sættre med Revers datt: 9de Aug:
1751:
2. eet Auctions Skiøde udstæd af Johan Garmann paa een part i Gaarden Brudvold
eller Tvedteraas skyldende 1 pund 3 M/ark til Ole Monsen hvorfor er betalt 12 Rixdr datt:
23de Septbr: 1751:
3. Johannes Olsen UdKiilen udgivne skiøde til Hans Gundersen paa 6 k: Malt 18
M/ark fisk i Gaarden UdKiilen hvorfor er given 28 rd datt: 18de Decembr: 1750:
Monsr: Abraham Erpecom fremstillede sig for denne Respective Rætt, det af ham angaaende
Ole Lagesen, afg: Biskop Bornemans Enke frue, og Lispet Lagesdaattr: til eet Tings vidnes
erholdelse 2den Septembr: næstleden udstæde Stevnemaal med begiæring at samme
ihenseende til forkyndelsen efter paateigningens udviis af varsels mændene Eedelig og
maatte afhiemles: det producerede Stevnemaal som med eet stk: 6 sk: papier var belagt
blev derefter oplæst, og blev dernæst de udj Stevningen benefnte Personer
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3de Gange uden for Tingdørren paaraabt men møtte ikke ey heller nogen paa deris veigne,
undtagen een Person var udskikket fra Procurator Cramer Sc: Hans Hansen med eet Brev til
Dommeren af 13de Octobr: 1751 hvorudj var indlagt eet skriftlig \indlæg/ under Cramers
Haand som er Fuldmægtig for Frue Bispinde Bornemann som er datt: 13de Octobr: 1751:
hvilket og for Rætten blev oplæst, ligeledes var i samme Missive ind taget eet Tingsvidne
som af Abraham Erpecom er erhvervet for Bergens Bye Tings Rætt den 22de Febr: 1751
begynt og sluttet den 8de Martj derefter betræffende denne Sag, hvilket Cramer i sin
Missive begiærede Rætten anviist og sig derefter tilbage leveret med paateigning hvilket
skeede, og blev Tingsvidnet bem/el/te Hans Hansen tilbage leveret:
Stevnevidnerne Lænsmanden Lars Fielsende og Ole Monsen Tvederaas fremkom for
Rætten og med Eed og opragte fingre afhiemlede det producerede Stevnemaals lovlige
forkyndelse saaledes at de efter deris paaskrifts formeld havde forkyndt Stevningen den 8de
Septbr: næstleden for Frue Bispinde Bornemans Boepæl i Strudshavn i paahør af hændes
Skoele holder Jens Lund og Piigen Marthe, men ikke leverede dem nogen Copie af
Stevningen siiden de samme ikke forlangte eller ville have, ligeledes haver de samme dag
forkynt for Lispet Lagesdaattr: i Skudevigen i *hænges (hændes) eeget paahør og hænde
Copie af Stevningen leveret efter hændes eeget begiær, jligemaade forkyndt Stevningen for
Ole Lagesen den 20de Septbr: under fals maal hvilket selv tog Stevningen til sig for at skrive
Copie der af:
Dommeren lod tilføre at udj det ovenbem/el/te Brev fra Cramer fulte der og een Copie af
Stevningen:

Citanten Erpecom forrestillede Rætten til behagelig observanse at der ey bør eller kand
Regarderes noget paa dend af Procurator Cramer ved fremsendte Missive til Rætten i sin
fraværelse giorde protestation i henseende til Stevnemaaletz omstændighed og afvisning,
dernæst var Citanten ogsaa forlangende Rættens forelæggelse under falsmaal for dend
udeblivende Ole Lagesen ved tilholdelse at møde til det næstanstundende Aar 1752 da
berammet holte Sommer Ting for da at besvare de udj Stevnemaalet paaberaabte for ham
fremsættende qvæstioner
Rætten Eragtede
Da den jndstevnte Ole Lagesen ikke møder eller nogen paa hans veigne, saa bliver hand
herved efter Citanten Sr: Abraham Erpecoms paastand forelagt under falsmaal at møde til
næst holdende Sommer Ting førstkommende Aar 1752 for Lindaas Schibbrede her i
BrudeKnappen, hvilken forelæggelse Citanten og haver lovlig at ankyndige for de til
vedermæle indstevnte og udeblevne Frue Bispinde Borneman og Lispet Lagesdaattr: og skal
da sam/m/e tiid blive skiønnet forinden Ole Lagesen til Eed admitteres hvad endten hand bør
aflægge sit vidnes byrd i denne Sag eller ikke, efterdj Sagen nu er fremmet for Dommeren: da
de ovenanførte Documenter nu først i Rætten blev Dommeren foreviist:
Dernæst blev publiceret
Ole Bleges Bøxel Seddel til Halvor Johannesen paa 21 M/ark Smør i Gaarden
Kaardahlen datt: 4de Octobr: 1751: med Revers:
Hr: Capitain Uldrich Friderich Grove fremkom for Rætten og æskede i Rætten dend af ham
afvigte Aars Høste Ting jndstevnte Sag Contra Rasmus Nielsen Ind Lyren Rasmus Jacobsen
ibidem
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Aamund Larsen Joen Gundmundsen og Ole Monsen for ulovlig oster fangst paa Citantens
tilhørende land under Gaarden Qvalvog Næsset, hvorhos Capitain Grove sagde at hand har
\fra/ faldet Sagen for saavidt Rasmus Nielsen Ind Lyren og Ole Monsen angaar, men de
øvrige 3de Sc: Rasmus Jacobsen Ind Lyren Aamund Larsen og Joen Gundmundsen
berettede Capitainen \hand/ havde ved Ole Monsen Bruvold og Anders Monsen Bruvold
indkaldet ved Muntlig Continuations Stevning at lide Dom og betale processens
omkostninger samt at anhøre vidner mens som det eene Stevne vidne ikke endnu var
kommen til Tings begiærede Capitain Grove Sagen opsadt til i Morgen
Derefter blev publiceret
5. 1 Skifte Brev paa noget Jordegoeds efter afgangne Baar Funnebust af dags datto:
hvorefter Sønnen Halvor Baarsen Fonnebust er tilfalden i Gaarden Fonnebust 13 ½ M/ark
Smør 9 k: Malt for 15 rd og 2den Søn Niels Baarsen Louaas ligeledes i Fonnebust 13 ½
M/ark Smør 9 k: Malt for 15 rd
6. Eet Skiøde udgiven af Halvor Fonnebust og Niels Louaas til Mons Hansen
Fonnebust paa 1 Pund 3 M/ark Smør 18 k: Malt hvorfore er betalt 30 rd datteret 14 Octobr:
7. Ole Halsteensen Kaalaas udgivne Skiøde til sin Søn Jacob Olsen paa 1 Pund 3
M/ark Smør 1 Mæle og 6 k: Malt i Gaarden Kaalaas, hvorfore skal betales 10 rd dat: 14de
Octobr:
8. Eet Skiøde udgiven af Hans Michelsen Kongelvold til sin Søn Michel Hansen paa
2 Pund Smør ½ tønde korn uden huuser i Gaarden Kongelvold hvorfor skal betales 10 rd
dat: 14de Octobr:

Den 15de ejusdem blev Rætten med samme Laugrætt sat paa Tingstædet Brude Knappen:
Capitain Grove fremstillede derpaa Stevnevidnerne Ole Monsen Bruvold og Anders Monsen
Bruvold til Stevnemaaletz Eedelige afhiemling: bem/el/te Stevne vidner sagde at de efter H:
Capitain Groves begiæring havde jndstevnt i Continuation af forrige Stevning Muntlig
Rasmus IndLyren Aamund Larsen og Joen Gundmund[sen] fordj de havde taget oster paa
Capitainens land at lide Dom og at anhøre efter følgende vidner Anders udLyren, Erich
Qvalvogen, Peder Ones, Michel Michelsen Hundven og Ole *Barefiord (Bærefiord) alle
under falsmaal at møde for at aflægge deris vidnes byrd i denne Sag, ligeledes sagde Stevne
vidnerne at de havde Stevnt dem alle [for] meer end 14ten dage fore tinget, og at Stevne
maalet saaledes er rigtig afhiemlede Stevne vidnerne sam/m/e med Eed og opragte fingre
efter Loven:
De jndstevnte og Sagen paagiældende Rasmus IndLyren Aamund Larsen og Joen
Gundmundsen møtte alle, og sagde at de alle vare lovligen Stevnte hvorhos de alle 3
berættede at de er uskyldig i Sigtelsen og at de jngen oster havde taget paa Qvalvog Næs
Land:
Citanten Capitain Grove begiærede derefter at de jndstevnte vidner{ne} maatte paaraabes
og til Eedelig vidnes byrd admitteres:
De jndstevnte vidner blev paaraabt men møtte ikke fleer end Anders Pedersen udLyren, og
Erich Gundmundsen Qvalvog for hvilke 2de vidner Eedens forklaring af Lov bogen blev
oplæst og behørig formaning giordt til at vogte sig for meen Eed og intet fordølge, hvorpaa
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bem/el/te vidner med Eed og opragte fingre *sor (svor/svergde) at vilde udsige sin Sandhed i
denne Sag og intet fordølge: og fremkom da det første vidne
Anders Pedersen UdLyren, hvilket Citanten Hr: Capitain Grove begiærede tilspurdt
om vidnet ikke haver hørt at nogen af de paa Capitainens veigne næst afvigte Høste Ting
jndstevnede er bleven skieldet for oster Tyver og hvem af dem er bleven skieldet, samt af
hvem? Vidnet svarede at vidnet selv havde hørt 2den dag Pindstiid som var 1 aar dette aars
Pindstiid siiden paa gaarden Lyren udj eet Fæsterøll at Peder Ones havde kaldet dend eene af
de jndstevnte Sc: Joen Gundmundsen Lyren for een oster Tyv: og det i Joen Lyrens Eeget
paahør: 2. tilspurdte Capitainen vidnet om Peder Ones nefnte hvor de oster var tagen som
Joen havde staalen? hvortil vidnet svarede at Peder Ones sagde til Joen Lyren at \de/ oster
hand havde tagen var tagen paa Capitain Groves {Qvalvognæs} Land: og videre havde
Capitainen dette vidne ikke at tilspørge men begiærede samme qvæstioner det 2det vidne
forelæst:
Det 2det vidne Erich Qvalvog svarede eenstem/m/ig ligesom første vidne til de
fremsatte Spørsmaale:
Capitain Grove begiærede Sagen opsat til næste Ting og de udeblevne vidner under lovens
fals maal forelagt:
Joen Gundmundsen Lyren sagde at hand vilde stevne Peder Ones til næste ting:
Eragtet
Denne Sag bliver opsat til næste Rætt og de ude blivne vidner under fals maal forelagt at
møde for at aflægge deris vidnesbyrd:
Capitain Grove begiærede tilført at som ofte hænder sig at onde Mennisker ham uadspurdt
fordrister sig til at tage oster paa hans Gaard Qvalvognæs Land og Grund, saa vilde hand
herved freedlyse sin Ejendom Sc: fra Dragøen og til Klamersholmen jnden og uden

strømmen inclusive saa at, hvem Capitainen herefter antræffer paa bem/el/te stæder at tage
øster, Actionerer hand dem som tyve:
Bertel Hougnesen Hope fremkom for Rætten og angav at hand ved Muntlig Stevning ved
Stevne-vidnerne Michel Synnevaagen og Hans Gundersen udKiilen havde ladet Stevne
Bertel Gundmundsen Østrem fordj hand havde revet næver i Citanten[s] paaboende Gaard
Hopes Skov uden Citantens Minde: og derpaa fremstillede Stevne vidnerne til Stevnemaaletz
afhiemling:
Stevne vidnerne Michel Synnevogen og Hans udKiilen forklarede at de efter Citanten Bertel
Hopes forlangende havde Stevnt Bertel Østrem under fals maal for meere end 14ten dage
siiden at møde til dette Ting fordj Bertel Østrem uløvis havde taget næver i Hope Skov, men
ikke stevnt paa vidne, hvilket Stevnemaal Stevne vidnerne med Eed og opragte fingre
bekræftede:
Bertel Østrem protesterede imod dette Stevnemaal siiden hand ikke er stevnt til at lide
\dom/ eller at anhøre \vidner/, og hand desuden er uskyldig i Sagen og derfore begiærede
Stevningen afviist til nyt Stevnemaal
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Eragtet
Siiden Citanten Bertel Hope ikke haver stevnt saaledes som Lov befaler, og dend jndstevnte
protesterer imod Sagens frem/m/e forinden hand lovligen bliver stevnt, saa bliver altsaa
Sagen afviist til nyt Stevnemaal:
Dernæst fremkom Siur Berge og anmelte at hand paa eegne og Broder Knud Berge[s] veigne
havde ladet jndstevnt Endre Siursen Grimstad fordj hand Citanterne uadspurdt havde hugget
Kulle veed i Citanternes Gaard Berges Skov, derfore at lide dom:
Dend jndstevnte Endre Siursen Grimstad møtte efter paaraab for Rætten og tilstoed at være
lovligen stevnt ligesom af Citanten tilført er
Citanten *Knud (Siur) Berge tilspurdte dend jndstevnte Endre Grimstad om hand ikke
havde, ham uadspurdt hugget Kulleveed i Gaarden {Grimstads} \Berges/ Skov: Hvortil
dend jndstevnte svarede jo, men sagde at hand dertil havde faaet lov \af/ Anders Revsdahlen,
hvorhos dend jndstevnte berettede at hand intet andet vidste end hvad Kulleveed hand haver
hugget er skeed udj Revsdahlens Skov, hvortil hand havde forlov af samme gaards beboer, og
for at beviise samme sit forregivende begiærede hand Sagen opsadt til næste Ting da hand
vilde formaae Anders Revdahlen \at/ møde for at giøre sin forklaring:
Citanten *Knud (Siur) Berge var og med denne opsættelse fornøyet
Eragtet
Sagen opsættes efter begge parters forlangende til næste Ting:
Jacob Qvalvogen og Erich Qvalvogen fremstoed for Rætten og anmelte at de ved Muntlig
Stevning havde jndstevnt Lars Qvalvogen fordj hand kiører eller driver Citanternes bester af
fellis mark som de gaar udj item til at oprette een Merkes Gaard imellem dem, som
{Citanten} dend jndstevnte haver nægtet:
Dend jndstevnte møtte ikke efter paaraab thi fremstillede Citanterne Stevne vidnerne Ole
Monsen Bruvold og Anders Monsen Bruvold hvilke med Eed og opragte fingre afhiemlede
Stevnemaalet saaledes at de efter Citanternes begiæring havde stevnt Lars Qvalvogen fordj
hand kiører eller driver Citanternes bester af fellis Mark samt til at oprætte giærdes Gaard
imellem dem, hvilken Stevning de havde forkyndt for den ind stevnte for 16 dage siiden for

Lars Qvalvogen selv i hans eeget paahør paa hans paaboende Gaard Qvalvog, og stevnt ham
hertil Tinget
Citanterne erindrede om Laugdag for dend jndstevnte siiden hand nu ikke møder
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Rætten Eragtede
Dend jndstevnte Lars Qvalvogen forelægges af Rætten at møde til næste Sommer Ting for
Lindaas Schibbrede om hand i denne Sag noget haver at svare, hvilken forelæggelse Citanten
besørger beskreven og for dend jndstevnte Lovlig forkyndt:
Anders Monsen Louaas som værge for Anders Monsen Vabøe fremkom for Rætten, og paa
bem/el/te sin Myntlings veigne, som hand sagde var nærmeste oddels berættiget til dend
Jordepart itzige lejlending Niels Monsen Ejer og har til leje udj Gaarden Fielsende i Lindaas
Schibbrede som er ½ Løb Smør ½ tønde Malt, vilde herved lyse sin {M...} Myntling
bem/el/te Anders Monsens oddels og penge Mangel til bem/el/te jord, og at hand Sc: Anders
Louaas var sindet med tiiden at Ind løse samme jord paa sin Myntlings veigne, hvilket hans
tilførte hand begiærede oplæst og sig beskreven meddeelt:
Lieutenant Steen paa Magne Olsen[s] veigne som er boende paa Sand ved Bergen fremkom
for Rætten og anmelte at hand efter Magne Olsens begiæring til Comparenten ved Muntlig
Stevning havde jndkaldet Lars Monsen Lillehofde for Resterende 14 rd som Restet paa dend
Summa bem/el/te \Magne/ Olsen som tilforn har boet paa UdLyren, skulle have efter accord
af Lars Monsen Lillehofde fordj hand Sc: Magne Olsen opsagde Gaarden UdLyren for Lars
Lillehofde derfore at lide dom samt at anhøre vidner Neml: Rasmus Jacobsen og Joen
Gundmundsen Lyren:
Dend jndstevnte blev derefter lovlig paaraabt men ikke møtte ey heller nogen [paa] hans
veigne:
Lieutenant Steen fremstillede Stevne vidnerne Ole Monsen Bruvold og Anders Monsen
som forklarede at de 16 dage fore tinget efter Citanten Magne Olsens eegen begiæring ved
Muntlig stevning havde jnd kaldet til dette ting tiid og stæd Lars Monsen Lillehofde at lide
Dom for Resterende 14 rd paa Gaarden UdLyrens opsagn item at anhøre de forbem/el/te
vidner som samme dag bleve stevn[t], hvilket stevnemaal de med Eed og opragte fingre
afhiemlede, ydermeere sagde Stevne vidnerne at de \hav/de forkyndt Stevningen for dend
jndstevnte selv:
Lieutenant Steen fremstillede derefter de jndstevnte \vidner/ til Eedfæstelse og vidnes byrd
aflæg i denne Sag: og blev da Eedens forklaring af Lov Bogen for vidnerne Rasmus
Jacobsen og Joen Gundmundsen Lyren oplæst og behørig *formanet (formaning) giordt til
dem at vogte sig for Meen Eed: Hvorpaa vidnerne aflagde sin Eed med opragte fingre at de
vilde udsiige sin Sandhed i denne Sag og intet fordølge:
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Første vidne Rasmus Jacobsen forklarede der efter under dend aflagde Eed, at i denne
Høst \2 aar siden/ var Citanten Magne Olsen og dend jndstevnte Lars Monsen Lillehofde
forsamlet paa Lyren i Magne Olsen[s] stue, hvor vidnet hørte at Magne Olsen blev accorderet
med Lars Monsen Lillehofde at hand skulle give Magne Olsen i opsagn eller afstaaelse for
gaarden UdLyren som Magne Olsen havde udj bøxel mens vilde frafløtte dend Summa 30
rd hvorpaa vidnet af dend jndstevnte blev krævet til at være vidne, og forklarede vidnet at
hand nogen tiid derefter bekom af Lars Lillehofde 16 rd til at betale til Magne Olsen paa

disse 30 rd, ligesom og vidnet sagde at dend jndstevnte havde sagt end nu at være skyldig til
Magne Olsen 14 rd:
Det 2det vidne Joen Gundmundsen Lyren forklarede og vidnede enstemmig, ligesom
forrige *vidner (vidne) provet haver
Lieutenant Steen paa Citanten Magne Olsens veigne begiærede derefter Laugdag for dend
jndstevnte og ude blevne Lars Monsen Lillehofde:
Rætten Eragtede
Den lovlig jndstevnte og ey mødende Lars Monsen Lillehofde forelægges Lavdag til næste
Ting for Lindaas Schibbrede at møde, om hand i denne Sag noget haver at svare:
Derefter blev efter Justits Raad og Laugmand Bagers begiæring dette samme spørsmaal
foresatt dette Schibbredes Lænsmand, Laugrætt, og dend nærværende Almue som til Sartor
Schibbredes Almue er giordt: Hvortil Lænsmanden \som er 46 aar/ svarede at i saa lang
tiid hand kand erindre har der alle tiider været givet til Laugmanden i Eedfæstelses penge af
hver nye Laug rættes mand 7 ½ M/ark Danske: Laugrettet tillige med de nærværende
Almues \mænd/ svarede ligeledes at saa længe de kand erindre som kund kand være een 6 á
8 aar tilbage har der ligeledes været givet til Laugmanden i Eedfæstelses penge af hver nye
Laug rættes mand 7 ½ M/ark Danske, mens om samme skik har været fra umindelige tiider af
kunde de ikke \erindre sig/ at have hørt:
Hvornæst blev tilført og for Laugrættet \og Almuen/ oplæst de øvrige af Laugmandens
protocollation: etc: og svarede de Laugrættesmænd som i dette Schibbrede ikke har betalt
deris fulde Eedfæstelses penge Sc: Johannes Lassesen Fielanger, Anders Halvorsen
Tybernes, Ingebret Samuelsen Syslach, Knud Magnusen Hope, Mons Rasmusen Knarvigen
og Hans Nielsen Riise, mens Erich Olsen Fielanger var ikke tilstæde, hvilke alle svarede at de
ikke var goed fore at betale meere til Laugmanden end
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de allereede har betalt ved deris Laugrættesmænds Eed aflæggelse til dend i Laugmandens
stæd Constituerede Hr: Borgemæster Formann, som eenhver af forskrevne Laugrættesmænd
sagde at have betalt i Eedfæstelses penge 3 mrk danske: ellers sagde Laugrættet at de endnu
vilde forspørge sig hos AmbtManden om Laugmanden skulle have i Eedfæstelses penge af
hver \nye/ Laugrættesmand 7 ½ mrk Danske: sagde udj øvrigt at de til dend imod
Laugmanden udviiste vægerlighed i dette fald ikke af nogen var bleven forledet eller
forlokket, mens Aarsagen har været sagde Laugrættet at de ikke haver været goed for at
betale meer end som givet er:
Den 16de ditto blev Rætten atter satt med sam/m/e Laugræt udj Brude Knapen
Fogden Rasmus Smith gav til kiende, at hand til dette Ting, tiid og stæd, med Muntlig varsel
havde ladet jndkalde Giestgiver Ole Lagesen i Kiilstrømen at lide dom til at betale een af
ham til Fogden udgivne Pante Obligation af 19de Octobr: 1746, af hvilken Obligations
Summa 30 rd hand til datto jngen Rendte har betalt, samme obligation er ham lovlig bleven
opsagt den 7de Julij sidstavvigte, og dog ey endnu har indfunden sig med betaling,
Dend jndstevnte Ole Lagesen blev derefter lovlig paaraabt men møtte ikke, thi fremstillede
Fogden Stevnevidnerne Lænsmanden Lars Fielsende og Ole Monsen Bruvold hvilke
forklarede at de den 20de Septbr: næstleden havde efter Fogdens begiæring indstevnt Ole
Lagesen til dette ting for at lide Dom angaaende det som var ham Ole Lagesen og Fogden
imellem neml: ovenmelte 30 rd hvilket Stevnemaal Stevne vidnerne med Eed og opragte
fingre afhiemlede:

Fogden producerede forbem/el/te Ole Lagesen til ham udstæde obligation af 19de Octobr:
1746. og publiceret sam/m/e datto: dernæst fremlagde Fogden den under 30 Junij sidstleden
giorde opsigelse for Ole Lagesen og vidste Ole Lagesens eegenhændige paateigning af 7de
Julij derefter at være skeed:
Fogden erindrede derefter om Laug dag for dend jndstevnte:
Rætten Eragtet
Dend lovlig jndstevnte og ey mødende Ole Lagesen bliver herved af Rætten forelagt Lavdag
at møde til næstholdende Sommer Ting om hand noget i denne Sag haver at svare, hvilken
forelæggelse Fogden besørger beskreven og for dend jndstevnte lovlig forkyndt
Og som ingen fleere jndfant sig som havde Sager at føre i Rætten fremlagde Fogden til
Rættens Attestation de samme Documenter som ved forrige Tinge ere publicerede, og blev af
denne Almue svaret ligesom forrige Schibbreders Almue:
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Restancen for dette Aar beløber for dette Schibbrede 386 rd 2 mrk 7 sk
Lige ledis fremlagde Fogden det sædvanlige Tings vidne om Bachebøe og Fielsbøes
ødeleggelse:
Item dend Sædvanlige Examination om Laxe og Sille vaager hvortil af Almuen blev svaret
at No: 18 Rongvehrs Laxe vaag, derudj er lidet fisket, kand altsaa ey Taxeres høyere end 3
mrk No: 19 Koursøens Laxe vaag har og lidet fisket, ansatt for 1 mrk 8 sk: udj Haraas og
Lerøens Sille vaager, er dette aar alddeeles intet fisket:
Til Laugrættesmænd for tilkommende Aar 1752 er udnevnt 1. Knud Aadsen Berge, 2.
Endre Siursen Grimstad, 3. Steffen Rasmussen Salt{vedt}\nes/ 4. Joen Andersen Haalmaas,
5. Mads Rognaldsen Spiøtøen, 6. Josep Larsen Qvalvog 7. Elling Andersen Sirset, 8. Mons
Nielsen Monsløp, som alle tilsiiges betiids sig hos Laugmanden at jndfinde til deris
Laugrættismænds Eeds aflæggelse:

Anno 1751 den 18de Octobr: blev Rætten til aldmindelig Høste Tings holdelse for Radøe
Schibbredes Almue satt paa Tingstædet Alvestrømmen overværende deris Kongl:
May/este/ts Foged Rasmus Smith og de Rætten tilnefnte Laug rættes mænd som seeneste
Som/m/er ting for Radøe Schibbrede betiente Rætten, og nu atter igien alle møder hvis
Navne fol: 157 findes anteignede, undtagen i Knud Olsvolds stæd som er bleven Lænsmand
sad Elling Knudsen Solem:
Og blev da først de Kongl: Forordninger og Rescripter og anden Høy øvrigheds ordre for
dette Schribbredes Almue ligesom for forrige Schibbreder Læste og publicerede
Og dernæst følgende Almuens Breve:
1. Knud Olsvolds bestaldning at være Lænsmand i Radøe Schibbrede datt: 30te Junij
1751:
2. Hr: Giert Geelmeydens oddels Lysning til Gaarden Sletten i Radøe Schibbrede
datt: 11 Aug: 1751:
For denne Rætt møtte ellers paa Laugmanden over Bergens Laugdømme Hr: Justits Raad
Bager i hans lovlige forfald efter hans ordre hans LaugtingsSkriver Henrich Ernst Lugt, og

for det første fant fornøden at tilspørge saavel Lænsmanden som det ved Rætten nærværende
Laugrætt, samt øvrige Tingsøgende Almue, om de ikke fuldkom/m/en ved og er bekiendt at
det fra umindelige tiider af har været een ældgammel Rættighed, der stedse haver fult
Bergens Laugstoel, Lavmand, efter Laugmand i Embedet, at eenhver nye Laugrættes mand,
udj Eed fæstelses penge til Laugmanden har erlagt og betalt 7 ½ M/ark danske \Dend gl:/
Lænsmand Niels Sæbøe svarede til spørsmaalet at i een 40 Aar som hand kand Mindes har
der alle tiider
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været givet af eenhver nye Laugrættes mand til Laug manden i Eedfæstelses penge 7 ½
M/ark danske, ligeledes sagde den nye Læns mand Knud Olsvold, Laugrættet og Meenige
tingsøgende Almue at der ligeledes i deris tiid haver været givet til Laugmanden i Eed
fæstelses penge for eenhver nye Laug rættes mand 7 ½ M/ark Danske, Meens heele Almuen
tillige med Laug rættet sagde derhos at de havde hørt af deris Forfædre at der alletiider ikke
haver \været/ givet til Laugmanden i Eed fæstelses penge 7 ½ M/ark danske, mens nogle
skulle have givet 1 mrk 8 sk nogle 5 mrk og nogle intet:
Ellers begiærede Læns mændene og Laugrættet tillige med Meenige aldmue tilført at i de
forrige Laugmænders tiid har der ikke været udnefnt fleere end 2 á 4 Nye Laugrettesmænd,
men nu derimod bliver der udnefnt 8te nye Laugrættesmænd, hvilke alle ikke er goed for at
betale Eedfæstelses pengene - hvorhos de tillige sagde at der i forrige tiider haver været skik
iblant almuen at naar nogen nye Laugrættes mand blev udnevnt fik hand forstrækning af
heele Almuen til at betale sine Eedfæstelses penge til Laugmanden; mens den skik er for
nogle aar kom/m/en af brug:
Bem/el/te Lugt bekiendt giorde derefter hvorledes Hr: Laug mand Bager med megen
forundring har maattet fornemme hvorledes at eendeel af Nordhord og Wosse Fogderietz
Almue frem for de øvrige Fogderier i det gandske Stift og Laugdøm/m/e som paa
sidstavvigte aars Høste Ting til Laugrættes mænd og Rætternes betiening for jndeværende
Aar var udnefnte haver vægret sig veed at betale dend udj LaugMandens stæd med Kongl:
tilladelse udj hans fraværelse Constituerede Hr: Borgemæster Formann paa hans veigne dend
Sædvanlige Laugrættesmænds Eedfæstelses penge for eenhver med 1 rd 24 sk saa, ligesom
bem/el/te Laugmand Bager, saadant ey uden yderste forundring, kunde ansee, vilde hand dog
for det første, for at viise det hand som øvrighedsmand, langt heller vil see aldmuen og
Meenige Mands Skade, forekommet, end befordret have samtlige vedkommende for sin deel
tilholdet at de nøye vogter sig for, endten at vilde forandre eller sætte sig op imod hvis af
hans May/este/ts vores Allernaadigste Konge er paabudet, og des følgelig ikke forholder ham
hvad hans Embede i een eller anden tilfelde tillagt er, hvoriblant Laug rættes mænds Eed
fæstelses penge, er dend betydeligste Post, Thi ligesom det har været er, og stedse skal blive
langt fra Laugmandens øyemærke eller hensigt, endten i een eller anden tilfelde, at vilde
fordre noget af Almuen, som ham ey med Rætte tilkom, ligesaa ubilligt er det og, om ham i
noget skulle
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betages dend Rættighed som hands May/este/ts til hans og Families Subsistence ved Embedet
allernaadigst har forundt ham og for nu een gang for alle at viise denne Almue som
Eenfoldige bønder tydelig og øyensiunlig, at hand bem/el/te Laugmand, baade skal og bør
have af eenhver nye Laugrættes mand udj Eedfæstelses penge 1 rd 24 sk: saa Refererede
hand sig til dend samtlige Almues givne giensvar om dend af ham til dennem \nu/ nyelig
fremsatte Qvæstion hvorved de har tilstaaet, at det stedse og lang tiid har været een gammel

Rættighed som haver fult Bergens Laugstoel, Laugmand, efter Laugmand i Embedet, at
eenhver nye Laug rættes mand som melt udj Eedfæstelses penge til Laug manden har betalt 1
rd 24 sk: til den Ende begiærede Lugt her inden Rætten lydelig og tydelig oplæst dend af
hans Kongl: May/este/ts vores allernaadigste Konge, Kong Friderich den Femte under datto
3de Octobr: 1746 ham bem/el/te Laugmand Bager allernaadigst meddeelte bestaldning, som
og skeede: og da derudj med tydelig og udtrykkelig ord befales samtlige vedkommende at de
skal giøre og give Laugmand Bager ald dend rættighed som de deris Laugmand pleyer at
giøre og give des følgelig og dend ældgamle Rættighed af de paafordrende 1 rd 24 sk, saa
forhaabede Lugt paa Laug mandens veigne, at dette kand være alt nok til at overtyde alle og
eenhver om denne Postes, grund, vished og rigtighed: staar da nu paa foranførte Grund dette
fast og uryggelig at Laug manden med rætte bør have de paafordrende 1 rd 24 sk: af eenhver
nye Laugrættes mand, saa bliver det ja saa meget meere ubillig, ja strafværdig at ansee, at
nogle Almues mænd har tordet og vildet understaae sig til at nægte Laug manden den ham
efter hands bestaldning tilkom/m/ende æld gamle Rættighed i saa maade, og da saadant i
særdeeleshed er skeed udj dette Schibbrede af Mons Christensen Ystebøe, Mons Nielsen
ibidem, Niels Rasmusen Soltved, Rasmus {Han}\Ander/sen Strømme, Mons Fusesen ibid:
Michel Jacobsen ibid: Knud Haaversen Olsvold, og Anders Olsen Tougle, saa ligesom Hr:
Borgemæster Formann i det paa Laug mandens veigne vedkommende meddeelte beviis for
Eedfæstelsen, haver Reserveret Laugmandens Rætt i dette fald, saa tager og nu Laugmanden
sig herved hos eenhver af de skyldige og Moed villige sin Rætt og tiltale til vedbørlig
undgieldelse efter fortieneste i alle optængelige Maader forbeholden, dog i henseende til, at
denne Almues vægerlighed eller modvillighed just er passeret paa dend tiid da Laugmanden
med Kongl: allernaadigst tilladelse var fraværende udj Kiøbenhavn, skulle hand snart des
formedelst falde paa de Tanker at Almuen af nogen, endten hannem eller dennem i dette fald
ildesindede til saadant foretagende kunde være forledet eller forlokket, hvorfor
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Hand og af kiærlighed til dend samtlige Almue herved Declarerer, at \naar/ eenhver af de
skyldige nu straxsen til hannem erlægger og betaler hvad derpaa Eedfæstelses pengene efter
det af Hr: Borgemæster Formann meddeelte beviis og opteignelse endnu Rester, samt tillige
oprigtig angiver om de til denne Modvillighed imod ham at ud viise af nogen, samt af hvem,
er bleven forledet eller forlokket saa vil hand for sin deel i dette fald ey paastaae nogen
videre straf over dennem, men i fald nogen af dennem nu hertil skulle findes modvillige, da
nødes hand for *Concecansen (Conceqvensen) skyld, end og imod sin villie med saadanne at
fortfare paa dend maade at de andre derudj kand see exempel:
Bem/el/te Laug mand Bager bekiendt giør herved for det øvrige til alles efterretning, og det
paa Grund af dend ham allernaadigst meddeelte bestaldning, samt at det stedse har været een
æld gammel Rættighed der fra umindelig tiid af haver fult Bergens Laugstoel, at hand ingen
nye Laug rættes mand til Eeds aflæggelse efterdags admitterer med mindre hand ved Eedens
aflæggelse \erlægger/ dend Sæd vanlige og æld gamle Rættighed med 1 rd 24 sk: uden saa er
at det med tilstrækkelig og nøyagtig beviis, gotgiøres, at nogen maatte være saa fattig og
forarmet at Hand ey formaaer de sædvanlige og benefnte 1 rd 24 sk at udreede, da i saa fald
Laugmanden end og vil eftergive nogen af sin Rættighed: dend eene nye Laug rættes mand
som nu er Læns mand Sc: Knud Olsvold svarede at Aarsagen hvorfore hand ikke havde
betalt meere end 3 mrk danske til dend i Laugmandens stæd Constituerede Hr: Borgemæster
Formann i Eedfæstelses penge, var ikke skeed af Modvillighed ey heller dertil af nogen
forledet eller forlokket, men da det blev bekiendt at Laugrættesmænd af andre Schibbreder
for ham ikke havde betalt de fulde Eed fæstelses penge, vilde hand heller ikke meere betale,
mens sagde derhos at naar det var Kongens villie og befaling fant hand sig villig at betale de

Resterende Eedfæstelses penge til Laug manden: de andre 7 Laug rættes mænd svarede
ligesom forbemelte Knud Olsvold svaret haver:
Monsr: Lugt Refererede sig til hans Kongl: May/este/ts Allernaadigst udgivne bestaldning
som intet betager Laug manden noget i sin Rættighed, og dernæst paa Almuens givne
giensvar paa fremsatte Qvæstion, at det haver været een Sæd vanlig Gammel skik at til Laug
manden i Eedfæstelses penge er bleven betalt 7 ½ M/ark danske, og hvorefter Mons: Lugt
forbeholt hands Principals formeenende Rætt og tiltale til de skyldige og Mod villige,
hvorefter hand var begiærende det passerede beskreven siiden de samtlige endnu efter videre
fremsatte spørsmaal det Resterende i Mindelighed ikke vilde erlægge
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Dernæst blev publiceret
3. Hr: Jens Rennord[s] Bøxel Seddel til Mons Olsen paa ¼ part i gaarden Sættre
skyldende 18 M/ark Smør 9 k: Malt dat: 12te Octobr: 1751 med Revers:
4. Ole Monsen Tonstensvig (Torstensvig) udgivne bøxel Seddel til Niels Olsen paa 9
M/ark Smør og 5 k: Malt udj Gaarden Midhelle datt: 18de Octobr: med Revers
5. Giert Henrich Schrivers Pante Obligation til Hr: Friman paa 34 rd hvorfor er
pantsat 1 Huus paa Kild øen 4 kiør 2 oxer 16 faar og 6 gieder datt: 6te Martj 1751:
6. Lars Olsen Udhelle Rasmus Olsen og Anders Syltas Skiøde til Rasmus Gundersen
paa 6 M/ark Smør 3 k: Malt i Gaarden Indhelle hvorfor er given 8 rd datt: 18de Octobr:
1751:
Den 19de ejusdem blev Rætten med samme Laugrætt atter satt paa Tingstædet
Alvestrøm/m/en: og blev da publiceret
7. Skifte Brev forrettet paa Gaarden Indre Sæbøe efter Søgnj Aasmunds Daattr: datt:
22de April 1751:
8. 1 ditto paa Gaarden Indhelle den 26de Maij efter Marritha Rasmusdr:
9. 1 ditto paa øvre Manger den 27de Maij efter Jacob Andersen:
10. Ole Arnesen Miøs frem lagde een oddels lysning paa Halv fiortende skilling udj
Gaarden øvre Manger hvilket er datt: 14de Aug: A/nn/o 1741 og ting lyst samme datto.
samme oddels lysning begiærede Ole Miøs nu atter Publiceret og paateignet sigende derhos
at end skiønt hans Broder Aamund Arnesen haver underteignet Brevet, saa er hand dog een
ældre Broder som haver første oddels Rætt til sam/m/e gaard
D/en 20de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rættes Mænd, og som ingen
Sager efter paaraab fremkom for Rætten blev til attestation de sædvanlige bielager til
Fogdens Reegenskab fremlagt som i alt Var ligesom sistforrige Høsteting besvaret untagen
at der ey er fisket i fleere Voger end i Hvidstens LaxeVog taxeret for 24 sk og Boges
LaxeVog taxeret for 1 mrk
Restancen for inde værende Aars Skatter beløber 250 rdr 1 mrk 10 sk.
Derefter blev nye Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1752 opnevnt Sc: 1. Jacob
Simensen Soleim 2. Ole Andersen Namtvedt 3. Ole Nielsen Dahland 4. *Johansen
Monsen Helleland 5. Erich Knudsen Helle 6. Lars Gudmundsen Risnes 7. Rasmus
Michelsen Nordanger og 8. Hans Nielsen Miøs, som alle tilsiiges betiimelig at indfinde sig
for at aflægge deres Laug Rættes Mænds eed

Ahlenfit Skibbreede!
1751 d/en 21 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Ahlenfit
Skibbreede i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 165 findes tilførte
Og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger Rescripter og Ordre oplæste som ved nest
forrige Tingstæder.
Dernæst fremlagt til Ting Lysning en af Axel Nepsta, Ole, Michel og Magne Isdahl under
dato 21 Sept: 1751 udstæd skriftlig Stevne Maal Contra Berthe Hans datter Tvedt angaaende
et Laxe Verpes brug Ved Gaarden Isdahl, som Encken der Var indstevnt har til beskickelses
og StevneVidnerne declarered ey for Eftertiiden at Ville tileigne sig ringeste Lod deel eller
Rettighed til efter benevnte Stevne Vidners paateigning af 2 8ber 1751 som i Skiøde
Protocollen findes fol:
indført
Tinglyst Ole Knudsen Hogsdahls erhvervede Sessions Pass som fra Deres Maj/este/ts
Tieniste er demitteret og af Sessionen anseed som liden Svag og uanseelig dat: 14 Junij
1751 paa Sessions Stædet Lyhren.
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Laug Manden over Bergens Laugstoel Justitz Raad Bager indfandt sig paa Høstetinget, og
for det første tilspurdte saavel Lehns Manden over dette Skibbreede Lars Storoxe som det
ved Rætten nu nerværende Laug Rætt item den gandske ting søgende Almue om de ikke
fuldkom/m/en Veed og er bekiendt at det fra umindelige tiider af haver Været en
ældgam/m/el Rættighed der stædse haver fuldt Bergens Laugstoel LaugMand efter
LaugMand i Embeedet at enhver Nye LaugRættes Mand udi Eedfæstelses pænge til
LaugManden haver erlagt og betalt 7 ½ mrk Danske LehnsManden svarede at hand Veed
tilfulde at enhver nye LaugRættes Mand har betalt til LaugManden 7 ½ mrk indtil for 1 aar
tiid siden, da 3de Mænd Sc: Niels Alver, Johannes Qvamme og Magne Haaland nægtet det
førend de saae Kongl/ig ordre derfor, Laug Rættetz Svar var og det sam/m/e, Almuen svarede
at de alle maae tilstaae saa mange der har Været Laug Rættes Mænd at de har givet hver i
Eedfæstelses pænge til LaugManden 7 ½ mrk, men derimod har der i forrige tiider Været
ikkun taget 2de nye Laug Rættes Mænd, som af den øvrige Almue fick en tilhielp til sam/m/e
Udgifter som de har kaldet Laug Mands told, men nu siden der tages 8te nye Mænd svarede
Almuen de ey betaler noget til de nye Laug Rættes Mænd
Derefter begierede Laug Manden for {Rætten} den samtlige Almue oplæst den sam/m/e
Protocollation som paa inde Værende Aars høste tinge for Sartors Skibbreede af hannem blev
tilført, ligesom og LaugMandens bestalning blev oplæst.
Det nu siddende Laug Rætt svarede det de ey kunde betale hvad som Rester paa
Eedfæstelses pængene, og blandt de sam/m/e Mænd svarede Michel Isdahl ey at kunde eller
Vilde betale førend hand saae Kongens Ordre derfor, og for det øvrige declarerede de at
ingen har forleedet dem til at betale saa ringe i Eedfæstelse.
Iblandt den tilsøgende Almue tilspurte LaugManden de 3de Mænd Niels Alver Magne
Haaland og Johannes Qvam/m/e hvilcke 3de paa Høste tinget i Aaret 1749 til Laug Rættes
Mænd for Aar 1750 Vare udnevnte af hvad Aarsag de ikke siden den tiid deres Laug Rættes
Mænds Eed aflagt haver samt om de endnu deres forsætt Vedbliver,

Niels Alver svarede at hand paastaaer Kongl/ig beviis hvad Laug Manden skal have i Laug
Mands told og der efter Vil og faaer hand betale, Magne [Haaland] og Johannes Qvamme de
ey Var god for at betale Laug Mands Tolden.
Laug Manden forlangede det passerede beskreven, lige som og hand forlangede at denne
examination og de tilførte qvestioner for de efter staaende Skibbreeder maatte fremsættes, da
hand selv ey har Leylighed at bivaane sam/m/e.
D/en 22de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og frem kom til Publication
følgende
Syneve Tolefsdatter, Askild Mundahl, Sieur og Lars Echelands udgivne bøxelsæddel
til Anders Magnesen paa ½ Løb Smør indbereigned det
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hand selv eyer i Gaarden Mundahl dat: 21 8ber 1751 med Rev: ej dat
2. Lars Joensen Slettens udgivne bøxelsæddel til Peder Stephensen paa ½ Løb Smør
½ tønde Malt i Gaarden Sletten dat: 20 8ber 1751 med Rev: ej
3. Ole Bleeges udstædde bøxelsæddel til Johannes Rasmusen paa ½ Løb Smør ½
tønde Malt i Gaarden Hielmtvedt dat: 2 8ber 1751 med Rev: ej dat.
4. Jacob Olsen Tvedtens udgivne bøxelsæddel til Hans Jensen paa 2 p/un/d 4 Mark
Smør i Gaarden Nedre Qvamme dat: 20 8ber 1751 med Rev: ej dat
5. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Rasmus Lampe paa ½ Løb Smør i Gaarden
Soltvedt, dat: 21 8ber 1751.
6. Ole Espelands udgivne Skiøde til Anders Magnesen Mundahl paa 3 3/11 M/ark
Smør i Gaarden Mundahl dat: 22 8ber 1751 vid: fol: 448
7. Karen Frimans udgivne bøxelsæddel til Lars Nielsen paa ½ Løb Smør i Gaarden
Totland dat: 20 8ber 1751.
Og da ingen Sager efter Paaraab fremkom for Rætten blev de sædvanlige bielager som
fogden fremlagde attesterede der alle Var de sam/m/e som paa sistleeden Aars Høsteting, og
uden forandring paa lige Maade besvared, ligesom at der i Rylands og Næsses Silde Voger ey
noget er fisked hvoraf skattes kand
Restancen for inde værende Aars skatter beløber 218 rdr 2 mrk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar [1752] opnevnes 1. Christen Tveten 2. Anders
Qvamme 3. Hans Nepstad 4. {Johannes Olsen Neps} 4. Elling Hilland 5. Christian
Schare 6. Anders Smørdahl 7. Ole Odderaas og 8. Lars Sættre,

Herløe Skibb:
1751 d/en 24de 8ber blev Rætten til Almindelig Høstetings holdelse satt med Herløe
Skibbreedes Almue i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte
Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 162 findes tilførte
Og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger Rescript og ordres oplæste som \ved/ de forrige
tingstæder
Derefter blev publiceret følgende documenter

1. Frue Cancellie Raad Claus Bagers udgivne Skiøde til Capitaine Lieutnant Thomas
von Kraagh paa Gaarden Frechau med paastaaende Vaan og bønder huuse skyldende 1 Løb
Smør 1 tønde Malt dat: 15 Decbr: 1750 vid: fol:
2. Aflyst Capitaine Lieutnant von Kraaghs udgivne Pante Obligation til Vice
Auctions Directeur Jores Wagner paa Capital 500 rdr dat: 15 Decbr: 1750 efter Creditors
paateignede qvittance og altsaa af Pante bogen udslettes vid: fol:
3. H/er/r Capitaine Thomas von Kraaghs udgivne Skiøde til Mad/a/me Barbra Maria
S/a/l/ig/ Johan Meyners *En (Encke?) af S/a/l/ig/ Gustav Bernt Carhlheim paa Gaarden
Frechau med paastaaende Vaan og bønderhuuse dat: 11 aug: 1751 vid: fol:
4. Mad/a/me Carhlheims udgivne Pante Obligation til Peter Lexau paa Capital 400
rdr dat: 12 aug: 1751 vid: fol:
5. Efge S/a/l/ig/ Jan Barthes udgivne Pante Obligation til Mad/a/me Adelusia
S/a/l/ig/ Mag/is/t/e/r Peder Bredahls paa Capital 100 rdr: dat: 24 Sept: 1751 vid: fol:
6. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Dahle d/en 22 Maij 1751 efter Anne Monsdatter
7. ditto paa Gaarden Søre Haatoft dat: 22 Maij 1751 efter Halver Sieursen Haatoft:
8. ditto paa Gaarden Hatten d/en 25 Maij 1751 efter Thomas Christensen vid: fol:
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10. Auctions Skiøde paa Meelands Kiercke med tilhørende Jordegotz og inventarium
vide fol:
11. Enken Brithe Tvetens Giensvar paa en stevning ey at vilde befatte sig for
eftertiiden med Laxe Vogen udi Isdahls Vigen dat: 2 8ber 1751.
12. Arnold Meyers udgivne bøxelsæddel til Niels Monsen paa 8 Mark Smør i
Gaarden Hennøe dat: 26 junij 1750 med Rev:
13. Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Joen Johannesen Schromestad paa 9
Mark Sm: 6 K: M: ¼ faar i Gaarden Schintvedt dat: 1751 med Rev:
14. Hendrich Bruus sin udgivne bøxelsæddel til Knud Hansen paa 3 skillings Jord udi
gaarden Nore Selle dat: 12 jan: 1751
15. Consul Alexander Wallaces udgivne bøxelsæddel til Ole Jacobsen paa 8 Mark
Smør i Gaarden Hennøe dat: 13 Sep: 1751.
dat:

Derefter blev efter Justitz Raad og LaugMand Bagers forlangende de sam/m/e qvestioner
som for Almuen i Ahlenfit og Sartor Skibb: for dette Herløe skibbreede oplæste af ting bogen
som saaleedis blev besvaret, nemlig saa Vel den Constituerede Lehns Mand som Laug Rættet
og Almuen svarede at det forholt sig rigtig at enhver nye Laug Rættes Mand har givet udi
Eedfæstelses pænge til Laug Manden 7 ½ mrk, men tilforn er der ikkun taget 2 nye Mænd
siden 4 Aarlig, som af Skibbreedet fick tilhielp og altsaa i alt besvaret Qvestionerne som
næstforrige Skibbreede udi Ahlenfit, det de ey Vil betale førend de seer Kongl/ig Ordre
derfor.
Dernæst blev publiceret
Comerce Assessor Johan Lawsøns ud givne Skiøde til Fendrich Severin de
Svanenhielm paa den adelige Sæde Gaard Herløe Gaard med tilhørende Huuse og
underliggende smaae Pladtzer dat: 15 Maij 1751 vide Skiøde Protocollen fol: 449
Frue Presidentinde Kroghs bøxelsæddel til Joen Albrictsen paa 4 ½ Mark Smør 3
Kander Malt i Gaarden Kierregaarden dat: 22 8ber 1751 med Rev: ej dat:
Klockeren Ludvig de Fine æskede Sagen i Rætte Contra de 2de Leervigens Opsiddere.
Af bem/el/te Leervigens Opsiddere mødte ey nogen ey heller Kierke Ejeren Ole Bleege.

Bem/el/te Citant Ludvig de Fine frem lagde en under forrige Sorenskriver Arnoldi de Fines
haand og Zeigl udstæd Doms final af 26 Julij 1732 hvorved hand Vilde formeene at det
beviises at Klockere til Ham/m/ers Gield stedse har nødt Rettigheder af den beneficerede
Gaard Leervigen, ligesom hand og fremlagde et af forrige Stiftsskriver Herman Garmann
udstæd beviis under dato 28 febr: 1690 at bem/el/te Gaard Leervigen har Været Hammers
Klockere til Underholdning tillagt, og dem givet friehed de 2de Parter
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derudi at bøxle, \til/ bem/el/te beviis blev givet 6 sk til det stemplede Papier at belægge
sam/m/e med, og til sist paastoed Dom for de hos de indstevnte Leervigs Opsiddere
Resterende Landskyld for Aarene 1747, 48, 49, 50 og indeværende Aar;
Eragtet.
Da Citanten ey har i rette fremlagt nogen Special Reigning over hvad Landskyld og anden
Jordrottelig Rettighed hand hos de indstevnte Leervigs Opsiddere fordrer og paastaar og
hvad sam/m/e Aarlig opløber til hvorefter Ved final Dom kand kiendes, hvormeeget en hver
kand findes pligtig at betale, paalægges det Citanten til næstkom/m/ende Som/m/erting med
saadan oplyslig Reigning derover at indkom/m/e, og gives altsaa til sam/m/e tiid Anstand i
Sagen, til hvilcken tiid Parterne haver at møde.
Den 25de ejusdem blev Rætten atter med samme Laugrætt satt paa Tingstædet
Alvestrømmen og blev da publiceret
Gundmund Michelsen Taasches udgivne Skiøde til Otte Erichsen paa 27 M/ark Smør
i Skatte Skyld eller 13 ½ M/ark Smør 6 kander Malt ¼ faar og 8 M/ark fisk i landskyld udj
gaarden Taasche hvorfor er given 52 rd datt: 25de Octobr: 1751:
Derefter blev Sagen æsket i Rætte som er jndstevnt af Kirsten Hendrichs daattr: Schrøder
Contra Jaen Gundmundsen Gielmen
Procurator Ottesen møtte paa Citantjnden bem/el/te Kirsten Schrøders veigne, og
producerede dend jndstevntes Fader Gundmund Halvorsen Gielmens Skriftlige forpligt under
datt: 20de Novembr: 1709 og publiceret den 25de Junij 1710 hvorefter hand har forbunden
sig {paa eegne} og sine Arvinger at bøxle Citantjnden og 2de Sødskende dend af dennem
efter deris Forældre beboede 3die deel udj Gaarden Hielmen til hvilken Skriftlig forpligt som
eet lovligt og gyldigt document opsadt paa ½ rd stemplet papier No: 1 hand sig Refererede
og hvorimod den jndstevnte vel intet kand have at jndvende, men heller vil formode at hand
detz jndhold fuld byrder og efterkommer:
Dend jndstevnte Jaen Gundmundsen Hielmen møtte for Rætten og vedtog Lovlig varsel,
derhos sigende at som hand maae fornemme af dend producerede og oplæste Contract eller
forpligt det hans Fader Gundmund Halvorsen haver forpligtet sig til at bøxle til Salig
Hendrich Schrøders Børn den 1/3 part i gaarden Hielmen, saa fant hand sig ogsaa forbunden
samme forpligt at efterleve, dog ihenseende forbem/el/te Afgangne Hendrich Schrøders 3de
efterlatte Piige børn alle ere ugifte og følgelig umyndige, saa maae bem/el/te 3de Piige børn
først stille ham antagelig Caution for den 1/3 part i Gaarden Hielmens forsvarlige brug, og at
huuserne skal holdes i lovfør stand og saa snart saadant bliver efterkommet, skal hand og
bøxle benefnte 1/3 part i Gaarden Hielmen til dem: Jan Gielmen erindrede herved at hans
Mening er at bøxle dend eene af forbem/el/te Hendrich Schrøders børn gaarden: Sc:
Citantjnden
Ottesen havde intet imod Jaen Hielmens seeneste tilførte men var tilfreds med at Gaarde
parten vorder bøxlet allene til Citantjnden for denne sinde men hvad sig angaar paastaaende
Caution da vil Comparenten saadant til Rætten have jndstillet om Citantjnden
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følgelig Lov dertil kand forpligtes siiden dend i Rættelagde forskrivelse til Citantjndens
Salig Fader udstæd intet melder derom og da Jaen Hielmen haver været uvillig paa Mindelig
anmodning at ud give sin bøxel Seddel, men i dend stæd ladet Citantjinden og hændes
Sødskende udsiige fra Jordeparten og saaledes giordt sig skyldig udj Sagens omkostninger,
saa paastaaes, Hand vorder tilfunden samme at erstatte i det minste med 6 rder saavelsom at
hand inden een viis tiid vorder tildømt Bøxel Seddelen *under (uden?) nogen slags udflugt
eller ophold at udstæde, og Citantjnden meddeele, hvormed hand ind lod Sagen til endelig
Dom:
Jaen Hielmen svarede hand tilstaaer ingen omkostninger og udj øvrigt jndlod og Sagen til
Doms paa sin siide:
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen formiddag:
Videre blev Sagen æsket i Rætten jndstevnt af Arnold Meyer Contra Ole Olsen Fløen:
Procurator Ottesen møtte paa Citanten Arnold Meyers veigne og vedblev Procurator Sr:
Barthes til Høste Tinget sidst afvigte Aar førte procedur og giorde paastand i Hoved Sagen
og angaaende processens omkostninger med tillæg for Procurator Sallario og giorde reise hid
til Tingene denne gang med 3 rd
Dend jndstevnte Ole Olsen Fløen blev lovlig paaraabt men møtte ikke, dog møtte
Opsidderen paa Fløen Ole Johannesen paa dend jndstevntes veigne efter begiær, og lysede
bem/el/te Ole Fløens forfald at hand ikke formedelst Svaghed kand møde og faa Sagen paa
sin siide Contra i Rætte ført:
Ottesen i detz anledning, merker nok at dend jndstevnte allene søger udflugter til Sagens
unødig prolongation Thi dend forhen begiærte opsættelse til Høste Tinget sidst afvigte Aar
er grundet paa Contra vidners førelse, men som hand Sc: dend jndstevnte hverken til næst
afvigte Sommer Ting eller til dette nu holdende høste Ting samme sine vidner har jndstevnt
og følgelig altsaa heller ingen haver at føre, saa protesterede Comparenten imod ald videre
udsættelse og paastoed Dom efter sit forrige
Rætten Eragted
Vel haver dend jndstevnte Ole Olsen Fløen sidstafvigte høste Ting 1750 begiæret Sagen
opsadt til at føre Contra vidner til bedre oplysning og sin befrielse for Søgemaalet hvilket
ikke er i Rætte ført Sommer Tinget derefter, ey heller blev Sagen samme tiid af Citanten
æsket i Rætte, men som dend jndstevnte dette Ting haver lyst sit forfald at hand ikke
formedelst Svaghed kunde møde, saa paa det dend jndstevnte ikke skal have at klage at hand
med Rætten bliver overilet, da gives Sagen anstand til næste Sommer Ting, dog med
eftertrykkelig tilhold at dend jndstevnte Ole Fløen \til dend tiid/ uden nogen slags paaskud
fører sine paaberaabte Contra vidner i Rætte og derefter slutter Sagen til doms paa sin siide:
Hvorefter fremkom for Rætten Ole Steffensen Lie som møtte paa sin Søn Steffen Olsen
Hestnes veigne, og anmelte at bem/el/te hans Søn Steffen Hestnes ved Muntlig Stevning
havde jnd kaldet til dette Ting Rasmus Hesdahl for een ulovlig og utilbørlig tale hand har ført
ud over Bøygden og sagt at \ bem/el/te / Steffen Hestnes skulle have taget een qvie fra Lars
Græsdahl: og derefter fremstillede Stevne vidnerne Helge
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Espetvedt og Steffen Espetvedt til Stevnemaaletz afhiemling:

Bem/el/te Stevne vidner fremkom for Rætten og forklarede, at de efter Steffen Hestnes
forlangende havde muntlig jndstevnt Rasmus Hesdahl til at anhøre efterskrevne vidner
Halsteen Hesdahl, Tørris Hestnes, Iver Hestnes, Hans Mørchved \og/ Johannes Mørchvedt
jtem Marritha Mørchvedt, Michel Haatoft, \og/ Mons Haatoft fordj hand Sc: Rasmus
Hesdahl havde sagt om Citanten i Bøygden at hand havde taget een qvie fra Lars Grasdahl,
hvilken var skeed for een Maanet siiden og de alle var jndkaldet til dette Ting tiid, og stæd,
og vidnerne var Stevnt under fals maal, ligeledes sagde Stevne vidnerne de havde jndstevnt
Lars Grasdahl som qvien havde mist til vedermæle, hvilket Stevnemaal Stevne vidnerne med
Eed og opragte fingre afhiemlede:
Dend jndstevnte Rasmus Hesdahl møtte for Rætten og tilstoed at hand havde sagt det \Folk
siger at/ Steffen Hestnes skulle have taget een qvie fra Lars Grasdahl, mens benægtede at
hand ikke havde opfundet samme Snak eller tale, men havde hørt det for sig af andre:
Lars Grasdahl møtte ligeledes for Rætten og sagde at hand vel mist qvien men hvem som
havde taget dend vidste hand ikke, ey heller havde beskylt nogen derfor:
De indstevnte vidner møtte alle for Rætten og blev for dem op læst Eedens forklaring af
Lov bogen og aldvorlig formanet dem at udsiige sin Sandhed i denne Sag og intet fordølge
hvorpaa de alle forbem/el/te vidner og aflagde deris Corporlige Eed med op\ragte/ fingre at
de vilde udsiige deris Sandhed i denne Sag.
Det første vidne Halsteen Hesdahl provede at tiilig i vaar møtte vidnet \Rasmus/
Hesdahl da {hand} \vidnet/ skulle gaae hiem fra Søen kom hand i snak med Rasmus
Hesdahl, \og/ sagde da bem/el/te Rasmus Hesdahl til vidnet, nu veed jeg hvem som har taget
Lars Grasdahls qvie, hvorpaa vidnet spurdte hvem har sagt det, hvorpaa Rasmus Hesdahl
svarede hand havde hørt af Marritha Mørchtvedt at Steffen Hestnes skulle have taget qvien,
hvorpaa vidnet sagde aldrig troer jeg at Brithe Hestnes som er Steffens Koene tager imod
qvien, da Rasmus svarede Ney, dend foer til Søen og bort om og videre havde vidnet ikke at
siige:
Det 2det vidne Tørris Hestnes vidnede at efter Hellig tree Konger i dette aar kom
Rasmus Hesdahl ind i vidnet[s] Stue paa Hestnes og spurdte vidnet om hand vidste hvem som
havde taget Lars Grasdahls qvie hvortil vidnet svarede Ney hand ikke vidste det, hvorpaa
Rasmus Hesdahl sagde de siger Steffen Hestnes skulle have taget qvien og havde Marritha
Mørtvedt efter Rasmus Hesdahls sigende sagt samme, videre provede vidnet at Rasmus
Hesdahl sagde, ja, hvad true Ginnaasen kunde snakke, hvilket var dend Mark som qvien gik
udj, hvilket saa kaltes, ydermeere sagde Rasmus \Hesdal/ at Huuden af qvien var Røit eller
Haarene aftaget paa Schittenedahlen som skal være een gaard som saaledes kaldes, og
videre havde vidnet ikke at prove:
3die vidne Iver Hestnes provede eenstemmig ligesom forrige vidne Tørris Hestnes
udsagt haver, da vidnet var inde i Tørris Hestnes Stue da denne tale passerede, og videre
havde dette vidne ikke at forklare:
4de vidne Hans Mørchvedt fremkom for Rætten og provede,
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at hans Broder Rasmus Hesdahl siger til ham, at Folk siger at Steffen Hesnes skulle have
taget Lars Grasdahls qvie: og videre havde vidnet ikke at prove
5te vidne Johannes Mørchvedt provede ligesom forrige vidne Hans Mørchvedt haver
vidnet med dette tillæg at Rasmus Hesdahl sagde for vidnet at qvien foer af fiorden, og
videre havde dette vidne ikke at prove:
6te vidne Marritha Mørchtvedt provede ligesom næst forrige vidner at Rasmus
Hesdahl sagde til vidnet det Folk siger Steffen Hestnes skulle have taget qvien:
Citanten Ole Steffensen Lie fra falt de 2de øvrige vidners vidnesbyrd:

Hvorefter {Citanten} Ole Steffensen Lie paa sin Søns veigne begiærede Sagen opsadt til
næste Ting, da hand med vidner vilde beviise først at ingen anden havde mist noget best end
Lars Grasdahl og dernæst at der var funden eet bæst {paa} i Rokken i Hestnes mark:
Eragtet
Sagen opsættes efter Ole Steffensen Lies forlangende til næste ting:
Den 26de ejusdem blev Rætten igien satt paa Tingstædet Alvestrømmen for Herløe
Schibbredes Almue med samme Laugrætt
Og blev da udj Sagen jndstevnt af Kirsten Hendrichsdr: Schrøder,
Contra Jaen Gundmundsen Hielmen følgende Dom
Afsagt
Af dend udj denne Sag fra Citantjnden Kirsten Schrøders siide af Procurator Hans Ottesen
producerede Contract eller forpligt dat: 20de Now: 1709 udstæd af dend jndstevnte Jaen
Hielmens Fader Gundmund Halvorsen Hielmen til Citantjndens Forældre Henrich Schrøder
og Hustrue, er fuld kommen beviist det forbem/el/te Gundmund Halvorsen Hielmen ikke
alleniste har forpligtet sig Hustrue og Arvinger at lade afg: Henrich Schrøder og Hustrue for
Aarlig landskyld bruge, beboe, og besidde den 1/3 part i Gaarden Hielmen som de tilforn
brugt haver ald deres lives tiid, mens end og om Gud skulle velsigne dem med børn, da, de,
ligeledes for lovlig Bøxsel og landskylds svarelse at nyde benefnte 1/3 part i Gaarden
Hielmen deres lives tiid, hvilke børn nu er Citantjnden og hændes 2de Søstre: forbem/el/te
Contract eller forpligt dend Jndstevnte Jaen Gundmundsen Hielmen ved hans tilførte udj
Protocollen i gaar fant sig forbunden at efterleve, og lovede at bøxle Citantjnden Kirsten
Schrøder den 1/3 part i Gaarden Hielmen, dog med de vilkor at Citantjnden som een ugift og
umyndig Piige stiller ham antagelig Caution for Gaardens forsvarlige brug, og Huusernes
vedligeholdelse: Procurator Ottesen som paa Citantjndens veigne møtte var og tilfreds med
at Gaardeparten allene vorder bøxlet til Citantjnden for denne sinde, men hvad sig Caution
angaar, da jndstillede Ottesen samme til Rætten om Citantinden i følge lov{lig} dertil kand
forpligtes siiden dend i Rætte lagde forpligt intet derom melder og udj øvrigt paastoed
Ottesen Processens omkostninger i det minste med 6 rd siiden dend jndstevnte Jaen Gielmen
ikke paa Mindelig anmodning har vildet udgive sin bøxel Seddel til Citantjinden:
Naar nu Rætten betragter denne Sags beskaffenhed, da kand paa dend eene siide,
Citantjnden Kirsten Schrøder {iike} i følge dend foran allegerede forpligts formeld ikke
Disputeres at nyde den 1/3 part i Gaarden Hielmen som hændes Forældre tilforn
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har brugt, imod een lovlig bøxels erlæggelse og Aarlig Landskylds svarelse til dend
jndstevnte Jaen Hielmen, og paa dend anden siide finder Rætten baade lovlig og billig at
Citantjnden som een ugift og umyndig Piige bør for Gaardeparten Hielmens forsvarlige
brug og huusers vedligeholdelse stille dend jndstevnte Caution endten ved sin anordnede
Formynder eller een anden Sufficant mand, paa det dend jndstevnte Jaen Hielmen kand have
nogen at holde sig til, i fald Gaardeparten Hielmen af Citantjnden Kirsten Schrøder som een
ugift Piige skulle blive forringet: Hvad sig Processens omkostninger angaaer da haver
dend jndstevnte Jaen Hielmen derudj giordt sig skyldig efterdj hand efter de 2de vidner
Knud Johannesen Sælle og Rasmus Olsens Eedelige vidnesbyrd, har vægret at bøxle
Citantjnden og Søstre Gaardeparten Hielmen;
Thi Kiendes og Dømmes for Rætt: at dend Jndstevnte Jaen Gundmundsen Hielmen bør, for
een lovlig bøxel at bøxle Citantjnden Kirsten Hendrichs Daattr: Schrøder den 1/3 part i
Gaarden Hielmen som hændes forældre tilforn har brugt og beboed, og derpaa give hænde

eet lovlig bøxel brev, hvorimod Citantjnden bem/el/te Kirsten Schrøder tilpligtes at stille
dend jndstevnte Jaen Hielmen Caution for Gaardeparten Hielmens forsvarlige brug, og
paastaaende Huusers ved lige holdelse: Processens omkostning betaler dend jndstevnte Jaen
Gundmundsen Hielmen til Citantjnden Kirsten Schrøder jndbereignet Dommens Løsning
med 3 rd 2 mrk hvilket alt bør efterkommes \paa begge siider/ 15ten dage efter denne Doms
lovlige forkyndelse under medfart efter Loven:
Derefter blev publiceret Rasmus Jacobsen Hesdals Declaration betræffende det snak hand
haver udspred i Bøygden om Steffen Hestnes Sc: at hand skulle have taget een qvie fra Lars
Grasdahl, hvilke ord ved bem/el/te Declaration er igienkaldet dat: 26de Octobr: 1751:
Hvorpaa Ole Steffensen Lie paa sin Søn Steffen Hestnes veigne Declarerede at dend Sag
som af ham er anlagt imod Rasmus Hesdahl skulle fuldkommen være ophævet, og aldrig af
ham meere blive paatalt saa fremt Rasmus Hesdahl ikke ved nyt Snak dertil skulle give
andledning,
Og som ingen Sager fleere kom i Rætte, fremlagde Fogden de sædvanlige Bielagere til hans
Reigenskabs belæg og Rættens Attestation, som paa afvigte Aars Høste Ting af Fogden blev
produceret og uden forandring paa lige maade besvaret ligesom derudj \No: 16/ Rylands
Laxe vaag er fisket lidet {og derfore} Ansatt for 3 mrk No: 29 Turøens Eene vaag har og
fisket lidet ansatt for 2 mrk No: 32 Toftes Laxe vaag ansatt for 3 mrk No: 34 Rongs
Laxevaager 4 mrk No: 41 Brevigs Laxe vaag 1 mrk No: 43 Hegøens Laxe vaag 3 mrk
No: 42 Herløvers Laxevaag 2 mrk No: 53 Nottenes Laxevaag 2 mrk No: 54 Nordre
Sælles Laxe vaag 2 mrk
Restancen for dette Aar bedrager til 363 rd 1 mrk 8 sk for dette Schibbrede
Til Laug rættes mænd for tilkommende Aar 1752 udnevnes 1. Friderich Tommesen Oen 2:
Johannes Nielsen Herlevær 3: Mons Pedersen Tielstad, 4. Anbiørn Bottelsen Schiold 5.
Johannes Johannesen Schiold 6. Magne Magnesen Hatten 7. Jaen Olsen Hatten og 8.
Jacob Olsen Henøen som alle tilsiiges betimelig sig hos Laugmanden at ind finde til Eedens
aflæggelse:
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Aastæds Sag
1751 d/en 4de Nov: indfandt jeg mig efter foregaaende beram/m/else paa Stædet Nyehavn
beliggende ved Gaarden Store Sandvigen i Arne Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie hvor
Rætten sam/m/estæds blev satt, med de af Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith til
denne forrettning Ved Skibbreedes LehnsMand Peder Arnetvedt paa bem/el/te Fogdens
Veigne og ordre opnevnte Laug Rættes Mænd Sc: Michel Monsen Sognstad 2. Ole
Marcusen Seim 3. Ole Monsen Herland 4. Ole Andersen Sognstad 5. Mons Monsen Seim
og Ole Nielsen Indre Arne som alle tillige med LehnsMand møder og blev altsaa Rætten satt
udi et Tranbrenderiet tilhørende og udi Nyehavn bestaaende Huus bem/el/te Fogdens
Opnevnelse dateret 7 8ber 1751 er saa lydende
Procurator Claus Blechinberg fremlagde en skriftlig Stevning dat: 23de Aug: 1751 forfattet
efter ordre af S/ingneu/r Hans Hendrich Stamer og S/ingneu/r Hans Schultz Contra Henrich
Olsen med Rættens derpaa teignede beram/m/else til Tegtedagen som i dag indfalder for
Sagen Stevne Maalet Videre indeholder, som blev af de \2de/ Bergens byes Kals Mænd

Johan Lytchien og Melchor Blomberg eedelig afhiemled at Være lige efter deres paateignings
Udviis lovlig for alle Vedkom/m/ende forkyndt.
Procurator Johan Simon Cramer mødte for sig selv og Sing/neu/r Gerdes pg Skipper
Hendrich Meyer Olsen og frem lagde et skriftlig forsætt med et bielager derhos foreviiste
Comparenten bemelte bielagers Originaler til Confrontation, som i alt fantes Conform og
blev det fremlagde Indlæg for Rætten oplæst
Procurator Blechingberg for Citanterne i henseende til den i Rette komne exception Vilde
ikke lade Rætten Være ukyndig om alt hvis forhen i denne Sag for Byetings Rætten i Bergen
passeret er, og desformeedelst fremlagde hand extract af Bergens bye tings Protocol fra d/en
26 Julij til d/en 6 Septembris nest efter, hvoraf Rætten erfarer at Citanterne for at oplyse at
den af Hendrich Meyer Olsen paaklagede Tauer Løskastelse ikke haver Været en Simpel løs
kastelse forøved mod en anden Mands Skib i havn men en Løskastelse af hans Tauer da
hand dermed havde bespendt passagen her for Tran brenderiet i Nye havn, saa at de uden
bem/el/te Tauers Løskastelse med deres eget af Friderich Strasborg førende Skib ikke kunde
fremkom/m/e til det Nøst, hvor deres fra Grønland hiem førte Speck skulle oplastes og
derefter brendes, i saadan henseende har excipered den Sags paakien1751: 212
delse inden byetings Rætten, men saaleedis som Stevne Maalet forklarer fundet sig beføyed
at lade Sagen med Vidners examination og Anviisning paa Aastædet begrandske, hvorudi
byefogden efter presentered Contra Stevning Citanterne ingen Assistence har kundet beviise,
og i saadan henseende Vil hand alleniste under alle Lovlige Reservationer indlade til Rættens
Eragtning hvorvidt paa den indkomne exception skal Reflecteres eller ikke, imidlertiid
fremstillede hand 2de Vidner Torchild Haagensen og Torger Jørgensen for hvilke hand
havde indrettet følgende Qvestioner.
1mo Om de ikke Vare her tilstæde Tisdagen d/en 13 Julij inde værende Aar paa
Skipper Friderich Strasborgs førende fregatthe saa de kand giøre forklaring og Anviisning
hvorleedis Skipper Hendrich Meyer Olsen havde fortøyet sit Skib og hvorleedis det tilgick
med hands Tauers Løskastelse.
2do Om ikke Hendrich Meyer Olsen havde halet sit Skib tæt op til Hendrich Michael
Normans Skib som laae tæt for Nøstetz Ende og dør, hvor igiennem Cordelerne med Spek
pleyer af Skibene at oplosses.
3tio Om ikke Hendrich Meyer Olsen saaleedis havde fast giort sine Tauer baade for
og bag at Hendrich Michael Normans Skib hverken kunde kom/m/e ud eller Friderich
Strasborg Skib kunde kom/m/e til Nøstet med mindre Hendrich Meyer Olsen maatte sticke
paa sine Tauer
4to Om ikke et Tauv bag og et Tauv for ud af bem/el/te Hendrich Olsens Skib Var
fastgiort udi Tranbrenderietz Ringer paa begge siider af Nøstet.
5to Om ikke Vidnet hørte at Skipper Hendrich Olsen adskillige gange saavel af
Sing/neu/r Hans Hendrich Stamer og S/ingneu/r Hans Jochum Jordan som og de fleere
Tranbrenderietz participantere S/ingneu/r Hans Schultz og Christopher Cramer blev anmodet
at sticke paa sine Tauer
6. Om de fornam at Skipper Olsen dertil Var Villig eller uvillig
7. Om de ikke hørte hand svarede at hand ey vilde sticke, men Vilde de kaste hands
Tauer Løs i Land og giøre dem fast igien da kunde de giøre det.
8. Om det ikke blev Skipper Olsen betydet og sagt at hand ikke kom til at brende sit
Speck forinden hand Skipper Friderich Strasborg først havde afbrendt.

9. Om ikke Vidnet hørte at Sing/neu/r Hans Hendrich Stamer til sist giver Ordre til
Skipper Friderich Strasborg med disse Ord, om Hendrich Olsen naar hand ikke vil sticke saa
giør i Tauet Løs,
10. Om ikke Friderich Strasborg efter at hand havde ladet Hendrich Olsens Tauer
Løskaste og faaet sit Skib for Nøste dørren henhalet, strax loed Hendrich Olsens Tauer igien
paa sam/m/e stæd som de tilforn Vare
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fæstede forsvarlig fastgiøre.
Procurator Cramer erindrede følgende. 1mo at Lovens 1ste bogs 2det Cap: 3 art: forbyder
at excipere mod Værneting hvilcket byefogden af Bergen Ved Kiendelse af 9 aug: sistleeden
indført udi Citanternes producerede Udskrift af Protocollen pag: 10 haver skielligen
observered, hvilcken kiendelse for den ærede Rætt ey kand Vorde forandred. 2do Da
Comparenten nu først havde erfaret at Citanternes attraaende Vidner er af det folck som med
Strasborg Var hiem kommen seenist fra Grøn Land og interresserede sig udi Løskastelsen,
da i fald disse Persohner maatte udsiige noget Citanterne til faveur saa vilde Comparenten
beskierme sig baade nu og herefter med Lovens 1ste bogs 13 Cap: 17 og 18 articuler, for det
øvrige in hererede Comparenten sin forrige procedur,
De 2de mødende Vidner Torchild Haagensen og Torger Jørgensen blev til forklaring
admitterede da begge af Rætten blev advarede at Udsiige sin Sandhed efter \giørende/
Anviisning saaleedis som de med Eed agter at stadfæste, og blev den fremsatte qvestion til
Vidnet Torchild Haagensen saaleedes besvaret at hand har været den besagde Tiid paa
Skipper Strasborgs Skib og om alt qvestionen indeholder kand giøre anviisning, til den 2den
qvestion svarede Vidnet ja, at Strasborgs skib laae vesten paa Michael Normands Skib med
Nøstet og Hendrich Olsens Skib mit imellem, til 3die qvestion svarede Vidnet ja at det alt
som qvestionen indeholder forholdt sig herunder blev Vidnet Ved Cramer tilspurdt hvor
længe Hendrich Olsens skib havde ligget saaleedis fortøyet for og bag, Vidnet svarede hand
ey veed hvorlænge Olsens Skib laae saa fortøyet, men den dag Strasborg Skib vilde hale til
Nøstet havde Skipper Olsen sit Tauv i den sam/m/e Ring, hvor Strasborg giorde sit Tauv
fast, den 4de Qvestion sagde Vidnet lige leedis som omspurt forholdt sig, den 5te qvestion
besvarede Vidnet hand ey hørte de i qvestionen benevnte Mænd tiltalte Hendrich Olsen om
at sticke sit Tauv, herunder blev Vidnet atter Ved Cramer tilspurt om ikke Skipper Olsen
sagde Aarsagen hvorfor hand ey kunde eller Vilde sticke paa sine Tauer, Vidnet svarede hand
ey kand erindre sig at bem/el/te Olsen gav Aarsagen tilkiende, Endnu blev Vidnet ved
Cramer til spurt om ey fornevnte Hendrich Olsen paastoed at slippe først til brenderiet siden
hands Skib først var indkom/m/ed udi Nyehavn Vidnet svarede hand ey har hørt bem/el/te
Olsen sam/m/e har paastaaet hvilcket kand Vel Være men hand ey erindrer sig.
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Til 6 qvestion Resp: At Skipper Olsen Var gandske uvillig at sticke paa sit Tauv til 7de
Resp: at Skipperen svarede jeg giør slet ikke Løst i Skibet, men vil de have Løst meer faar
de giøre Løst i Land jeg sticker aldeelis ikke til 8de qvestion kunde Vidnet ey svare noget
til 9de qvestion svarede Vidnet det hand ey hørte Stamer talte de Ord til Strasborg saavidt
hand nu kand erindre til 10de svarede Vidnet at Strasborgs fregat var kom/m/ed over
Skipper Olsens Tauv blev Tauet i sam/m/e Ring fastgiort Vidnet blev ved Cramer tilspurt
om ikke Olsens Skib blev gandske Løskastet og svayede paa bugten til Klippen og om ikke
en god tiid medgick forinden Skibet igien blev fastgiort, Vidnet svarede at det Løskastede
Tauves Ende holt en af Strasborgs Matroser i haanden eller Laae paa Landet indtil det igien

blev fastgiort i Ringen og kunde ey Vidnet vist siige enten det var en halv eller heel tiime det
varede forinden det blev fastgiort igien. Cramer under forrige Reservation producerede sine
qvestioner til Vidnetz besvarelse men den første begierede hand saaleedis forandret, om
Vidnet den omprovende tiid tiente paa Strasborgs Skib og hvad hand faer for Vidnet svarede
det hand Var baas Mand sam/m/e tiid paa Strasborgs Skib. til 2den qvestion svarede Vidnet
ja at det saaleedis forholdt sig. til 3 qv: Res: hand saae Skipper Olsens Skib Laae fortøyet
udi Nyehavn da Vidnet med Strasborgs Skib kom der, men hvorlænge endten det var 2 eller
3 dage Veed Vidnet ikke, til 4de qv: Res: at der i Aar har Været 5 Grønlands Skibe i
Nyehavn, og brente *1 (først?) Anders Erpecham sit Spæck, der næst Hendrich Michael
Norman, derefter Friderich Strasborg, efter ham igien Hendrich Olsen og til sist Hans
Erichsen, til 5te qvestion svarede Vidnet ja Olsens Skib laae saaleedes fortøyet, som andre
skibe naar de Vil losse for at brende sin Tran, til 6te qvestion svarede Vidnet ja hand Vilde
Losse efter Michael Norman til 7de qvestion svarede Vidnet Ney hand ey hørte hvem der
befalede Skibetz Løskastelse til 8de svarede V: det Skipper Olsen ey vilde sticke paa sit
Tauv, men Ville hale til brenderiet efter Michael Noermand var klar til 9de Qvestion
svarede hand hvercken saae eller hørte det om spurdte til 10de svarede Vidnet det var stille
Vær og Huckerten Laae for sit Ancker og begetoug bag i Skibet som Var fast i en Jern Ring.
Procurator Blechingberg derunder til spurte Vidnet, om Skipper Olsens Skib medens det som
omvudnet er fra et tauv Var Løskastet svajede Videre paa havnen *end (videre) at Skipper
Strasborgs Skib blev halet
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Ved detz siide om bagbord hen til Tran brenderiet. Vidnet svarede at Skipper Olsens Skib ey
svayede Videre men laa tet paa Siden af Strasborgs skib saa de kunde gaae af Olsens Skib
paa Strasborgs, indtil bem/el/te Strasborgs Skib blev fremhalet. til dette Vidne havde
Parterne ey fleere Qvestioner at fremsætte.
Det 2det Vidne Torger Jørgensen boende i Sandvigen fremstoed derefter og under
betydning om Eedens Indhold at udsiige Sandhed og anviisning at giøre som hand med Eed
agter at bekræfte svarede til de af Citanten fremsatte qvestioner følgende nemlig til den 1ste
qvestion ligesom forrige Vidne, som og til den 2den qvestion ligesaa, til 3die qvestion
ligeleedes som forrige Vidne ligesom og til det af Cramer under den/n/e qvestion fremsatte
Var dette Vidnetz udsiigende med forrige Vidne eenstem/m/ig, til 4de ligesom forrige Vidne
svaret, til 5te qvestion svarede dette Vidne at have hørt det og Vidnet kand erindre at
Sing/neu/r Stamer og Jordan tilspurte Skipper Olsen om hand ey vilde sticke paa sit Tauv,
men hvad enten de øvrige nemlig Hans Schultz \og/ Cramer sagde Vidnet hand ey kunde
erindre talte til Skipperen. til den 6te saavel af Blechingberg som Cramer under sam/m/e
qvestion fremsatte qvestioner Var dette Vidnes Udsiigende Conform {ligesom og} med
forrige Vidne som og til 6te qvestion svarede det sam/m/e som og til 7de og 8de qvestion til
9de svarede dette Vidne at have hørt det qvestionen indeholder, til 10de qvestion svarede
Vidnet det sam/m/e som forrige Vidne, med dette tillæg at Vidnet selv var den som giorde
Skipper Olsens løskastede taug fast. Derefter blev af Procurator Cramer skriftlig fremlagde
qvestioner dette Vidne fore læst, som hand Separat besvarede, det hand nemlig Vidnet Var
den omproVede tiid med Strasborgs Skib for Kock, den 2den Qvestion blev ligeleedes bejaet
som forrige Vidne Vidnetz Udsiigende til 3die qvestion Var Conform det første Vidnetz
forklaring som og til den 4de og 5te, til 6te Vidste Vidnet ey at svare da hand des
angaaende ey hørte Skipper Olsens Paastand til 7de Re: at Sing/neu/r Stamer og Hans
Jochum Jordan befalede at Tauet skulle Løsgiøres at Strasborgs fregatte kunde blive
fremhalet. til 8de svarede dette Vidne hand ey kand erindre sig noget om det omspurte til
9de svarede Vidnet ligesom under nestbem/el/te 7de Qvestion, dog ikke at have seed Hans

Jochum Jordan at have arbeydet med at Løskaste Tauet, til 10de Qvestion svarede dette
Vidne i alt som forrige ligesaa og til *Bleginchbergs Subqvestion under sam/m/e qvestion
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Derefter begav Rætten sig ud for at tage Anviisning af de afhørte Vidner, hvor da Vidnet
Torchild Haagensen og Torgier Jørgensen anviiste først en i Klippe nedsatt Jern Ring paa den
Nordre Siide af Nøstet 8 favner og 1 alen fra Nøstdørren bestaaende dog saaleedes at
Tranbrenderietz Nøst er noget udbygged paa Søen fortil, saa at bem/el/te Ring staaer i Landet
bag ved Nøstetz nordre siide hvor begge Vidner enstem/m/ig forklarede at Skipper Olsens
Landtauv atter ud var fæstet, som ey blev løst, derefter anviiste bem/el/te Vidner den anden
{Siide} Ring paa søndre Siide af Nøsted som var 21 favner og 1 alen staaende dog paa
sam/m/e Land ligeleedes indhugged i en klippe fra Nøstet, hvor det Landtoug var fæsted som
tilforn er forklaret at Være løst saa længe at Skipper Strasborg frem halede sit Skib til Nøstet,
ligesom og Vidnet anviiste det stæd 7 favner fra detz (den?) søre Ring hvor Vidnet Torgier
Jørgensen toeg det løskastede Taug som en anden Mand holdt og fæstet sam/m/e i den
anviiste Ring paa Syndre Siiden af Nøstet, og som Vidnerne ey paa meere giorde anviisning
stadfæstede begge Vidnerne under Corporlig Eeds aflæggelse at deres aflagde forklaring og
giorde Anviisning i alt som tilført forholdt sig rigtig.
Procurator Blechingberg derefter for at prosequere denne Sag til Doms Refererede sig for
det første til det udtagne Stevne Maal, og dernæst forestillede at det bliver uimodsiigelig at
Citanterne og de med dem intresserende navngivne Persohner haver Tranbrenderiet her i
Nyehavn med tilhørende Nøster udi haand og havendes Værge som deres particulaire
Ejendom hvilket de og udi 2de Separate beskickelser den eene af 17 Julij og den anden af
22de ejusdem nestefter have betydet indstevnte Henrich Meyer Olsen hvilcke hand begge i
Rette lagde i særdeelished giorde hand Anviisning paa de siste at Hendrich Meyer Olsen
Ved Giensvar ikke allene haver tilstaaet at {Være Ville} betale til Vedkommende den
begierte Afgift for hver tønde Tran at brende, men og at hand ikke paa anden Maade efter at
Friderich Strasborg med sit Skib fra Tranbrenderiet Var expideret er bleven admitteret at
betiene sig af Tranbrenderiet fremfor Skipper Hans Erichsen, uden allene efter H/err
Com/m/erce Raad Thomas von der Lippes foregaaende Specielle Concession, saa der Vel
ingen dispute kand føres, at jo Tranbrenderiet her i Nyehavn er Citanternes Ejendom, men
Acterne Viiser at den dispute som imellem Parterne Verserer har sin Oprindelse deraf, at
Skipper Hendrich Meyer
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Olsen, hvis Rehdere eller befragtere indtet i bem/el/te *trann brenderie er eyende, tillige med
sine befragtere og Rehdere har Villet formeene sig berettiget dette Ejendom til sit fra
Grønland hiem førte Kaabe Specks Oplossing og brendning at bruge, frem for Skipper
Friderich Strasborg og Skipper Hans Erichsen fordi hand med sit Skib forinden de med deres
skibe her i havnen fra Grønland Vare arrivered og havde sig fortøyet saa og at hand til
saadan Ende og under saadan Paastand er halet med sit Skib til Tran brenderietz Nøst, hvor
Hendrich Michael Noerman laae ferdig til borthalelse, og saaleedis havde fortøyet sit Skib at
Friderich Strasborg, hvis Reedere tillige ere Ejere udi Tran brenderiet, ikke kunde hale frem
og betiene sig af Nøstet til sit Specks op Losning saa er det kiendelig at Rætte(?) Tretten
falder i den/n/e Sag om Ejendommet nemlig Tranbrenderietz brug og hvorvidt frem/m/ede
tillige med Ejerne skulle være berettiget sig af sam/m/e lige som de hiem kom/m/er uden
forskiel at betiene, og efter Lovens 1 bogs 2 Cap: 15 art: skal afhandles paa de ting hvor
Ejendom/m/en hvoraf Tretten reyser sig er beliggendes Dernæst er det med Vidner beviist

og end ydermeere af den indstevntes qvestioner bestyrket at det Tauv som den indstevnte
efter her i Rette lagde extract af byetings Protocollen der haver paaskadiget at Være bleven
løskastet ikke til anden Ende er bleven løskastet end paa det at Skipper Friderich Strasborgs
Skib kunde faae rum til at betiene sig af sine Rehderes egen Ejendom og at tauet strax
derefter af hands folk er bleven fastgiort, og saaleedis at Værge sin egen Ejendom og sig til
detz brug at hielpe og befordre haaber Citanten at end og de aller enfoldigste kand forstaae
og begribe, enhver at være berettiget og uden Ansvar eller tiltale at kunde giøre, men da det
derimod befindes at Skipper Hendrich Meyer Olsen ikke allene har Vildet fremtrænge sig til
Citanternes Ejendoms brug frem for deres eget Skib, men og for hands Taues forommelte løs
kastelse ført tiltale mod en af Tranbrenderiets Ejere S/ingneu/r Hans Jochum Jordan og
urgeret paa den Sags paadøm/m/ende for byetings Retten og derved forVoldet Vidløftighed
og Pænge spilde som Citanterne haver maattet bekoste for deres Ejendom og derved
formeentlig havende Rætt at for Maintinere, thi paastod Comparenten efter det udtagne
Stevne Maal 1mo At Hendrich Meyer Olsen for sin lovstridige Indtrængsel til Citanternes
Ejendom og hands derom førte Procedur og tiltale Vorder tilfunden bøder
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og som temere Litigans Mulct at udreede, 2do at Citanterne og deres Med Interressentere
som Ejere udi Tran brenderiet Vorder kiendt beføyede og berettigede til den Gierning
hvorfor de af Hendrich Meyer Olsen ere blevne søgte nemlig at de have løskastet hands
Tauv saalænge at de kunde frem bringe deres eget Skib til deres Ejendom nemlig
Tranbrenderietz Nøst, 3tio At Hendrich Meyer Olsen tillige med hands Rehdere og
befragtere vorder tilfunden at betale denne foraarsagede Processes bekostning med 30 rdr.
Cramer holdt sig for god til at prosedere om fabler og at svare til daarlighed, thi om end
Citanterne beviiste sig at Være selv Ejere af Nyehavn eller alt hvis derudi befindes for
hvilket baade Comparenten og hands Venner lever ubekymret, saa dog alligevel er ingen af
de stevnte overtydet udi noget saadant at være skyldig som Lovens 1 bogs 2 Cap: 16 og 17
art: befaler at de uden for deres Værneting skulle stande til Rette for, thi paastoed hand 1mo
At Citanternes trette som ugrundet maatte tilbage Viises 2do at de for sam/m/e tilstreckelig
maatte ansees og 3tio henfindes at oprette bekostningerne Ved helften saa meeget som de
har bestaaet.
Eragtet
Da de fra begge Parter frem lagde documenter findes meeget Vidløftige, saa denne sinde ey
haves tiid til sam/m/e at see efter bliver Sagen til d/en 8de Decembr: førstkom/m/ende udsatt
herpaa Aastædet igien, da Rættens kiendelse i Parternes Nerværelse skal afsiiges, hvorvidt de
indkomne exceptioner fra den indstevnte om Competente foro kand gielde eller ey. til hvilken
tiid Laug Rettet sig her igien indfinder.

Hosanger Schibbrede
Anno 1751 den 18de Novembr: blev Rætten til Aldmindelig Høste Tings holdelse satt med
Hosanger Schibbredes Almue paa Tingstædet Bernes Tangen, nærværende deris Kongl:
May/este/ts Foged Rasmus Smith, og Rætten til nevnte Laugrættesmænd som alle paa Fol:
167 findes anteignede:
Hvor da først allerunderdanigst blev publiceret de samme Kongl: Forordninger, Rescripter og
Høy øvrigheds ordre som paa forrige Ting stæder her i Fogderiet ere læste, og paa fol: 194
ere extraherede: - og dernæst følgende Almuens Breve

1: Kristine Salig Jens Kochs udgivne Skiøde til Kierke Ejerne udj Hammers
Præstegield Sc: Ole Blege, Birke Dommer Fæster Valintin Vedel og Anders Tvedten paa
Hammers Præstegields Klokker boelig Hammersnæset, de derpaa staaende Huuse vaaninger
hvorfor er betalt 90 rd 3 mrk - dat: 3de Aug: 1748
2: Hr: Benjamin Olrichs udgivne Obligation til Hans Jørgen Holtzrod lydende paa
99 rd hvorfor er pantsatt de paa Lillehammer paastaaende Huuser datt: 20de Maij 1750:
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Skifte Brev forrettet paa Gaarden Tøsøen den 21de Maij 1751:
Den 10 hujus blev Rætten atter satt paa Tingstædet Bernes Tangen for Hosanger Schibbrede
og Rætten betient med samme Laugrætt: - og blev da publiceret:
3. Eet Skiøde udgiven af Erich Olsen Tepstad til Ole Johannesen Mielstad paa ½
parten i 1 Nøst staaende paa Tepstad grund hvorfor er betalt 5 rd dat: 18de Novembr: 1751:
4. Een bøxel Seddel med derved fulte Revers udstæd af Lars Hemvigen og Joen
Lechnæs til Mons Johannesen paa 18 M/ark Smør 5 k: Malt i Gaarden Kalland: datt: 18de
Novembr:
5. Een ditto bøxel Seddel udgiven af Anders Hannistvedt til Siur Johannesen paa 18
M/ark Smør 1 Mæle Malt i gaarden Nedre Kleppe datt: 18de Novembr: 1751: med Revers
6. Een bøxel Seddel udgiven af Mons Bastesen Hatland, Berge Litland og Niels
Grimstad paa 24 M/ark Smør 24 k: Malt i Gaarden Grimstad til Rasmus Olsen datt: 19de
Novembr: med Revers:
7. Eet Skiøde udgiven af Joen Erichsen Røsland med de fleere til Erich Olsen
Tepstad paa 1 P: 3 M/ark Smør 1 Mæle 10 ½ k: Malt hvorfor er betalt 40 rd 1 mrk 5 sk:
datt: 22de Maij 1751:
Corperal Aschild Steendahl møtte paa Kierke Ejeren Ole Bleges veigne som er Ejere af
Hammers Kierke og anmelte at bem/el/te Ole Blege ved Muntlig kald og varsel havde
jndstevnt Klokkeren til Hammers Præstegield Ludvig de Fine fordj hand sc: Klokkeren
havde ladet sin første \afdøde/ Koene begrave i Hammers Kierke uden at \betale/ til Kierke
Ejeren Ole Blege hvad derfore bør erlægges, derfore til dette Ting tiid og stæd at lide Dom
med processens omkostning:
Dend jndstevnte Klokker da Fine blev derefter 3de gange uden for Ting dørren paaraabt
men møtte ikke:
Corperal Aschild Steendahl begiærede derefter at Stevne vidnerne Anders Bernes og Michel
Fielschaal maatte af {leg} hiemle Stevningens lovlige forkyndelse:
Stevnevidnerne blev paaraabt, men møtte ikke meere end Anders Bernes,
Aschild Corperal begiærede Sagen udsatt til i Morgen at hand kunde faae det andet Stevne
vidne til Tinget, Imidlertiid fremlagde hand eet under Ole Bleges eegen Haand forfattet
jndlæg dat: 16de Novembr: 1751: som var belagt med eet st/økke 6 sk: papier:
Eragtet
Sagen opsættes til i Morgen formiddag:
Hvornæst fremkom Jacob Halvorsen Bysem og angav at hand til dette Ting, tiid og stæd ved
Muntlig Stevnemaal havde jndstevnt Niels Joensen Grimstad til at lide Dom fordj hand havde
taget Føølet som tilhørte Citanten Jacob Bysems og der gik med føølet i gaarden Haugstveds
gielld og ført til sin øg, jtem satt Citantens øg ind paa Gaarden Hougstvedt medens hand tog
føølet fra dend: jtem at betale Processens omkostninger, ligeledis var i denne Sag ind stevnt

til vidner Mons Sevresen Myching og Mons Ellingsen Hougstvedt samt Niels Grimstad
samme at anhøre:
Dend jndstevnte Niels Grimstad møtte efter paaraab, og tilstoed lovligen at være Stevnt
ligesom jndført er, ligeledis møtte vidnerne som ligeledis tilstoed at være Stevnt:
Citanten Jacob Bysem begiærede derefter at de jndstevnte vidner maatte Eedfæstes og
aflægge deris forklaringer udj denne Sag: og fremkom da vidnerne Mons Myching og Mons
Hougstvedt for hvilke Eedens forklaring af Lov bogen blev oplæst og behørig formaning
giordt at vogte sig for meen Eed, hvorpaa vidnerne
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aflægge deris Corporlige Eed at vilde udsiige deris Sandhed i denne Sag og intet fordølge:
og fremkom da første vidne
Mons Sevresen Møching og provede at hand ikke har seet det Niels Grimstad har
taget Citantens føel fra hans øg, mens 5 dage efter Sante Hans dag dette aar hørte vidnet efter
Citantens forespørgende til dend jndstevnte Niels Grimstad, det hand Sc: Niels Grimstad
tilstoed følgende for Citanten denne Sag betræffende: Sc: at Niels Grimstad kiørte sin Eegen
og Jacob Bysems øg samt eet føel som gik med Jacob Bysems øg udj Hougstvedts giellane
tet ved Huuserne, og derpaa sætte Jacob Bysems øg ind udj laden paa Haugstvedt, og derpaa
tog føelet med sin Eegen øg hiem til hans Gaard Grimstad, og lod føllet med øgen ind udj eet
Huus, men øgen ville ikke kiendes ved føllet straxsen, føren føølet havde staaet hos øgen
Natten over, og om Morgenen lod dend jndstevnte Niels Grimstad sin øg tillige med føllet ud
i sin eegen Mark i Gaarden Grimstad hvor den jndstevntes øg med føllet gik i 5 dage og
Nætter allene, men da det saa længe havde gaaet der forlangede Citanten Jacob Bysem af
Niels Grimstad det saavel Citantens som dend jndstevntes øg, tillige med føllet maatte
komme tilsammen for at see om ikke føllet ville kiendes ved Jacob Bysems øg, hvilket føllet
skulle tilhøre, hvilket og skeede, at øggeren tillige med føllet kom sammen i Grimstad
Marken, og saa da vidnet at Jacob Bysems øg sloges med Niels Grimstads øg om føølet som
Jacob Bysems øg kiendtes veed, og fik omsiider Jacob Bysems øg føølet til sig, og føølet
vilde See øgen, og videre vidste vidnet ikke at forklare:
Det 2det vidne Mons Ellingsen Hougstvedt forklarede det samme som forrige vidne
udsagt haver uden nogen forandring, og havde heller intet videre at prove: og som ingen af
Parterne havde dem noget at tilspørge, blev de fra Rætten dimitterede
Dend jndstevnte Niels Grimstad møtte, og sagde at det føøl som Jacob Bysem har stevnt
ham for var hans øg tilhørende som ved samme tiider havde føølet, og at det føel som Jacob
Bysems øg havde føelet laae død hvilket Niels Grimstad sagde at skulle beviise med
Rasmus Olsen Grimstad som havde seet begge øgene følte og hvad Colleur eller Læt begge
føelene havde, jtem hvis føl laae død: hvorhos Niels Grimstad sagde at som Jacob Bysem
ikke er stevnt til at anhøre samme vidne, saa vilde hand dog fornemme hos ham om hand
goed villig uden Stevning vilde anhøre samme vidne for at spare videre bekostninger, hvilket
Jacob Bysem tilstoed og var fornøyet med og blev da vidnet
Rasmus Olsen fremkaldet hvilket for det første blev tilspurdt om hand med Niels
Grimstad var beslægtet da Rasmus Olsen svarede at hand havde Niels Grimstads Daatter, og
efter slig beskaffenhed kunde Dommeren ikke modtage hans vidnesbyrd:
Jmidlertiid dette passerede blev Citanten Jacob Bysem og dend jndstevnte Niels Grimstad
forligt saaledes at eenhver af dem skulle Eje halvdeelen i føllet og Niels Grimstad betale
dend halve omkostning som af Jacob Bysem er udlagt
Hvorefter i følge Justitz Raad og Laugmand Bagers forlangende dette Schibbredes
Lænsmand Ole Hatland
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det ved Rætten nærværende Laugrætt og dend gandske Tingsøgende Almue \blev tilspurdt/
om de ikke fuldkommen veed og er bekiendt at det fra umindelige tiider af, haver været een
æld gam/m/el Rættighed, der stedse har fult Bergens Laugstoel, Laugmand efter Laugmand i
Embedet, at eenhver nye Laugrættesmand udj Eedfæstelses penge til Laugmanden har erlagt
og betalt 7 ½ M/ark Danske? Lænsmanden tillige med Laugrættet og dend heele
Tingsøgende almue svarede, at de intet andet var bekiendt saa længe de kand mindes end jo
at eenhver nye Laugrættes mand til Laugmanden udj Eed fæstelses penge har betalt ligesom
omspurdt er 7 ½ M/ark danske, Men derimod har i forrige tiider ikke været udnefnt \meere/
end 2 mand høyt 3 aarlig af de allerbeste og som har været formuende til at betale deris Eed
fæstelses penge til Laugmanden, nu derimod bliver der aarlig udnefnt 8te nye
Laugrættesmænd, hvoraf de fleeste ere fattige og ikke er goed for at betale sine Eed fæstelses
penge:
Hvorefter det øvrige af Laugmandens Protocollation til Sartor Schibbredes Almue for dette
Schibbredes Almue blev oplæst: ligesom og Laugmandens bestaldning blev oplæst: *?
hvortil de siddende Laugrætt svarede at de formedelst Fattigdom ikke var goed for at betale
til Laug manden {at betale} hvad de Rester af Eedfæstelses pengene, udj øvrigt Declarerede
de hertil af ingen at være forledet eller forlokket
Dernæst blev publiceret
Mons Johannesen Borge og Steffen Olsen Dahle udgivne bøxel Seddel til Niels
Rasmusen Fielschaal paa 18 M/ark Smør 18 k: Malt i Gaarden Haaland hvormed fulte
Revers: datt: 19de Novembr: 1751:
Den 20de Novembr: blev Rætten atter satt paa Tingstædet Bernes Tangen med samme
Laugrættes mænd:
Fogden Smith gav til kiende at hand til dette Ting med Muntlig varsel havde ladet jnd{stev}
kalde een gift Mand her af Schibbredet ved navn Knud Johannesen Bysem som udj sit
ægteskab havde begaaet lejermaal med Piigen Anne Knuds daattr: og i henseende at hans
Ejendeeler efter dend holte vurderings forretning over hans Boe ey var tilstrækkelig til hans
Dobbelte lejermaals bøders betaling, og hans begiæring om optingning, vilde Fogden
fornemme hvad hand i det Høyeste kunde til veje bringe til betaling:? Knud Bysem svarede
at hans vilkor var saa meeget slætte at hand ikke formaaer meget over hans Boetz formue at
betale, men for at undgaae videre straff har hand hos sine venner Søgt assistence og faaet
laant i alt 14 rd som hand til bød sig at vilde betale:
Fogden tilspurdte Laugrættet om det var dennem bekiendt at Knud Bysems vilkor er slætte
at hand ikke kand betale meere end 14 rd. Laugrættet eenstem/m/ig svarede at det er
dennem fuldkommen bekiendt at
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Knud Bysems tilstand er meget slætt, og at hand ved venners hielp har laant de penger som
anbudet er:
Fogden derpaa modtog Pengene Sc: de 14 rd og begiærede det passerede under Rættens
forseigling udstædede og ham meddeelet:

Aschild Corperal paa Kierke Ejeren Ole Bleges veigne begiærede at Sagen som af bem/el/te
Ole Blege er jnd stevnt og i gaar var incammineret maatte afhiemles af Stevne vidnerne
Anders Bernes og Michel Fielschaal for saavidt at dend Jndstevnte Klokker de Fine lovlig er
stevnt, saa som Stevnevidnerne nu er tilstæde:
Dend Jndstevnte Klokker de Fine møtte Personlig, og tilstoed Lovligen at være stevnt, saa at
Stevnemaaletz afhiemling ey behøvedes:
Hvorefter for Klokkeren de Fine blev oplæst det i gaaer fra Kierke Ejeren Ole Blege jnd
komne jndlæg: Klokkeren de Fine svarede at hand aldriig har nægtet Kierke Ejeren Ole
Blege de paastevnte 2 rd for hans Salig Koene blev begraven i Hammers Kierke, ey heller
nægter Klokkeren samme fordring endnu at betale \men/ som hand har aparte Reigning med
Kierke Ejeren Ole Blege betræffende Landskylden af hans Klokker gaard Lervigen, saa
havde hand sikkert formoedet at Kierke Ejeren havde Leqvideret de nu paastevnte 2 rd udj
samme Prætention, allerhelst Kierke Ejeren samme havde lovet, videre sagde Klokkeren de
Fine at hand langt ifra ikke havde ventet at Kierke Ejeren skulle have stevnt ham for disse 2
rd før hand i det minste havde bekiendt giordt ham samme tilforn da hand paa sin siide
skulle afgiordt Sagen {paa} i Mindelighed uden at blive søgt derfor, og som Klokkeren maae
fornemme at Kierke Ejeren nu ikke selv er nærværende, saa maatte hand begiære denne Sag
opsatt til næste Ting, for jmidlertiid selv at tale med Kierke Ejeren Ole Blege, og afgiøre med
ham de Prætentioner som staaer dem imellem
Aschild Corperal paa Ole Bleges veigne var med dend forlangte opsættelse fornøyet:
Eragtet
Sagen bliver efter begge Parters forlangende opsatt til næste Sommer Ting:
Fleere fremkom ikke for dette Schibbrede som havde Sager at føre i Rætte, efter at 3de gange
derom uden for Tingdørren var paaraabt:
Thi fremlagde Fogden følgende Bielager til hans Reigenskabs belæg og Rætten[s] attestation
Sc:
1. Restancen over dette Schibbrede er forfattet og beløber til 127 rd
2. Tings vidne om ikke Marthe Knudsdaattr: Schaar er bleven Arresteret den 3de
Novembr: 1750 hvortil almuen svarede jo
3. Tings vidne over Laxe og Sille vaager, hvorudj Hannistvedt Qvern er anseet
ubrugelig og Fotlands Qvern ansatt for 2 mrk
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De 3de andre Bielager er de som paa forrige Høst Ting af Fogden er fremlagt:
Til Laug rættes mænd for tilkommende Aar 1752 udnevnes 1. Johannes Gundmundsen
Herland, 2. Halvor Johannesen Fotland, 3de Ole Hallorsen Fotland, 4. Hallor Larsen
Øvstues, 5. Niels Nielsen Aaseim 6. Aschild Ingebretsen Nore Møching 7. Ole Sevresen
KalleKlev, og 8. Lars Monsen Lodsta, som alle tilsiiges betimmelig sig hos Laugmanden at
indfinde \til/ deres Laugrættismænds Eed aflæggelse.

Echanger Schibbrede
Den 22de Novembr: blev Rætten til Aldmindelig Høste Tings holdelse satt paa Tingstædet
Bernes Tangen, nærværende deris Kongl: May/este/ts Foeged Rasmus Smith og de Rætten
tilnefnte Laugrættesmænd som paa fol: 165 ere anførte:

Hvor da først bleve publicerede deris Kongl: May/este/ts Forordninger Rescripter og Høy
øvrigheds ordre som paa forrige Tingstæder ere publicerede og dernæst følgende Almuens
Breve:
1. Rector Høyers bøxel Seddel til Anders Lassesen paa 13 ½ M/ark Smør ½ fiærding
korn og 1/8 faaer udj Gaarden Ryland med Revers datt: 1ste Maij 1751:
2. Hr: Lyder Fasting bøxel Seddel til Ole Olsen paa 18 M/ark Smør 1 qvtr: og 6 k:
Malt udj Gaarden Qvingedal med Revers datt: 21de Maij 1751:
3. Skifte Brev forrettet paa Gaarden Indre Eyde datt: 6te April 1751:
4. ditto forrettet paa Gaarden Biørndahl den 7de Julij 1751:
5: ditto forrettet paa Gaarden Esem den 10de April 1751:
6. ditto forrettet paa Gaarden Hope den 4de Junij 1751:
7. \Anders/ Aschildsen Reistads Skiøde til Axel Nepstad paa een Jordepart i gaarden
Fyllingen skyldende ½ Løb Smør 15 k: Malt og 1/4 faar hvorfor er betalt 99 - 3 - 8 datt:
12te Januar 1751:
8. Axel Nepstads Bøxel Seddel til Aamund Grøtved paa ½ Løb Smør 15 k: [Malt] og
¼ faar i Gaarden Fyllingen datt: 1ste Maij 1751 med Revers:
Den 23de ejusdem blev Rætten med samme Laugrætt satt paa Tingstædet Bernes Tangen for
Echanger Schibbrede og blev da publiceret:
9. Skifte Brev forrettet paa Gaarden Eisnes den 22de Maij 1751: efter afg:
Gundmund Eisnes:
10. Eet Skiøde udgiven af Magne Esem Anders Tofte Ole Tofte Anders Totland og
Johannes Andersen samt Lispet Olsdaattr: til Ole Andersen Kleveland paa 12 M/ark Smør 4
k: Malt i Yttre Eyde hvorfor er betalt 25 rd datt: 22de Octobr: 1751:
11. Een bøxel Seddel ud given af Johannes Store Ourdahl til Anders Nielsen Kleppe
paa 1 pund Smør i Gaarden Egemoe med Revers datt: 22de Novembr: 1751:
12. Een bøxel Seddel ud given af obriste Lieutenant Jaen von der Velde til Niels
Nielsen paa 9 M/ark Smør 3 kander Malt udj gaarden øvre Helland datt: 15de Septembr:
1751:
Dernæst blev i følge Justits Raad og Laugmand Bagers forlangende dette Schibbredes
Lænsmand Magne Esem, jtem Laugrættet og Meenige Tingsøgende almue tilspurdt om de
ikke fuld kommen veed og er bekiendt at det fra umindelige tiider af haver været een æld
gammel Rættighed der stedse haver fult
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Bergens Laugstoel, Laugmand efter Laugmand i Embedet at eenhver nye Laugrættesmand
udj Eedfæstelses penge til Laugmanden har erlagt og betalt 7 ½ M/ark danske? Lænsmanden
tillige med Laugrættet og dend gandske Tingsøgende Almue hertil svarede: at de ikke andet
vidste eller var bekiendt end jo i forrige tiider haver været een æld gammel Rættighed at
eenhver nye Laugrættismand som haver været udnevnt Rætten at betiene haver betalt
Laugmanden udj Eedfæstelses penge 7 ½ M/ark hvilke penge Lænsmanden Magne Esem
sagde hand havde betalt til Laugmanden og eendeel andre af Almuen sagde det samme men
derhos sagde Lænsmanden og samtlige Almue tillige med Laugrættet at i forrige tiider og ind
til denne Laugmand Justits Raad Bager kom har der alletiider været i brug, at ikkun 2 \nye/
Laugrættes mænd af de beste og som havde formue blev udnevnt aarlig Rætten at betiene,
ligeledes sagde de samtlige at det stedse haver været Sædvane at de 2de nye Laugrættes
mænd som aarlig i forrige tiider blev udnevnt Rætten at betiene, fik hielp af dend heele

Almue til deris Eedfæstelses penges betaling til Laugmanden, mens for nogen tiid siiden er
saadan skik kommen af brug, og som nu hvert aar 8 nye Laugrættes mænd bliver udnevnt til
at betiene Rætten, hvoraf een deel er meget fattige, saa sagde den samtlige Almue at de ikke
længere var goed for at bestride saadanne udgifter, uden de derfore skulle sætte sig i skyld og
gield:
Hvorefter for det siddende Laugrætt blev oplæst den øvrige af Justits Raad Bagers
Protocollation til Sartor Schibbredes Laugrætt: Ligesom og Laugmandens bestaldnings Brev
tydelig publiceret: samtlige Laugrætt svarede at de ikke var goed for at betale meere end de
alle reede \til/ Hr: Borgemæster Formann har betalt Sc: Johannes Storsæt og Ole Eisnes
eenhver 2 mrk item Ole Velland og Michel øvre Aas eenhver 2 mrk samt Anders Lille
Urdahl Ole Store Urdal Lars Padøen og Tollef Indre Eide eenhver 1 mrk 8 sk: udj øvrigt
sagde Laugrættet at de til denne af dennem imod Laugmanden udviiste vægerlighed af ingen
var bleven forledet eller forlokket, mens da de hørte at andre Schibbreder ikke havde betalt
de fulde Eedfæstelses penge til Laugmanden, tængte disse 8te Laugrættes mænd at de og
kunde slippe med hvad de haver betalt til Borgemæster Formann:
Elling, Mons, Erich, Johannes, og *Halvo Yttre Eye fremkom for Rætten og anmelte det de
alle 5 ved Muntlig varsel til dette Ting, tiid og stæd havde jndkaldet Joen Heltved til at lide
dom med omkostninger fordj bem/el/te Joen Heltveds Creaturer haver været ind paa
Citanternes
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udslætte under gaarden Yttre Eye og opædt deris græsning:
Citanterne fremstillede Stevne vidnerne Ole Johannesen Tofte og Knud Knudsen
Ascheland, hvilke afhiemlede Stevnemaalet saaledes at de efter Citanternes forlangende
havde ind kaldet Joen Heltved hertil Tinget i Bernes Tangen for dend skade hans Creaturer
havde giordt paa Citanternes udslætte, ligeledes havde de jnd kaldet under fals maal Iver og
Aamund Aschevigen der havde besigtet Skaden, at aflægge deris Eed hvad Skaden kunde
være:
Dend jndstævnte Joen Heltved møtte og tilstoed at være lovlig stevnt, ligesom hand og ikke
heller kunde nægte at hans Creaturer havde været ind paa Citanternes udslætte, og Aarsagen
dertil har været denne at \slaatte/ Garen som er imellem Heltveds udmark og Eye udslætte,
hvilken giærdes gaard var saa slætt holden af opsidderne paa Yttre Eye som tilkom at holde
Gaarden ved lige ihenseende til at det er deris gar, at dend ikke kunde holde Creaturer ude, og
til beviis derpaa havde hand ligeledes til vidner \indstevnt/ Iver og Aamund Aschevigen til at
aflægge deris vidnes byrd i hvad tilstand de fant slaatte garen udj og {d....} Citanterne til at
anhøre samme vidner:
Citanterne sagde at de ikke kunde nægte at det *voris gaard som de skulle ved lige \holde/,
men sagde derhos at slotte garen var i dend stand som dend alle tiider har været, og at dend
alle tiider har været goed nok for deris egne Creaturer uden at de nogensinde har gaaet over
Garen:
Citanterne fremstillede derefter deris jndstevnte vidner der har beseet og Taxeret Skaden
Sc: Iver og Aamund Aschevigen til deris Eedelige vidnesbyrds aflæg i denne Sag:
De jndstevnte vidner fremstoed Sc: Iver og Aamund Aaschevigen, og efter at Eedens
forklaring for dem af Lov bogen var oplæst, aflagde deris Eed med {Eed} opragte fingre at
de vilde udsiige deris Sandhed i denne Sag, og provede de begge eenstemmig at de efter
Citanternes forlangende var udj Citanternes udslotte under gaarden Yttre Eye for at besee
dend skade som Joen Heltveds Creaturer havde giordt, og befant de at Græsset paa samme

stæder var opædt, og samme stæder ned traaet, hvilken skade de ikke ringeste kunde ansee
end i det ringeste for 3 rd:
Efter at dette var passeret blev Citanterne med dend indstevnte Joen Heltved forligt
saaledes at dend jndstevnte Joen Heltvedt for Skaden hans Creaturer havde giordt paa Yttre
Eye udslætte skulle betale tillige med omkostninger ibereignet i alt 1 rd 5 mrk 8 sk og
derefter begiærede Sagen ophævet:
Lænsmanden Magne Esem fremkom dernæst for Rætten og paa Sogne Præsten til Hosangers
Præstegield Hr: Benjammin Olrichs veigne anmelte at hand ved Muntlig varsel havde
jndkaldet efter skrevne \af Hamers Præstegield/ som er skyldig Natte holds Penge til Præsten
naar hand Sc: Præsten holder Prædikken ved Moe Annex Kierke Enken Anne Yttre Eisnes,
Magne, Erich. Iver, og Ellef Fyllingnes jtem Lars Fyllingen, samt gamle og unge Niels
Sandvigen og Hemming Kalsaas, Ellef Heggernes, Anders Heggernes, Iver, Steffen, og
Halvor Høyland alle samtligen til dette Ting under falsmaal at møde,
Stevne vidnerne Ole Johannesen
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Tofte og Knud Knudsen fremstoede og afhiemlede Stevnemaaletz forkyndelse saaledes at de
efter Hr: Olrichs forlangende havde jndstevnt alle de fornefnte Personer at møde her paa
Tinget under falsmaal for Natte holdet de bør betale til Præsten Sc: eenhver 12 sk:
De jndstevnte møtte alle undtagen unge og Gamle Niels Sandvigen, Lars Fyllingen og
Enken Anne Eisnes, og Halvor Høyland: de mødende sagde alle at de havde tilbøden Hr:
Olrich at vilde give ham 8 sk: pr: Mand i Natte hold ligesom Moe Sogns Almue giver, men
Hr: Olrich har ikke vildet imodtage samme:
Lænsmanden Magne Esem paa Hr: Olrichs veigne sagde at Præstens paastand er at nyde 1
mrk af hver Mand i Natte holds penge for indeværende Aar 1751:
Rætten Eragtede
Da Rætten erfarer at de forbem/el/te jnd kaldede Personer hvoraf eendeel ikke møder ikke
efter Lov ere stevnte, da de paagieldende som burdte være jndstevnte til Doms lidelse og
processens omkostning ere jnd kaldede under fals maal at møde ligesom de skulle aflægge
vidnesbyrd i denne Sag de er indstevnt for, uden at melde om at Hr: Olrichs paastand er at
nyde 1 mrk i Natte holds penge af hver Mand, hvorfor ikke er fremlagt noget beviis hvorefter
Hr: Olrich skulle tilDømmes samme, og Stevne vidnerne har forklaret under Eed at eenhver
Mand ikkun er stevnt for 12 sk: hvoraf fuldkommen sees at stevningen er urigtig og ulovlig,
altsaa understoed Rætten sig ikke at dømme i denne Sag, forinden ret lovlig Stevnemaal
bliver udstæd: og Hr: Olrich fremlægger beviis; hvorefter hand Søger de paafordrende Natte
holds \penge/, Thi bliver efter slige omstændigheder Sagen afviist til nyt og lovlige
Stevnemaal
Den 24de ejusdem blev Rætten igien satt paa Tingstædet Bernes Tangen og Rætten betient af
samme Laugrætt:
Og blev da paaraabt om der var fleere som havde Sager at føre i Rætte, men ingen svaret:
Thi fremlagde Fogden til Rættens attestation de sædvanlige Bielager til hans Reigenskabers
belæg ligesom paa forrige Tinger: og desuden eet Tings vidne om ikke Marthe Knuds
daattr: blev Arresteret den 2den Novembr: 1750 hvortil blev svaret jo: dernæst Tings vidne
at Søre Qvinges Qvern er saa udbrugt at slætt intet derpaa kand males
Restancen for dette Schibbrede for indeværende Aar 1751 bedrager 193 rd 3 mrk 15 sk:
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Laug rættes mænd til Rættens betiening for tilkom/m/ende Aar 1752 er udnefnt 1: Anders
Olsen Lie 2: Lars Andersen Myhr, 3. Ole Monsen øvre Echanger, 4: Ellef Totland 5:
Halvor Johannesen yttre Eide, 6: Siur Christensen Eyde 7. Mons Knudsen Lie, og 8de
Mons Andersen Indre Eyde som alle tilsiiges betimmelig sig hos Laugmanden at indfinde til
deris Laugrættes \mænds/ Eeds aflæggelse:

Mielde Skibb:
1751 d/en 26 Nov: blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt paa Tingstædet Nedre
Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 169 findes tilførte
Og blev de sam/m/e Kongl/ige Ordres og Rescripter oplæste som ved næstforrige Tingstæder,
Dernæst publiceret
en Kongl/ig Placat hvorved ophæves de forhen giorde forbudde paa faar og lams samt
faare og lam/m/e kiøds, *it (item?) Talgs flesk og Isters Udførsel af Dan/mark saa og paa
Qvie Kalver Indførsel i Kiøbstæderne saavelsom Moderation udi Tolden paa frem/m/ed
Smør og toldfriheder paa frem/m/ede faar dat: 4 8ber 1751
2. StiftamptMandens brev til Fogden dat: 6 Nov: 1751 at betyde Almuen ey at
hensætte deres afdøde i Jorden uden at lade Præsterne derom faae Kundskap.
Capituls taxten for 1751 blev tilkiendegivet og publiceret
Dernæst publicered følgende documenter
1. Sorenskriver Garmans udgivne Auctions Skiøde til Jaen Frøchen paa Haugs
Mielde Gerstad og Brudvigs samt Hossanger og Moe Kierker dat: 12 Dec: 1750 vid: fol:
2. Aflyst Woen Jørgensens udgivne Pante Obligation til Obriste Lieutnant von der
Velde paa Capital 500 rdr for hvilke oven staaende 6 Kierker Var pantsatt dat: 26 april 1749
vid:
3. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Lohne i Hossanger d/en 18 febr: 1751 efter
afg/angne Ingeborg Ellingsdatter vid: fol:
4. ditto forrettet paa Haue d/en 29 Maij 1751 efter Elling Erichsen
5. ditto paa Wichne d/en 11 Junij 1751 efter Carl Nielsen
6. ditto paa Schaftun d/en 29 April 1751 efter Christi Samuelsdatter
7. ditto paa Hannisdahl d/en 23 April 1751 efter Hans Jensen
8. Niels Hansen Søre Borges udgivne bøxelsæddel til Magne Olsen Grønaas paa ½
Løb Smør i Gaarden Søre Borge dat: 26 Nov: 1751 med Rev:
9. Ole Aamundsen Grønaas h/an/ds udgivne bøxelsæddel til Baste Bastesen paa 1
p/un/d 16 K: Malt i Gaarden Nore Borge dat: 26 Nov: 1751 med Rev: ej dat
10. Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Johannes Ellevsen paa 2 p/un/d
Smør 8 Kander Malt i Gaarden Smaaland dat: 4 Martij 1751 med Rev: ej dat
11. Mad: Medea Dorothe Bugge Sl: H/er/r Iver Legangers udgivne frelse og
bøxelsæddel til Arne Gulachsen udj Gaarden Wefle dat: 28 Maij 1751
12. H/err Sylovs udgivne bøxelsæddel til Knud Rasmusen paa 8 ¼ Skillings Jord i
Gaarden Schaar dat: 25 Nov: 1751

D/en 27de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til Publication fremlagt
følgende documenter.
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1. Ole Joensen Smaaland med fleere samt Jens Taqvam deres givne Skiøde til Joen
Wichne paa 9 Mark Smør i Wichne og 7 ½ Mark Smør i Gaarden Aase i Allenfit Skib: dat:
27 Nov: 1751 vid: fol: 454
2. Arne Andersen Solbiørgs udgivne Skiøde til Lars Aadsen Lie paa 24 Mark Smør 2
Mæler 6 K: Malt i Gaarden Nore Solberg dat: 26 Nov: 1751 vid: fol: 454
3. Lars Ellingsen og Anders Aschildsen Reistads udgivne Skiøde til Magne Brudvig
paa 11 Mark Smør 7 ¼ K: Malt i Gaarden Reveim dat: 26 Nov: 1751
4. Anders Aschildsen Reistad med fleere Medarvinger deres udgivne Skiøde til Lars
Ellingsen paa ½ Løb Smør ½ tønde Malt i Gaarden Hauge dat: 26 Nov: 1751 vid: fol: 453
5. ditto selgere deres Skiøde til Gaute Burcheland paa 16 Mark Sm: 10 2/3 Kande
Malt i Gaarden Burcheland dat: 26 Nov: 1751 vid: fol: 453
6. ditto Selgere til Erich Andersen Haue paa 11 Mark Smør 7 ¼ K: M: i Gaarden
Reveim dat: 26 Nov: 1751 vid: fol:
7. ditto Selgere til Erich Ellingsen paa 1 p/un/d 6 Mark Smør 20 Kander Malt i
Gaarden Kleveland dat: 26 Nov: 1751 vid: fol: 459.
8. Helge Andersen Revems udgivne Skiøde til Lars Sieursen Løetvedt paa ½ Løb
Smør i Gaarden Nore Reveim dat: 27 Nov: 1751 og udi Ting (skiøde?) bogen fol: 454
indført.
9. H/err Sylovs udgivne bøxelsæddel til Elling Larsen paa 4 Skillings Jord i Reigstad
dat: 25 Nov: 1751 med Rev: ej dat
10. Niels Fabiansen Qvidsteens udgivne bøxelsæddel til Niels Andersen paa 12 Mark
Smør 8 Kander Malt i Gaarden Qvidsteen dat: 26 Nov: 1751 med Rev: ej dat
11. Johan/n/es Monsen Taqvams givne bøxelsæddel til Ole Dagsen paa 18 Mark
Smør 8 Kander Malt i Gaarden Sundland dat: 26 Nov: 1751 med Rev: ej dat
12. H/err Consistorial Raad Geelmeydens udgivne bøxelsæddel til Ole Peedersen paa
21 Mark Smør i Gaarden Søre Vesett: dat: 5 Jan: 1751
13. Klocker Sigvart Bastes udgivne bøxelsæddel til Niels Fabiansen Qvidsteen paa ½
Løb Smør ½ huud i Gaarden Hundham/m/er dat: 26 Nov: 1751 med Rev: ej dat
14. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Rongved d/en 29 Maij 1751 efter afg/angne
Anne Einers datter
Ole Johansen Søre Hartvedt som anordned Værge for Myntlingen Aamund Monsen Hafre
opbød bem/el/te Arvings tilfaldende ArveCapital om nogen sam/m/e mod Sufficent Pant og
Renters svarelse vilde laane, da hand herfor Rætten sam/m/e anviiste der i alt Var 25 rdr 4
mrk 2 sk, men da ingen anmelte sig blev sam/m/e under forlanget Rættens forseigling ham
tilbage leveret,
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte og da en af LaugRættes Mændene Sc: Wintienz
Meele Var indstevnt bleven anden taget i hands stæd at besidde Rætten nemlig Joen
Nielsen Wichne som tilforn har aflagt Laug Rættes Mands Eed
Ole Johansen Meehle frem stoed for Rætten og tilkiendegav det hand med muntlig Stevne
Maal til dette Ting tiid og stæd har ladet indstevne sin Naboe Wintziens Meele fordi hand

S/anc/te Hans Aften indeværende Aar har slaget ham med en Staurs braadt over hands høyre
haand gandske til Skade saa at beenet i hands Arm blev i tu slagen
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til Vidner om denne Sag er under falsMaal indstevnt Anne Larsdatter afg/angne Anfin
Meeles Encke, Eli Olsdatter Citantens eegen hustrue, og Ole Svendsen Meele, og bem/el/te
Wintzen Meele sam/m/e Vidner at anhøre og derefter Dom at modtage til Processens
Omkostningers erstattelse
Den indstevnte Wintzens Meele mødte Vedtagende lovlig Varsel, ligesom og samtlige 3de
Vidner alle Comparerede for Rætten, hvorefter den indstevnte Wintzens Meele tilstoed at
have slaget sin Naboe Ole Johansen Meele med et stange brott, eller et støcke af en hesje
Stang over hands høyre haand hvoraf hand fornam at Citanten fick et slemt slag, og fornam
hand at hands haand Var ey ......(?) eller saa god at arbeyde med i nogle Uger og som den
indstevnte har tilstaaet alt forlanget Citanten ey sine Vidner Videre at lade afhøre.
Wintzens Meehle Ved Contra Stevning har igien ladet indkalde hoved Citanten Ole
Johansen Meehle fordi hand sam/m/e tiid S/anc/t Hans Aften har reevet Skieg og haaret af
ham i hans eget Ildhuus, derom at anhøre bem/el/te Citantens indstevnte Vidner der
ligeleedis bleve under FalsMaal indkalte og nu møder, og forlanget hand sam/m/e Vidner
maatte aflægge deres forklaring hvorefter hand over hoved Citanten vænter dom
Derefter blev de 3de Vidner fremkalte og efter at Eeden af Lov bogen Var dem forelæst og
behørig formaning Var dem given fremstoed det første Vidne
Anne Larsdatter afg/angne Andfin Meeles Encke og efter aflagde Eed Vidnede
følgende, det hun S/anc/te Hans Aften dette Aar indkom udi Wintzens Meeles Ildhuus, hvor
hun saae Citanten Ole Johansen og Wintzens Meele staaende paa Gulvet der inde, og som de
da vare skilte efter hændes Meening saae hun Ole Johansen toeg fatt paa Wintzens Skulder
og lagde ham over et bagstebord der laae over en Korn brye i sam/m/e Ildhuus og saae dette
Vidne ikke at Ole toeg ham nemlig Wintzens enten i haaret eller Skiegget ey heller at der
Var revet haar af Wintzens hoved eller Skieg, og holdt dette Vidne tillige med det 2det Vidne
Eli Olsdatter Ole Johansen Meehle over Armene for at hindre Videre Klam/m/erie da alle
Vare udgangne af Wintzens Ildhuus og da kom Wintzens med en staugr (stange eller staur)
støcke som hand sloeg Ole Johansen Meele over Armen
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saa det gick i støcker, ligesom og Vidnet hørte at Wintzens skieldede Ole Johansen for en
Skielm, du har Været en Skielm og giort skielms Gierninger, Wintzens Meele tilspurte
Vidnet om hun ey saae Ole Johansen gick efter ham da hand Var slaget af ham, Vidnet
svarede jo, men ey veed hvad de havde med hinanden Videre at bestille, Videre havde
Parterne ey at tilspørge dette Vidne om.
Det 2det Vidne Ole Svensen Meele fremstoed og efter aflagd Eed forklarede, det hand
aldeelis ey har seed Ole Johansen enten at rive Wintzens Meele udi haaret eller Skiegget
men Vel at have seet at Ole Johansen havde faaet Skade paa sin høyre Arm som bem/el/te
Ole Johansen sagde at have faaet af et stange støcke hvor med Wintzens Meehle havde slaget
ham S/anc/te Hans Aften og saae hand at Oles Arm Var blaae slagen og beskadiget i beenet,
saa at Vidnet maatte arbeyde i slotte tiiden i 2de dage for ham da Ole Johansen selv ey kunde
bruge sin Arm til Arbeyde dermed at udrette Videre havde Parterne dette Vidne ey heller at
tilspørge.
Det 3die Vidne Eli Olsdatter aflagde der næst sin Eed og forklarede det hun tillige
med det andet Vidne holt sin Mand i Armen for at forekom/m/e ham ey at kom/m/e i

Klam/m/erie med Wintzens Meele der udskieldede bem/el/te Ole Johansen for en Skielm, og
imens de holdte ham kom Wintzens og sloeg hændes Mand over den høyre Arm med en
stang støcke saa at det gick tvers over, men aldeelis ey at have seet sin Mand rive Wintzens i
haaret eller Skiegget da hun ey Var i Ildhuuset som Wintzens tilhørte. Videre havde Parterne
ey heller at tilspørge dette Vidne om.
Citanten Ole Johansen Meehle som sagde i 7 Ugers tiid ey at have kunde udrette sit
Arbeyde formeedelst erlidte skade i sin haand formoded der for at faae Erstattning, og
dernæst de forvolte Omkostninger og saaleedis forlanget Sagen til Doms.
Contra Citanten havde til sit forsvar ey videre at erindre, hvor for Sagen til Doms optages
{til} efter at Fogden tillige erindred at Ved Sagens paadømme Deres Maj/este/ts bøder maatte
i agt tages.
Dom afsagt
Da det saavel af ind stevnte Wintzens Meehles egen tilstaaelse som og de førte Vidners
aflagde Forklaring tilfulde er oplyst det bem/el/te Wintzens Meele ey allene har udskieldet
Citanten Ole Johansen Meele for en Skielm, men end og slaget ham med et støcke af en hesje
Stang saa haardt over hands høyre Haand, at bem/el/te støcke Stang er gaaet i tu, og hands
Arm blevet saaleedis beskadiget, at
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hand i nogle Uger ey der med noget Arbeyde kunde udrette, hvorudover Citanten har
paastaaet Erstattning for saadan sin erlidte Skade. Mod denne Sigtelse har Vel indstevnte
Winzens Meehle Ved Contra Stevning og indstevnte Vidner paa sin Siide søgt at overtyde
hoved Citanten som den der skulle have revet ham i haar og Skieg, men da sam/m/e ey er
beviist eller Ved Vidner oplyst, uden for saavidt at Vidnerne forklarer det de for befrøgtende
SlagsMaal har holdt Citanten Ole Johansen da hand af Contra Citanten blev skieldet og
slaget,
Thi kiendes efter saadan Sagens Omstændighed her med for Rætt, at den indstevnte
Wintziens Meehle der for sin uanstændige Opførsel saa vel i Ord og gierning har forseed sig
mod sin Naboe Ole Johannesen bør ey allene i følge Lovens 6te bogs 7 Cap: 1 art: bøde til
Deres Maj/este/ts Casse som for Stavs hug 18 Lod sølv eller 9 rdr men end og som den der
har slaget den indstefnte til Skade paa den høyre Arm efter sam/m/e bogs og Capituls 2den
Art: 3de tree Lod sølv eller 4 rdr 3 mrk til sam/m/en 13 rdr 3 mrk, samt desuden for sine
usøm/m/elige talte Ord hvorom Citanten ey har giort paastand til Doms efter Lovens Rigeur
at {Mulcteres} \betale/ til Sognetz fattige 1 rdr i henseende til den skyldiges slette Vilkaar
som og derfor at aflægge en søm/m/elig Afbigt til Citanten Ole Johansen at disse Ord i
overiilelse uden eftertancke vare udtalte som ey bør kom/m/e hands gode rygte eller Ære i
ringeste Maade til forkleinelse men bør Være som utalte og Mortificerede, hvad Citantens
Paastand i øvrigt angaar om Erstattning saa vel for hands erlidte Skade paa sit Som/m/er
Arbeyde som denne processes forvolte Omkostning angaaer, da tilfindes den indstevnte
Wintzens Meehle ligeleedis sam/m/e at betale til Citanten Ole Johansen Meehle i alt med 2
rdr som alt 15 dage efter denne Doms Lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart efter
Lov og udgangne forordning af ........ (datering manglar)
Derefter blev de sam/m/e qvestioner for dette Skibbreedes LehnsMand Laug Rætt og Almue
fremsatt efter Justitz Raad og Laug Mand Bagers forlangende, samt bem/el/te hands
Protocollation for Sartors og Schiolds Skibbreede oplæst, som i alt blev ligesom Ved de
forrige Skibbreeder besvared, det de ey kand nægte at jo Laug Manden har nødt 7 ½ mrk af
hver nye Laug Rættes Mand tilforn, men da blev ey meer end 2 eller 3 nye Laug Rættes
Mænd tagne, men siden der nu nogle Aar er tagen 8te Mænd til Laug Rættes Mænd kand

dette Skibb: ey udstaae at give det, og i øvrigt vedbleve de ligesom de forrige Skibbreeder at
de ey var forlee[det] af nogen der til.
Derefter blev Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1752 opnevnte Sc: 1. Lars
Ellingsen Haue 2. Knudt Bergesen Borge 3. Johannes Christensen Elvig 4. Johannes
Larsen Kleveland 5. Peder Sieursen Kleveland, 6. Lars Olsen Schaar 7. Niels Andersen
Hafre og Thomas Aaseim
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Og da fleere Sager ey fremkom for Rætten blev de sædvanlige Tings vidne af fogden
fremlagde attesterede ligesom paa forrige tingstæd blev de 9 qvestioner besvarede, der findes
ey heller fleere Giestgiver Stæder end Hausvigen som til reysendes fornødenhed er
nødvendigt Odels Mantallet blev attesteret, Restancen for indeværende Aars skatter beløber
62 rdr 5 mrk 5 sk.
Del C av NHL Tb nr. 42 1748-1753

(1751: 222)
1751 d/en 29 Novbr: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Arne Skibb: paa
Tingstædet Nedre Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten
tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 168 findes tilførte
Og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Rescripter oplæste som ved næstforrige
Skibb:
Derefter blev følgende documenter publicered.
1. Auctions Skiødet til Jan Frøchen paa de 6 Kierker som Ved Mielde Skibb: blev
tinglyst og fol:
indført
2. Woen Jørgensens udgivne Pante Obligation af 26 april 1749 til Obriste Lieutnant
von der Velde blev aflyst og udslettet
3. Ole Johannesen Reebslagers udgivne Pante Obligation til Hans Both paa Capital
180 rdr dat: 26 Julij 1751 vid: fol:
4. Peter Rasmusen Høys udgivne Skiøde til Lars Knudsen paa et huus i Sandvigen
bestaaende dat: 2 8ber 1751 vid: fol:
5. Abel S/a/l/ig/ Rector á Møinichens udgivne Skiøde til sin datter Anne Sophie
Møinichen H/er/r Lieutnant Rafns Kone paa en Jordepart i Gaarden Sættre skyldende ½
Løb Smør ½ faar ½ Mæle Korn dat: 16 Sept: 1751 vid: fol:
6. Cristence S/a/l/ig/ Jens Kochs udgivne Skiøde til Mathias Gram paa Pladtzet
Steenstøe dat: 19 Nov: 1751 vid: fol:
7. Mad/a/me Susanne S/a/l/ig/ Hendrich NyeMeyers udgivne transport til Justitz
Raad Berent Gundersen paa en i hænde havte Pante Obligation udgivet af Ludvig Rasmusen
d/en 23 Martij 1740 til Jørgen Assersen i Eggersund paa Capital 200 rdr, sam/m/e transport er
dat: d/en 6 8ber 1751 og fol: indført
8. Skiftebrev forrettet d/en 15 febr: 1751 efter Ole Rasmusen SevreAas
9. ditto dat: 16 april 1751 efter Kari Stephensdatter Hiorteland

10. ditto dat: 15 febr: 1751 efter Jaen Erichsen Almaas
11. ditto dat: 16 april 1751 efter Jysten Stephensen Selvig.
12. ditto dat: 1 Decbr: 1750 efter afdøde barn Niels Andersen Mølcheraaen
13. ditto dat: 26 April 1751 efter Peder Erichsen Scholdahl
14. Christen Hansen Martmand, som Værge for Jomfrue Mørch sine Veigne hands
udgivne bøxelsæddel til Aad Iversen paa 1 p/un/d Smør 1/3 huud i Gaarden Indre Arne dat:
3 april 1751.
15. Rector Høyers udgivne bøxelsæddel til Ole Johannesen paa 12 Mark Smør 1
Vog Næver i Schulstad dat: 26 8ber 1751 med Rev: ej dat
16. Michel Mortensen Indre Arnes udgivne Skiøde til Tormo Larsen paa 2 p/un/d
Smør 2/3 huud i Gaarden Indre Arne dat: 29 Nov: 1751 vid: fol:
17. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Mieldem d/en 14 8ber 1751 efter afg/angne
Syneve Helges datter vid: fol:
Derefter fremstoed samtlige Opsiddere paa Gaarden Store og Lille Tuenes under Matriculens
Nomere 40 og 41 i Arne Skibbreede beliggende, hvor af den
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1ste Gaard nemlig Store Tuenes skylder i Skatte skyld 4 ½ Løb Smør og i Landskyld 3 ¼
Løb Smør 2 ½ Tønde Malt og er Dom Kierken i Bergen allernaadigst beneficeret og af 9
Jordbrugende bønder er boende, som alle mødte for Rætten, den 2den Gaard Lille Tuenes
skylder 1 Løb 18 Mark Smør og i Landskyld 1 Løb Smør 2 Mæler Malt som er bønder
tilhørende og af 2de Opsiddere bruges, hvis Navne ere følgende Sc: Michel Monsen,
Johannes Iversen, Ole Michelsen, Jens Nielsen, Iver Nielsen, Magne Johansen, Mons
Andersen, Encken Unna Halversdatter, Johannes Gregoriusen, samt Ole Jensen og Johannes
Andersen, som alle enstem/m/ig forklarede og angav den uløckelig Vaade Ild som d/en 21
Junij inde værende Aar optæntes paa begge deres paaboende Gaarder, hvorved samtlige deres
Huuser der alle stoed ved hinanden bleve lagde udi Aske, og foruden at den samtlige Almue
her om er Vidende fremstillede de 2de Vidner nemlig Anders Hole og Johannes Taqvam
som tillige med fleere var paa sam/m/e Gaard meedens denne Ild Varede og efter at den
største deel huuse blev opbrente \der forklarede/, nemlig for Michel Monsen opbrente alle
hands Huuse untagen hands Høelade, som var 6 á 8 huuse i alt tillige med all hands Indboe
og Ejendeele samt Klæder og alt ham tilhørende, for Johannes Iversen blev ligesaa mange
Huuse opbrente untagen hands Lade, floer og et lidet Smale huus, tillige med andre hands
Ejendeele, for Ole Michelsen blev 1 floer i behold, dog halv brendt, tillige med en høe Lade,
de øvrige Huuse alle brent og meeget desuden af deres Ejendeele opbrente, for Jens
Michelsen blev og 4 á 6 Værelser opbrendt tillige med endeel hans boehave, og blev allene
hands floer lade og et lidet Smalhuus i behold, for Iver Nielsen blev 7 huuse i alt opbrendt
med det derudi værende boe have, og blev ey for ham Videre i behold end et Stue huus, for
Magne ligeleedis blev opbrendt 6 á 7 huus, og ey meer i behold end 1 Lade, for Mons
Andersen ligeleedis afbrendt 6 á 7 huus og allene i behold floer og Lade, for Encken Unna
blev alle hændes Huuser afbrente, og ey det ringeste tilovers, ligesom og Johannes
Gregoriusen miste alle sine huuse og ey fick noget i behold, for Ole Jensen og Johannes
Andersen som havde deres Huuse tilsam/m/en blev 12 á 13 huuse afbrendte, og allene deres
Lade i behold, og som alle som ovenmelt har lidt ey allene Skade paa deres anførte Huuse
men end og paa deres Ejendeele og formue saa de fleeste er geraaden i yderlig fattigdom, er
derfor Rætten forlangende at denne deres Forklaring maatte under et behørigt Attesteret
Tings Vidne gives dem beskreven paa det de samtlige Ved Aller underdanigst forfattede
Memorial kand ansøge deres Kongl/ig Maj/este/ts
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Naade til befrielse for de 2de Aars Skatter som dislige Skade lidende i følge Skatte
forordning allernaadigst forundes, og som den samtlige Almue enstem/m/ig forklarede at
denne uløckelige hændelse paa samtlige Tuenesses Opsidderes Huuse Var den besagde tiid
treffet og saa mange Huuse afbrendte, blev dette Tings Vidne paa Vedkom/m/endes begier
udstædet og af Rætten attesteret og forseiglet.
D/en 30te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt.
Hvorda for Rætten fremstoed Johannes Johannesen Dahle Soldatt Ved Liv Compagniet og
anviiste Feldet af biørn som hand 3 Uger efter S/anc/te Hans dag inde værende Aar har feldet
i Helles Mark her i dette Skibbreede, som Almuen og sagde forholdt sig rigtig thi forlangede
hand i følge Forordning af 8 Maij 1733 derfor at nyde hvad sam/m/e dicterer. Og betalte
Fogden ham strax bemelte 2 rdr:
For Rætten fremstoed Michel Monsen Tuenes paa sin Sønn Johannes Michelsens Veigne
som er svag og sængeliggende og anmelte at da hands Sønn er Soldatt staaende Ved det 2det
Bergen huusische Regiment og Liv Compagniet under Lægs Nummeret 66 har hand af sine
Munderings sorter Ved den uløckelig paa komne Ilde brand som d/en 21 Junij dette Aar over
gick Gaarden Tueneses Huuser tillige mistet Gevehr, bajonet Kaarde, og et par nye Skoe,
som alt tillige med det Huus hvorudi sam/m/e laae forvarede blev opbrendt, og der af intet
reddet, om sam/m/e at give forklaring Var indkaldet Iver Tuenes og Ole Jensen Tuenes som i
Scherjent Johan Harbitz Nerværelse efter Capitaine Bryggers ordre Var tilstæde, aflagde sin
eedelig forklaring at det i alt saaleedis forholdt sig at bem/el/te Munderings sorter den
besagde tiid er tillige med alle andre Michel Monsens tilhørende Ejendeele opbrente, saa intet
deraf kunde eller blev reddet eller bierget, Om disse Vidners aflagde forklaring, som den
øvrige deel af Almuen bekræftede, var bem/el/te Harbitz et lovligt attesteret Tings Vidne sig
beskreven meddeelt, som blev bevilget.
Derefter blev frem lagt et af Citanten Jaen Frøchen under 6te Sept: sistleeden udferdiget
Skriftlig Stevne Maal Contra Rasmus Jensen Reeb slager i Sandvigen for fordrende Gield
efter Stevnemaaletz Udviis den Summa 167 rdr 5 mrk 2 sk tillige med Processens Med
gaaende Omkostninger.
Den indstevnte Rasmus Jansen blev 3de gange paaraabt men ey mødte hvercken selv eller
ved nogen paa sine Veigne.
Stevne Vidnerne Tosten Einersen og Knudt Nielsen begge boende i Sandvigen frem stode
og eedelig afhiemlede det de har forkyndt det i Rette lagde stevne Maal lovlig i Rasmus
Jansens Paahør og i hands boepæl, som er over en 6 Ugers tiid siden nemlig d/en 6 Sept:
lige efter deres paateignings Udviis
Eragtet
Den lovlig indstevnte og ey mødende Rasmus Jansen Reebslager i Sandvigen forelægges
Lavdag til næstholdende Som/m/er ting til stundende Aar 1752 hvilcken forelæggelse
Citanten tager
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beskreven og i lovlig tiid besørger forkyndt.

Procurator Johan Simon Cramer paa Citanten Jørgen Linds Veigne loed frem lægge et
skriftlig af ham forfattet Stevne Maal Contra Rasmus Jansen Reebslager dat: 15 Sept: 1751
for pligtig Gield efter Stevne Maal den Summa 84 rdr 1 mrk der om at lide Dom til dessens
betalning med paaløbende Processes Omkostninger
Den indstevnte Rasmus Jansen blev 3de gange paaraabt men mødte ikke ey heller nogen
paa hands Veigne.
Stevne Vidnerne Knud Nielsen og Taasten Einersen begge boende i Sandvigen fremstoede,
og eedelig afhiemlede Stevnemaaletz rigtighed efter deres paa Stevne Maalet paateignede
Underskrift.
Eragtet
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Rasmus Jansen Reebslager i Sandvigen forelægges
Lavdag til næstholdende Sommerting anstundende Aar 1752 hvilcken forelæggelse Citanten
tager beskreven og i lovlig tiid besørger forkyndt
Publiceret
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Borge i Schiolds Skibb: d/en 14 8ber 1751 efter
afg/angne Anne Michelsdatter vid: fol:
2. Berge Gregusen Bruraas paa Myntlingen Gregus Olsens Veigne og Ole Magnesen
Hetlebache paa Marthe Olsdatters Veigne deres udgivne Skiøde til Stephen Olsen Søraas
som med den part hand med sin hustrue bekom/m/er beløber 2 p/un/d Smør 24 Kander Malt
dat: 30 Nov: 1751 vid: fol:
3. Ole Bleeges udgivne bøxelsæddel til Niels Monsen Hitland paa ½ Løb Smør 1
Mæhle Malt udi Gaarden Almaas Ham/m/ers Kierke tilhørende dat: 16 april 1751 med Rev:
ej dat
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Og som den eene Laug Rættes Mand Joen Aadsen Sættre havde en Sag at incam/m/inere fra
stod hand Rætten og i den Stæd blev taget af de gamle Laug Rættes Mænd Mons Thorsen
Telvig
Joen Aadsen Sættre frem stoed for Rætten og gav tilkiende det hand med muntlig Stevne
Maal til dette ting tiid og Stæd har ladet indstevne David Middelthun som opholder sig paa
Gaarden Falchanger og sam/m/e Jord bruger fordi hand haver indtaget 5 Kiør udi sin floer
for 8te Ugers tiid siden de hand ey har Vildet paa Citantens {Veigne} begier udlevere men
paastaaed løsning nemlig 1 mrk for hvert Creatuur eller Koe, uagtet den indstevntes Gierder
har Været uforsvarlig, hvor om at Vidne Citanten har ladet indkalde under fals Maal Lars
Olsen Horvigen og Knud Torchildsen Horvigen som Gierderne har besigtiget samt til
fornødne SpørsMaal kand give Giensvar, ligesom og bem/el/te David Middeltun er indstevnt
til sam/m/e Vidner at anhøre, hvorefter Citanten formoder den indstevnte {til} Vedbørlig
{doms} Ved Dom bliver til Undgieldelse anseet tillige med hands Skades Erstattning og
Processes Omkostning at betale
Stevne Vidnerne Tosten Einersen boende i Sandvigen [og] Jens Jansen Horvigen
fremstode og eedelig afhiemlede det de for 3 Ugers tiid siden har paa Citantens Veigne
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indstevnt David Middeltun fordi hand har indtaget 5 Kiør Citanten tilhørende der for at møde
Citanten til dette Ting og derfor Dom at lide samt Vidner at anhøre, og talte de med ham selv
paa Gaarden Falchanger.

David Middelthun mødte for Rætten og gav tilkiende at hand Var en Persohn der boede i
Bergen og holdt dug og disk altsaa væntede at hvis det muntlige Stevne Maal skulle Vorde
Lov mæssig at bem/el/te Middelthun da burde gives 4 Ugers dilation efter Lovens formeld,
hvorfore hand for nerværende tiid ikke agtede at besvare sam/m/e, dernæst anmelte hand at
hand Var en Student og altsaa formeenet at Sortere under det geistlige forum, og i Bergen er
udi Condition Ved at holde froe Prædikken i Nye Kierken, og altsaa ey Vilde tage for denne
Rætt til Gienmæhle.
Citanten forlangede sine Vidner afhørte derpaa frem stoed
Lars Olsen Haarvigen og efter aflagde Eed forklarede det hand i Gaard 8 Uger siden
Var paa Gaarden Falchanger efter Joen Sættres forlangende for at eftersee bøegierdet om
Gaarden Falchanger, som Vidnet forefandt saaleedis nemlig at Være af steen opsatt paa
nogle stæder 1 alen høy som de saae beester Var gaaet over paa andre stæder høyere, og paa
andre stæder endnu lavere og Var dette Gierde Vidnet saaleedis besaae paa den Syndre siide,
og er Sættres Udmarck til fellis med Falchangers Udmark paa den sam/m/e Siide, og var
Vidnet og den som tilspurte David Middelthun om hand maatte see Citanten Joen Sættres 5
indtagne beester og faae dem ud, hvortil Middeltun svarede Ney, ey uden Løsning nemlig 5
mrk, og var det dagen efter som Creatuurerne Natten tilforn Var indtagne, og da Vidnet
forlangede at besee om sam/m/e Creatuure nogen Skade havde giort, svarede Middeltun at
der var skade paa hans haae skeed,
Det 2det Vidne Knud Torchilsen Horvigen aflagde ligeleedis sin Eed og forklarede
det hand den besagde tiid Var forlanget af Joen Sættre at efter see Gierder om Falchangers
bøe, de hand ey forefandt paa den syndre siide at Være Lov før men i slet Tilstand, men Var
1 [alen] og der under paa nogle og igien høyere paa andre Stæder, og støder Sættres
Udmarck som er tilfellis med Falchangers Udmark til den søndre Siide af Gierdet, og
forlanget dette Vidne at hand Vilde Viise dem den Skade som Joen Sættres beester havde
giort, hvor til Middelthun svarede Ney, ey forinden Sorenskriveren kom/m/er, Middelthun
tilspurte Vidnet om hand ey sagde til Vidnet at hand sam/m/e tiid havde ladet besigtige den
Skade som af Jon Sættres beester var skeed baade paa hans Korn der stoed paa Staur som og
det nedslagne og staaende haae, der til svarede Vidnet jo.
Middelthun Refererede sig til sit forrige Svar givende tilkiende at hand Vilde fremkom/m/e
med fornødne Reqvisitis til sin præcaution paa behørig Tiid og Stæd
Eragtet.
Da den indstevnte Middelthun exciperer mod dette
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Værneting, som en der er Student af Station og har sit ophold Stæd i Bergen, og Citanten ey
med Vidner har oplyst at hand paa Gaarden Falchanger har sit boepæl, da bliver Sagen udsatt
til næste ting paa det denne Sag kand oplyses hvor sam/m/e skal tracteres, imidlertiid staar
det i Citantens behag om hand Vil forinden den tiid anhængig giøre Sag mod ham for den
geistlige Rætt i Bergen eller hand efter Lovlig Stevne Maal, naar det som melt tillige føres
Vidner om hands boepæl, Vil fremdeelis forfølge Sagen for denne Rætt,
David Middelthun begierede at den af ham indstevnte Joen Sættres Sag maatte foretages.
David Middelthun gav til kiende at hand Ved muntlig Stevne Maal til dette ting tiid og Stæd
har indstevnt Joen Sættre angaaende en sort og hviid Koe som var udi hans fraværelse {var}
tagen fra hans folck paa Gaarden Falchanger af bem/el/te Jon Sættre, om sam/m/e at oplyse
Var indkaldet til Vidner Jon Sættres Kone Live tillige Haaver Sættre og hands hustrue Lisbet
Hansdatter, Ole Sletten, Stephen Blindem, Marthe Hauland alle under fals Maal at møde.

Stevne Vidnerne Jens Jansen Horvigen og Tosten Einersen framstode og eedelig
afhiemlede, det de paa Citanten Middelthuns Veigne har indstevnt for 3 Ugers tiid Siden Joen
Sættre for Vold og Rann uden at angive anden Sag hvorfor hand skulde møde for Rætten,
ligesom og at have indstevnt Jon Sættres Kone, Haaver Sættre med Kone, Ole Sletten,
Stephen Blindem Ludvig Hordvig og Mons ibidem alle at møde; men ey til hvad Sag enten
som Vidner eller for andet.
Eragtet
Da denne Stævning efter Stevne Vidnernes aflagde forklaring findes urigtig, baade i
henseende til den sigtede Joen Sættre som ey er Reel sag givet som og til Vidnerne som ey er
stevnt at møde til deres Vidnesbyrds aflæggelse i nogen Sag bliver denne Sag til nyt Stevne
Maal afviist
David Middelthun anmelte det hand paa sin Moders Bodil S/a/l/ig/ Eschild Loemans Enckes
Veigne har ladet indstevne Mons Telvigen for en deel Gield hand deels i Vahre deels i reede
Pænge har oppe baaret af afg/angne Eschild Lohmand opløbende til den Summa 3 rdr 2 mrk
9 sk, som i Aaringer 1734, 35 og 36 er bundet hos ham, til doms lidelse med bekostningers
Erlæggelse.
Mons Telvigen mødte Vedtagende Lovlig Stevne Maal og benægtede aldeelis Søge
Maalet, untagen 1 ort som [hand]? fandt sig skyldig at betale, men ey Videre, thi saadan
afreigning er af S/a/l/ig/ Lohmand for 12 á 14 aar siden efter den indstevntes berettning
skeed, nemlig at da den indstevnte havde for bem/el/te Lohmand en hæst til foring, falt
sam/m/e hæst ud for en field, hvor {Citan}
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indstevnte skulle svare bem/el/te S/a/l/ig/ Lohman 3 rdr i pænge, derpaa blev decourtered et
foster paa sam/m/e hæst, som hand Aaret tilforn havde fød hvorfor hand skulde have 2 rdr, af
sam/m/e 2 rdr for fosteret bekom den [indstevnte]? 3 mrk i Pænge, altsaa Rested 1 rdr 3 mrk
der efter fød en røe Koe hvorfor hand skulle have 1 rdr i foster og var det Vinteren efter at
hæsten var ud faldet, paa sam/m/e foster blev af den S/a/l/ig/ Mand betalt 3 mrk, altsaa Var
førend S/a/l/ig/ Lohmands døds dag saadan Afreigning nemlig ikkun at Være ham pligtig 1
rdr der Rested paa hæsten, efter den S/a/l/ig/ Mands saaleedis giorde Afreigning, førte hand
2de gange Møg eller Giødning fra byen til Salhuus som var S/a/l/ig/ Lohmans Gaard og
derfor skulle have 1 mrk hver gang som var 2 mrk, nok for 2de dags Arbeyde paa Lille
Bergen for at slaae høe og Knippe det sam/m/en som beløb 1 mrk, som og for at roe med
S/a/l/ig/ Lohmans dreng med Korn til Biørsvigs Qvern hvorfor hand skulle have 1 mrk 8 sk,
og altsaa ikke er meere pligtig paa denne fordring end 1 mrk 8 sk, som hand har tilbudet at
betale, og altsaa benægter aldeelis den øvrige fordringen, formeenende at saadanne fordringer
burde om de havde været rigtige bleved forlængst fordred, som ey førend nu er skeed,
Middelthun som paa sin Moders Veigne mødte holt Mons Telvigens løse Ord som noget
der hverken giorde fra eller til Sagen hand ey heller erindrer sig nogen sinde enten directe
eller indirecte at have været tilbudet Pænger til Lohmans Encke, men udi lang tiid som andre
Afstickere har entholdet sig derfra, Vilde ellers beviislig giøre til nermeste Rætt at ermelte
Mons Telvigen var den angivne Sum Pænge nemlig 3 rdr 2 mrk 9 sk retmæssig skyldig for
hvilcke hand havde oppebaaret følgende nemlig 5 Skiepper Malt á 21 sk Skieppen er 1 rdr 9
sk Contante Pænge 3 mrk ditto anført ved Afreigning og til staaelse for en hæst som døde
hos hannem 1 rdr 3 mrk i Aaret 1735 d/en 12 Nov: atter bekom/m/et reede pænge 4 mrk
Ved afreigning som skeede d/en 5 Decbr: ejusdem hvorfor noget Arbeyde blev indført og
da blev til den Summa 3 rdr 2 mrk 9 sk hvilcke pænge skal efter Skylde bogens anførsel ved

2de Mænds eedelige attestation at være anført og endnu oben staaende, fremlægges til næste
Ting, og i den henseende forlanget Sagen til næste Ting udsatt.
David Middelthun har ved muntlig Stevne Maal indkaldet Johannes Monsen Telvigen til
dette Ting for pligtig Gield til hands Moder Bodil S/a/l/ig/ Eschild Lohmans som henrører
deels af Pænge deels bekomne Kiøbmands Vahre som opløber til 1 rdr 3 mrk 4 sk, der for at
lide Dom til sam/m/es betalning med paagaaende Omkostninger
Johannes Monsen Telvigen mødte Vedtagende Lovlig stevning og sagde det hand som har
boed i 8te Aar paa Telvigen har ey handlet med Mad/a/me Lohman følgelig ey er bleved
hende noget skyldig.
Citanten sagde at det Var hands formand i Egteskabet nemlig Joen Telvigen hvis Encke
den indstevnte har til Egte, hvorpaa Johannes Monsen svarede det hand aldeelis ey Veed af
denne Gield, ey heller har hand hørt sin Kone melde noget at Være pligtig til S/a/l/ig/
Lomans Enche
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ligesom der ey noget er krævet paa hands Formands Skifte ey heller noget i hands tiid fordret
førend dette Aars høst da Citanten derom talte ham til.
Middelthun som i lige Maade paa sin Moders Veigne mødte lovede at Vilde beviise at
hands Formand Joen Telvigen var retMessig skyldig bleven til S/a/l/ig/ Lohmands Sterboe
som ogsaa Vel siden oppebaaret efter den tiid Vahrer i Aaret 1735 og 1736 hvilket efter
Specification er følgende nemlig i reede Pænge 1 rdr i Aaret 1735 d/en 14 Nov: d/en 12
ejusdem oppebaaret 4 mrk danske, der paa arbeydet i 8 dage paa Lohmands Kost á 6 sk er 3
mrk som fra denne anførte Summa fragaaer, nok oppebaaret ½ tønde Korn for 3 mrk 12 sk
ditto ½ tønde Malt af Citantens Moder bekom/m/et efter Lohmands død for 5 mrk 8 sk alt
bereignet til 1 rdr 3 mrk 4 sk. Citanten fandt for nøden at erindre det hand havde mis reignet
sig men at den rigtige Summa skulle Være 2 rdr 1 mrk 4 sk hvilcket alt til næste Rætt hand
agtede at beviislig giøre og derfor forlanget Opsættelse til sam/m/e tiid som blev bevilget.
D/en 1 Decbr: blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt.
Publiceret
Mons Falchangers udgivne Skiøde til David *Midethun paa 36(?) Mark Smør 24
Kander Malt i Gaarden Falchanger dat: 30 Nov: 1751 vid: fol: 455.
De sam/m/e paa forrige Ting stæder af Laug Manden fremsatte qvestioner blev for dette
Skibbreedes Lehns Mand Laug Rættes Mænd og Almue frem satt, som blev besvaret
saaleedis, at det har Været en gam/m/el Vedtagen Skick at betale i Eed fæstelses pænge af
hver nye Laug Rættes Mand 1 rdr 24 sk men i forrige Aaringer blev ey hvert Aar tagen 8 nye
Laug Rættes Mænd men 2, 4, á 6 nye Mænd aarlig, og Vil dette \Laug Rætt/ ey betale det
som mangler, i henseende de øvrige Skibbreeder ey har betalt, ligesom de ey heller har anden
Aarsag at forebringe end at de siuntes ligesaa vel som andre at kunde slippe for at give Pr:
persona 1 rdr 1 mrk 8 sk. Omsiider sagde dette Laug Rætt at ville indfinde sig og betale det
øvrige til Laug manden
Hans Nielsen Mundahl fremstoed for Rætten og gav tilkiende at have til dette ting tiid og
Stæd indstevnt Ole Hauchaas og Rasmus Thomesen Hylche fordi de inde værende Aar d/en
9de 8ber sistleeden da hand kom roende fra byen, kom bem/el/te Mænd i deres baad og
roede paa hands baad, og derefter overfalt Rasmus Hylche ham stoed i sin baad og trev

Citanten i haaret derefter kom Ole Hauchaas ligeleedis og toeg Citanten i haaret og sloeg
ham 2 á 3 Nævehug, hvorpaa der ankom Citanten til hielp nogle Mænd i en anden baad, som
skildte dem fra hinanden, og er bem/el/te Mænd som saaleedis skilte dem ad indkaldet til
Vidner nemlig Hans Larsen Giervig og Arne Andersen Aase som begge møder,
De indstevnte Ole Hauchaas og Rasmus Hylche, tillige med Vidnerne mødte alle
Vedtagende Lovlig Varsel
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De mødende Vidner fremstode og efter given formaning af Rætten om at Vogte sig for
Meen Eed aflagde
Vidnet Hans Larsen Giervig sin edelig forklaring, det hand d/en 9 8ber sistleeden kom
farende tillige med det 2det Vidne Arne Andersen Aase og da hand kom mod Aftenen imod
Solen gick ned, ved Echevigen lidt Synden for Hellen saae hand at Rasmus Hylche roede paa
sin baad paa Hans Mundahls baad, og da de kom eller stødte sam/m/en med deres baade
toeg Hans Mundahl imod Rasmus Hylches baad med begge sine hænder, hvorpaa Rasmus
Hylche reyste sig op i sin egen baad og fattet Hans Mundahl som sad i sin egen baad i haaret
og lagde ham derefter udi frem skutten eller rum/m/ed, alt at holde ham udi haaret, dog ey at
slaae ham Videre, derpaa slap bem/el/te Rasmus Hylche bem/el/te Hans Mundahls haar,
hvorpaa Ole Hauchaas som var paa baad med Rasmus Hylche reyste sig op i baaden og
fattet bem/el/te Hans Mundahl i haaret, og tregte ham over Rem/m/en af begge baadene i
fremskudten, og imens hand holdt den eene haand i haaret sloeg hand bem/el/te Hans
Mundahl 2 á 3 Nævehug med den anden haand, og derefter stoed dette Vidne op i sin baad
som laae Ved siden af Parternes baade, og for at see baadene ey skulle hvelve steeg Vidnet
med den eene fod i Hans Mundahls baad og med den anden blev staaende i sin egen baad, og
bad samtlige at holde freed, hvorpaa Rasmus Hylche toeg Ole Hauchaas til siide og fick ham
i sin baad, hvorpaa Hans Mundahl fick skyde sin baad fra de indstevntes baad, og saaleedis
roede bort nord efter, hvorpaa Ole Hauchaas bad Rasmus Hylche at roe efter Citanten
kaldende ham baade hund og Kieltring men de naaede ham ikke, men da de kom paa
Eisvogs bugt kom atter bem/el/te baade alle sam/m/en, og da Hans Mundahl tilspurte Ole
Hauchaas og Rasmus Hylche hvor for de kom saa ansættendes og Vilde giøre ham skade,
Vilde Ole Hauchaas atter reyse sig mod ham og gav onde Ord, og da de da skiltes sagde Ole
Hauchaas, jeg skal forfølge dig efter gam/m/el gott, Videre havde dette Vidne ey at forklare,
Ole Hauchaas tilspurte Vidnet, om hand ey hørte Hans Mundahl skieldede ham da de skiltes
fra hinanden og *Var (hvad?) Ord hand da talte, Vidnet svarede hand ey Veed noget dertil at
svare da hand ey hørte hvad Ord som blev talte.
Det 2det Vidne Arne Andersen Aase fremstoed dernæst og efter aflagde Eed
forklarede i alt enstem/m/ig med første Vidne untagen at dette Vidne sad i baaden imens det
2det Vidne Hans Larsen Giervig reyste sig op for at styre til rette og faae Parterne skilte ad, i
øvrigt var dette Vidnes Udsiigende om alt Conform med 1ste Vidnes aflagde forklaring.
Citanten Hans Mundahl declarerede dernæst det hand
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er fornøyet, naar hand alleene faaer sine udlagde Omkostninger som hand bereigned til 2 rdr
5 mrk 12 sk som er for indførsels Pænge 5 mrk 4 sk for Stevningens forkyndelse 4 mrk og
det øvrige for hands Umage Ved reyser og besvær, og altsaa paa sin Siide Vil frafalde at
paastaae yderligere Dom over de indstevnte og Sagskyldige.
De indstevnte Ole Hauchaas og Rasmus Hylche havde ey til sit forsvar Videre at erindre,
men Var Villig at betale Citanten de paastaaede Omkostninger.

Sagen udsættes til i Eftermiddag
For Rætten mødte David Middeltun tillige med Joen Sættre og gav tilkiende at deres mellem
værende proces Sager Ved giorde forlig er ophævet saaleedis nemlig at Jon Sættre modtager
sine Creatuure i den stand som Lovlig er ligesom og den svage Koe der blandt de andre Var
indsatt, leveres i fald den kom/m/er til Live, men i fald det skulle beviises at den af hunger er
eller skulle kom/m/e at crepere da Vil bem/el/te Middelthun efter billige Mænds skiøn
sam/m/e erstatte, og enhvers Omkostninger saaleedis frafaldes.
Fogden som Var Ved Rætten tilstæde og havde hørt de førte Vidner udi Sagen imellem Ole
Hauchaas og Rasmus Hylche paa den eene og Hans Mundahl paa den anden Siide, samt at
bem/el/te Parter med hinanden er bleven foreenet, forestillede at deres Maj/este/ts Sigt
derunder Verserer, og altsaa paastaar Dom over de skyldige til bøders Udreedelse.
De indstevnte Submitterede Sagen under Dom.
Dom afsagt!
Da det med afhørte 2de enstem/m/ige Vidner tilfulde er oplyst, som og af de indstevnte Ole
Hauchaas og Rasmus Hylche er ubenægtet, det de d/en 9de 8ber sistleeden har paa deres
hiemreyse fra byen Ved et stæd Echevigen kaldet ey allene roed og støedte an paa Citanten
Hans Nielsen Mundahls baad, som da hand Vilde modtage med sine hænder at baaden ey
skulle kom/m/e til Skade tillige begge at have revet ham i haaret samt kastet ham over baads
bordet eller Ripen ner eller frem i sin egen baad, ja at Ole *Echaas (Hauchaas) tillige har
slaget ham med sin Næve 2 á 3 gange, da i hvorvel Citanten har allene paastaaed sine
udlagde Omkostninger til den/n/e Sags drift med kost og tæring i alt 2 rdr 5 mrk 12 sk og i
øvrigt frafaldet sin paastand til Doms over de der saa ilde har med handlet ham, bliver i følge
deres Kongl/ig Maj/este/ts Fogeds giorde Irettesettelse, de sagskyldige herved i følge Lovens
6te bogs 7 Cap: 8 art: hver for sig tilfunden at udreede som for haargreb og Nævehug forøvet
paa Citanten, de bøder 3de sex Lod Sølv eller 9 rdr, som saavel Ole Hauchaas som Rasmus
Hylche bør betale pro persona 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under Adfærd
efter Loven.
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Og i øvrigt efter egen tilstaaelse og sluttet foreening for den/n/e Rætt Conjunctim at betale til
Citanten Hans Mundahl de forvolte Omkostninger med 2 rdr 5 mrk 12 sk
Og som ey fleere Sager for Rætten fremkom blev de sædvanlige af fogden fremlagde
documenter attesterede: nemlig at Waxdahls Qvern er slett og altsaa ey kand Skatte, i
Arnevogen er ey noget fisket, Telvigens Laxevog taxeret til 3 mrk ligesom og de sam/m/e
tings Vidner som paa afvigte Aars høste ting blev tagne.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 114 rdr 3 mrk 4 sk:
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1752 opnevnes følgende 1. Lars Larsen Nore
Mølcheraa 2. Haaver Andersen Sættre, 3. Clemet Haucaas 4. Jens Iversen Børcheland 5.
Anders Fogstad 6. Ole Erichsen Veaa 7. Joen Hansen Qvam/m/e og 8. Niels Fyllingslie.
som alle til siiges betimelig at indfinde sig for at aflægge deres Laug Rættes Mænds Eed

D/en 8de Decbr: 1751 indfandt Rætten sig paa Aastædet Nyehavn for sam/m/estæds efter den
afsagde Udsættelse for Rætten tilkiendegivet Parterne d/en 4 Nov: sistleeden at afsiige

Kiendelse udi de fra de indstevnte indkomne exceptioner, og blev da efter Rætten paa
Aastædet fra Klocken 9 til 10 om Formiddagen opholdt sig i Procurator Bleginberg
ne[r]værelse
Kiendt og Afsagt.
Paa Citanterne Hans Hendrich Stamers og Hans Schultez Veigne som angivne MedInterressentere udi det nær Bergen indrettede Nyehavns Trannbrenderie, haver Procurator
Blechingberg, som deres antagne FuldMægtig Ved skriftlig StevneMaal dat: 23 aug:
sistleeden indstevnt Skipper Hendrich Olsen paa egne og Med Reehderes Veigne samt hans
befragtere Procurator Johan Simon Cramer og Jochum Friderich Geerdes, at møde for den
Aastæds Rætt som efter foregaaende beram/m/else d/en 4 Nov: sistleeden blev satt udi
Trannbrenderietz Huus bestaaende paa en under Gaarden Store Sandvigens tilhørende Grund
Nyehavn kaldet, beliggende udi Arne Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie, hvor da i følge
det i Rette lagde Stevne Maal de 2de indstevnte Vidner Torchild Haagensen og Torgier
Jørgensen som ligeleedis paa bem/el/te Gaard Sandvigens Grund havde sit tilhold Stæd efter
giorde Anviisning aflagde sin eedelig Forklaring, saavel om det i StevneMaalet Mentionerede
Trannbrenderietz Nøst, hvor indstevnte Skipper Olsens Skib d/en 13 julij sistleeden har lagt,
for at udlosse sin indehavende Ladning, hvormed hand dette Aar Retournerede fra Grønland,
bestaaende af KobbeSpæck, som og 2de Jern Ringe paa begge siider af bem/el/te Nøst,
hvorudi erm/el/te Skib laae fortøyet, indtil det blev efter Citanternes som Trannbrenderietz
Med Interressenteres ordre fra det eene Landtouv som udi den eene Jern Ring Var fastgiort,
løskastet, indtil at Trann brenderietz Interressenteres Skib som førtes af Skipper Friderich
Strasborg kunde frem hales og først komme til bem/el/te Nøst, og der udlosse sin
indehavende Ladning ligeleedis fra Grønland arrivered, og saaleedis af Trann brenderietz
brug, som \anseet/ nærmere berettiget benøtte sig. Mod bem/el/te Vidners Førelse og deres
giorde Anviisning paa Aastæden har den indstevnte Procurator Cramer paa egne og Skipper
Olsens og Med Interressenteres Veigne ey havt Videre at erindre uden at ansee Vidnerne, da
de
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den omvudne tiid, som Skibsfolck foer med Skipper Strasborg efter Lovens 1 bogs 13 Cap:
17 og 18 art: Men i henseende Citanterne saavel efter Stevne Maalet, som deres i Rette
sættelse har æsket Dom for denne Rætt, har hand saavel ved sit fremlagde skriftlige Indlæg af
4de Nov: som sam/m/edags muntlig holdte procedur aldeelis excipered sig fra at modtage
dom for denne Rætt, men i den stæd henskyder sig til byetinget i Bergen, som sit rette Værne
ting, hvor saavel hand som Parterne alle ere boende, ligesom hand og Ved de udi bem/el/te sit
fremlagde Indlæg paaberaabte bielager og Copier af 2de Stevne Maale det 1ste dat: 16 Julij
og det 2det af 21 aug: ey allene beviiser, for længst at have paa indstevnte Skipper Olsens
Veigne anlagt denne Sag mod S/ingneu/r Hans Jochum Jordan, der saavel skal Være en Med
Interressent i Trannbrenderiet som Reehder udi Skipper Strasborgs førende fregatthe, fordi
hand Sc: Jordan skal have Ordineret, skiøndt Skipper Olsens Skib hiemkom fra Grønland til
Nyehavns Trannbrenderie og der Ved detz tilhørende Nøst blev fortøyet forinden Strasborgs
Skib sam/m/estæds fra indkom, desuagtet mod Vedtagne Skick og Orden, ey har Vildet
tillade bem/el/te Skipper Olsen at udlosse og til Trann brende sin indehavende Kobbespæcks
Ladning, men i den stæd, da bem/el/te Skipper Olsen med sin gode Villie ey Vilde selv
borthale fra Nøstet eller sticke paa sit Landtoug, da at have befahlet Skipper Strasborgs
medhavende Skibsfolck at løs kaste hands Landtoug, paa det at besagde Strasborgs Skib
kunde fremhales til Nøstet og der først oplosse sin Ladning, samt sam/m/e til trann at faae
brendet, men end og Refererer sig \til/ de for bye tinget i Bergen ergangne Rættens
Kiendelser, i sær til den af Bye fogden under 9 aug: sistleeden afsagde Eragtning paa de fra

Citanterne indkomne exceptioner, der gandske og aldeelis tilkiender den indstevnte at
Vedblive sit Competente fora, og paalægger Citanternes MedInterressent at tage for sam/m/e
Rætt til Gienmæhle, i saadan henseende da som just denne selv sam/m/e Sag for byetinget i
Bergen forlængst er anlagt, og der som ovenmelt er blevet eragtet at sam/m/e bør til Doms
prosequeres, kand Citanterne som intræder i Sag med deres Med Interressent Hans Jochum
Jordan mod Skipper Olsen, der forhen har anhengig giort sin Sag som Citant for byetinget, ey
vænte at denne Rætt mod ergangne usvæckede Kiendelser, og de indstevntes Vedblivende
exception, ja mod Lovens 1 bogs 2 Cap: 3de og 4de Art: kand drage de indstevnte for denne
Rætt fra deres rette Værneting, da Sagen desuden ey findes af saadan beskaffenhed, siden ey
tretten
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falder om Trannbrenderietz Huuser eller detz tilhørende Grændser, der i følge Lovens 1 bogs
2 Cap: 15 og 16 art: kunde forandre forum domicilii til forum Reicitæ, thi bliver denne Sag
til endelig Paadømmende henViist til Bergens byetings Rætt hvor sam/m/e er incam/m/ineret,
hvor og Citanterne som Ved bye fogdens seenere Eragtning af 6 Sept: er tilladt paa Aastæden
at forskaffe sig hos Vedkommende den paaberaabte besigtelse kand for sam/m/e Rætt hvor
de nu henviises til, i fald de det nødigt eragter, betiene sig af det for denne Rætt tagne Tings
Vidne, samt Vidners giorde Anviisning paa Aastæden som desto bedre kunde tient denne og
forekom/m/ende Rætter til Oplysning, i fald Stædetz Situation tillige i følge Forordning af 23
Martij 1719 dens 4de Art: Var af Citanterne eller deres FuldMægtig i agttaget, Ved derover
at lade forfatte et chart til denne Acts følge.
Hvad denne Forrettnings bekostning angaaer, da bliver sam/m/e i følge det Kongl/ig
Allernaadigste Reglement af 2 april 1708 saaleedis anført Sorenskriverens diet og Skytz
Pænge til og fra Aastædet i alt 6 Miil da Rætten blev holdet d/en 4 Nov: sistleeden
tilsam/m/en 2 rdr 4 mrk for en dags forrettning 3 rdr de 6 Laug Rættes Mænd for Reyse
frem og tilbage 6 Miil samt forrettning paa egen Kost á 3 mrk er 3 rdr LehnsManden for
sam/m/e Mænd at tilsiige 2 mrk. d/en 8 Decbr: atter indreyst til Aastæden for at afsiige
denne Kiendelse derfor anføres Sorenskriverens diet og Reyse Pænge som forrige gang 2 rdr
4 mrk, og som for 2den dags forrettning 2 rdr de 6 Laug Rættes Mænd for deres Reyse paa
egen Kost á 2 mrk tilsam/m/en 2 rdr som da tilsam/m/en beløber 15 rdr 4 mrk: Hvad dette
Tings Vidnes bekostning beskrivelse og forseiglings Pænge angaaer, da skal Ved detz
expedition efter Vedkom/m/endes forlangende Speciel bereigning efter detz Vidløftighed
derover gives, hvilke bekostninger Citanterne S/ingneu/r Hans Hendrich Stamer og Hans
Schultz som denne Aastæds Forrettning har Reqvirered, udbetaler for det første, da Ved
endelig Dom i hoved Sagen for den Rætt Sagen er henviist til, denne med de øvrige
paastaaede Processes bekostninger Vel paaskiønnes hvem sam/m/e bør erstatte.
1751
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(1752: 228)
Extra Ting
[Schiold]

1752 d/en 7 Martij i følge Høy Welbaarne H/er/r StiftsbefalingsMand Uldrich Friderich von
Cicignons Mig tillagde Naadigste ordre af 26 Jan: sistleeden indfandt jeg mig paa Ting
stædet Møllendahl tillige med de{t} for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne
fol: 197 findes tilførte for der at modtage de Ved Fogden indkalte Mænds Giensvar
angaaende {Aarestad} det saa kaldede Aarestads Sogn, \og/ til de af Fogden frem sættende
Qvestioner \at tilsvare/ Høybem/el/te H/er/r StiftsbefalingsMandens ordre er saa lydende.
Fogden Rasmus Smith producerede den ham af H/er/r StiftsbefalingsMand von Cicignon
ham tillagde ordre af sam/m/e dato og i sam/m/e affaire. saa lydende.
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Efter Fogdens Indvarsling mødte følgende nemlig fra Gaarden Nedre Natland, Sing/neu/r
Daniel Friel som Gaardens eene beboere fra Øfre Natland, 2de Mænd Anders Nielsen og
Niels Rasmusen fra Fantoft Knud Pedersen bøxelMand fra Store Tvedt Rasmus Hansen og
Rasmus Hansen(?), fra Fiøsanger Forpagteren Chrispinus Iversen og Ole Joensen, fra
Krogenesset Lars Erichsen Houen Jens Jacobsen Nyegaard Ole Pedersen hvilcke 3de siste
er smaae Pladtzer under Fiøsanger, fra Landaas Anders Tollefsen, fra Haucheland Robert
Olsen, fra Harrebache Ole Mathiesen, fra Kobbeltvedt Mons Nielsen og Zacharias
Gundersen, fra Aarestad Clas Danielsen fra Kalvedahlen Hans Andersen fra Biørndahl
Ole Rasmusen fra Fløen Salemon Monsen Aschild Larsen, Johannes Harmansen hvilcke
smaae Pladtzer alle sorterer under Aarestad, fra Slettebache Christen Endresen, fra
Gaarden \Øfre/ Fyllingen Niels Rasmusen og Lars Larsen, som og mødte paa Lars Jacobsen
Nedre Fyllingens Veigne som er svag, fra Sæhlen forpagteren Johannes Gundersen, Lars
Andersen Pladtzet under Fyllingen, fra Cronstad Jens Jensen, fra Møllendahl Jacob Giise
og Iver Andersen, tillige med samtlige beboere af de derhos liggende Møller, fra Store
Soleim Hans Monsen med Opsidderne af de underliggende smaae Pladtzer, Arne Olsen Lien,
Mons Knudsen Uhren, Anders Jacobsen Bachen *Johansen Gundersen Solemsvigen, Anders
Iversen Lille Soleim Mons Monsen Kronstavigen, Peder Nielsen Kronstanesset Halver
Nielsen lille Landaas, Rasmus Øfre Treet, Bendix Nedre Treet hvilcke 2de siste Mænd
sorterer under Haucheland; Opsidderen paa Tarlebøe mødte {ikke} \omsider/.
Fogden tilspurte de alle mødende fra hvad Gaarder de 24 Mænd Vare som under dato 13
Julij 1748 har underskrevet en til Deres Høy Ærværdighed H/er/r Biskop Pontoppidan
indgivne Memorial om at maatte søge S/an/te Jørgens Hospitals Kierke i Bergen, de mødende
svarede at de alle Vare fra følgende Gaarder nemlig Harrebache, Aarestad med under
liggende Pladtzer Landaas med underliggende Pladtz Haucheland med underliggende 2de
Pladtzer, Møllendahl og derhos liggende Møllers beboere, Kronstad med Underliggende
Pladtzer samt Soleim med under liggende Pladtzer, og at sam/m/e havde underskrevet den
ommelte Memorial, Videre tilspurte Fogden de øvrige ovenanførte hoved Gaarders og
dessens underliggende Pladtzers beboere undtagen de under den til biskoppen indgivne
Memorial underteignede Mænd, at de Mand for Mand maatte fremkom/m/e og frivillig
erklære sig hvad Kierke de baade nu og for Eftertiiden anseer sig beqvem/m/elig at søge som
deres rette Sogne Kierke enten mehr bem/el/te S/anc/t Jørgens Hospital eller Birchelands
Annex.
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Fra Gaarden Øfre og Nedre Natland fra Fantoft, fra Store Tvedt fra Fiøsanger med
underliggende Pladtzers beboere, fra Fyllingen med underliggende Pladtzers beboere, fra
Sæhlen ligeleedis, svarede alle, efter at hver Mand for Mig blev fremkaldet, at de gierne
ønskede at blive ved deres forrige Sogne Kierke Bircheland hvor de til denne tiid stædse har

sognet, og for eftertiiden tragter efter at forblive, da de alle holder det for beleyligere didhen
at søge end til Hospitalet i Bergen
Fra de øvrige Gaarder nemlig Slettebachen, som og Aarestad Landaas, Møllendahl,
Cronstad Solem med Haucheland, Harrebache, Kaabeltvedt, Tarlebøe med underliggende
Pladtzer og Møller svarede samtlige beboere det de fremdeelis ligesom forhen ønsker at
sogne til S/anc/te Jørgens Hospital i Bergen, hvor de belover aarlig at yde deres Rettighed
saavel til Hospitalets Præst som Kierke,
Fogden som ey havde Videre Ved denne Forrettning at erindre forlangede denne
Forrettning sluttet og sig beskreven meddeelt.

Som/m/er Tingene for Aar 1752
[Schiold]
D/en 2 Maij 1752 blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Schiolds
Skibbreede satt paa Tingstædet Møllendahl i overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd fol: 197 tilførte
Hvorda blev først publicered de Kongl/ig Allernaadigste Forordninger Rescripter og
Øvrigheds ordres.
1. Forordning anlangende at de Delinqventer udi Dan/mark og Norge, som ere
kagstrøgne og brende merkede, skal hensettes til Arbeyde deres Livs tiid dat: 19 Nov: 1751
2. Anordning angaaende Som/m/er og høstetingenes holdelse udi Stavanger Ambt
dat: 19 Nov: 1751
3. Forordning anlangende hvorleedis de, som bruge uforsigtig og skiødes løs
Omgang med Ild og Lys, samt paa utilbørlige og for Ildebrand farlige Stæder smøge Tobach,
skal straffes. dat: 18 Decbr: 1751
4. ditto hvorved Tiiden, inden hvilken Ober Rettes Dom/m/e i Norge efter
Forordningen af 19 Aug: 1735, bør appeleres, endnu forlænges paa 14 dage. dat: 18 febr:
1752
5. Kam/m/er Collegii udstædde Auctions Placat angaaende endeel Kongl/ige
Inkomsters bortforpagtning Nordenfiels udi Norge for de 3 Aar, 1753, 54 og 55, udi Bergens
Stift nemlig 1. Fisketienden 2. Consumption familie og folke Skatten, 3. og Kongens
Anpart Korn Oste og fiske tienden som d/en 26 Julij skal opbydes paa Rente Kam/m/eret,
dat: 1 Martij 1752
6. StiftambtMand von Cicignons Ordre til Fogden af 8 febr: 1752 at efterlyse 2de fra
Munchholmen deserterede Slaver tillige med SkildVagten Hans Wegle Friderich Andersen
Kense og Jacob Olsen Stoch om nogen har savnet noget af det Godtz de er Vorden
attraperede med og Ved deres hen bringelse til Muncholmen har havt med sig dat: 8 febr:
1752
7. Stiftsbefalings Mandens ordre til Fogden af 29 April 1751 at det skal være fastsatt
og afgiort hvilcke Gaarder af det g/am/l/e/ Aarestads Sogn der skal sogne til Hospitalet i
Bergen og hvilke der skal sogne til Bircheland med Videre angaaende Tiendens Erlæggelse
at sam/m/e til et hvert Stæd bør lægges did.
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Dernæst fremlagt til publication

1. Forstanderen for Seminario Fridericiano hands udgivne bøxelseddel til Iver Olsen
Taqvam paa ½ Løb Smør i Gaarden Taqvam dat: 2 Sept: 1751 med Rev: ej dat
2. Mons Larsens udgivne bøxelsæddel til Rasmus Larsen Haucheland paa 18 Mark
Smør 1/8 huud i Gaarden Søevigen dat: 1 Maij 1752 med Rev:
3. Assessor Von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Jonas Rasmusen paa et støcke
Engebund af Aarestads tilhørende Jord, beliggende paa dens Østre side af Elven oven for
feldbrederens Stampe Mølles Vand Render og med Gierde er udsteenet samt en Huuse
Grund forhen af Johannes Olsen beboet tillige med den Grund hvorpaa hands forhen til
hørende Korn Mølle var staaende med der til hørende Vandfald med Videre dat: 27 Martij
1752 med Rev: ej dat
4. Grethe Axelsdatter afg/angne Johannes Olsens Enckes udgivne Skiøde til Jonas
Rasmusen paa sine tilhørende Huuse Ved Aarestads Elven bestaaende samt Mølle huus med
Videre dat: 21 Martij 1752 vid: fol: 456
5. Jonas Rasmusens udgivne Pante Obligation til Diedrich Nielsen Weinvich for
Capital 100 rdr, hvorfor ovenstaaende Ejendom er pandtsatt dat: 22 Martij 1752 vid: fol:
456.
6. Lector Peter Christian Gartners udgivne bøxelsæddel til Rasmus Christophersen
paa 1 Løb Smør 1 faar og ½ Huud i Gaarden Ladefiord Seminario Fridericiano beneficeret
dat: 20 8ber 1750 med Rev: ej dat:
7. Anders Larsen Ladefiords udgivne Revers paa Gienpart bøxelsæddelen givet og
udstæd af Lector Gartner dat: 20 8ber 1750
8. Abel Rasmusen Gillestad paa Lars Monsen med fleeres Veigne udgivne
bøxelsæddel til Thomas Andersen paa 21 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Haucheland
dat: 3 Maij 1752 med Rev:
9. Peder Monsen Hope og Anders Nielsen Grimstads udgivne Skiøde til Gudmund
Stephensen Sættre paa 10 Mark Smør 5/48 huud i Gaarden Ham/m/ersland dat: 2 Maij 1752
vid: fol:
Der efter blev paaraabt de indstevnte Sager
Michel Johannesen Haue efter forrige tiltale Contra Peder Nielsen Haue æskede den paa
høstetinget anlagde Sag udi Rette;
Peder Haue blev 3de gange lydelig paaraabt men møtte ikke ey heller nogen paa hands
Veigne
Michel Johannesen Haue giorde sin Paastand til doms og i Processens Omkostning
paastoed ved dom at Vorde tilfunden i alt med 1 rdr 8 sk foruden Dom/m/ens Løsning
Fogden bad at Ved Sagens Paadøm/m/e maatte erindres om Kongens bøder. og saaleedis
indlod Sagen til doms
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen Formiddag
Fleere Sager fremkom ey i Rette.
D/en 3die ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev da i den til Doms
optagne Sag følgende
Dom afsagt
Til sist leeden Høsteting afvigte Aar 1751 haver Michel Johan1752: 230

nesen Haue indstevnt sin Naboe Peder Nielsen Haue, fordi hand i Spadetiiden sam/m/e Aar
med hug og Slag har overfaldet ham, Sam/m/e Sigtelse har indstevnte Peder Haue førend
Vidnerne blev førte Vilde benegte, siigende at Citanten Michel Johannesen den paasøgte tiid
skal have slaget ham, men naar de af Citanten indstevnte Vidners eedelige Forklaring
examineres, sees 1mo at Vidnet Mons Jacobsen Haue, da hand efter Citantens Hustrues
{Paa}raab og Skrig kom ud paa Marken saae Peder Haue at have kastet Citanten Michel
Haue under sig og saaleedis laae over ham. 2do at Citanten har for de 3de øvrige Vidner
Sc: Niels Torsen Lohne Sieur og Mons Haucheland sam/m/e dag beklaget sig at Være af
den ind stevnte slagen, samt anviist for dem sin Ryg, den Vidnerne befandt at Være slagen,
samt blodig i hovedet og at Være Vaad og besudlet paa Klæderne, 3tio at de 2de sistførte
Vidner har hørt kort tiid derefter, at den indstevnte Peder Haue ey har nægtet for at have
slaget Citanten, men i deres Nerværelse sagt til Citanten /: da hand formeedelst foregiven
Aarsag nemlig af Peder Haue at Være slaget hilses Løs, ey kunde følge med Vidnerne til den
beram/m/ede Ulve jagt :/ ja har du faaet noget skal du faae meere, Og som den indstevnte,
skiøndt ham af Rætten paa sit forlangende blev givet Udsættelse til dette ting for da ved
paaberaabte Contra Stevning at indkalde Vidner paa sin Siide til Sigtelsens Afbeviisning dog
ikke deraf har betient sig, mindre Været i Stand til at frembringe Vidner om hands
uskyldighed, men aldeelis udeblevet med hvad der til hands Forsvar kunde tiene,
Kiendes og døm/m/es efter saadan Sagens beskaffenhed for Rætt at den indstevnte, som
saaleedis i Sigtelsen ansees skyldig ved at have slaget Citanten, ja truet og lovet at vilde slaae
ham meer, bør ey allene betale til Citanten Michel Haue den paastaaede og forvolte Processes
bekostning med 1 rdr 8 sk, og for hands ufredelige Løfte til Sognetz fattige erlægge 1 rdr:
men end og efter Kongl/ig Maj/este/ts Fogets giorde Irette sættelse og i følge Lovens 6 bogs
7 Cap: 8 art: at bøde sine slags Maals bøder med 9 rdr: som alt 15 dage efter denne doms
lovlige Forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven, men i dessen Mangel i følge
Forordning af 6 Decbr: 1743 derfor at straffes paa Kroppen.
Procurator Barth mødte paa H/er/r Assessor Jaen von der Lippes Veigne og i Rette lagde en
af ham under dato 15 april nest leeden udferdiget Stevning, hvorved hand til dette ting ind
kalder Niels Larsen og Halver Andersen Leylændinger paa Gaarden Øfstebøe samt Ole
Størchsen og Mons Larsen Leylændinger paa Gaarden Lund for øvet Skov hugster i H/er/r
Assessor Von der Lippes eyende Gaards Skov Samdahl til Vidne er ind stevnt Ole Larsen,
Jacob Joensen, Johannes Nielsen og Ole Olsen Leylændinger paa bem/el/te Gaard Samdahl,
Og som Rætten erfarede at Niels Larsen Øfstebøe som er en af Laug Rættet er den som er
kaldet som Part i Sagen blev der i hands Stæd antaget en af de forrige Laug Rættes Mænd
Sc: Gudmund Stephensen Sættre.
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Og som ey fleere af de indstevnte mødte uden Niels Larsen Øfstebøe og de 4re Vidner, blev
Stevne Maalet af de 2de Stevne Vidne Jens Handsen Aadland og Lars Monsen Lille Tvedt
eedelig afhiemlet at de med 14 dages Varsel lovlig har forkyndt denne i rettelagde Stevning
og i alle de i Stevningen anførte Mænds eget paahør paa deres paaboende Gaarder.
Procurator Barth forlangte de mødende Vidner maatte afhøres, og efter at Eeden for dem
alle Var betydet aflagde de en efter anden sin Eed og fremstoed
Ole Larsen Holmefiord først og efter Corporlig Eeds aflæggelse forklarede det hand
i afvigte Vinter ved Kyndelsmisse tiid har seed at de indstevnte nemlig Niels Larsen og
Halver Andersen Øfstebøe samt Ole Størchsen og Mons Larsen Lund har kiørt med sine
\Hæste/ enten en Sperre Evne eller troestang, til deres huusfornødenhed, men hvor meeget
eller hvor mange Læs det har været veed Vidnet ikke, veed ey heller hvorfra disse Mænd har

bragt sam/m/e eller hugget det, men Vidnet veed til fulde at Vidnet selv har kiørt 2 Læs med
sper eller troe nemlig 3 støcker paa hvert Læs, som Niels og Halver Øfstebøe havde hugget i
Munchebotten som ligger under Gaarden Samdahl, og havde beedet Vidnet at kiøre for dem
til deres Gaard, ligesom {hand} Vidnet og har seed at Ole Lund har {seed} kiørt 3 Læs med
birke Veed fra Munchebotten, hvor hand \ved/ stuen læssed sam/m/e paa Slæde eller drog
(drag). Barth tilspurte Vidnet om hand ikke saae at de forhen omvudne Læs med Sper eller
troe som de andre indstevnte selv har kiørt ikke kom fra Skauen Munchebotten eller Rødlien
og om hand ikke har seed Stuerne efter at de har øvet sam/m/e Hugster, Vidnet svarede at
hand ikke har seed de ind stevnte kom/m/e fra Munchebotten men allene at have kiørt om
hands paaboende Gaard ey heller seet Stuerne hvor sam/m/e var hugne
Procurator Jacob Preus fremstillede sig for de indstevnte Niels Larsen og Halvor Andersen
samt Ole Størchsen og Mons Larsen som deres fuldMægtig og sagde at omendskiøndt denne
Sag er anhængig giort og det første Vidne afhørt førend Comparenten fick Kundskab at
Rætten Var satt, skiønt hand paa Ting stædet sig har opholdet fra Klocken 9 slætt saa fandt
Comparenten dog fornøden at producere bem/el/te hands Principalers skriftlige exception
som hand begierede læst og til Acten henlagt. og efter forbem/el/te Omstændigheder og til
følge Loven protesterede Comparenten kraftigst paa at intet Videre med Sagen fortfares, men
med alle Vær..der(?) afviist, thi i Vidrig fald toeg Comparenten sig
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paa sine Principalers siide alle Lovens beneficia til paaanke Reservered, og altsaa derudinden
afvartede denne Respective Rættes lovforsvarlige Eragtning
Barth Replicerede at den fremsatte exception er saa vandmægtig at den snart i ingen deel
behøver besvarelse til tilbagedrivelse, thi de indstevnte skal aldrig med Lov eller Forordning
gotgiøre at Dom/m/eren i den/n/e Casu som her formedelst en Vrangviis exception bør vige
sit Dom/m/er Sæde, thi paastoed Comparenten i henseende allereede et Vidne er anhørt og
de 3de staar tilbage som nu for Rætten er til stæde at de maatte til Forklaring nu admitteres
siden de som Mennisker er dødelighed underkast Reserverende sin Principal i øvrigt i fald
Rættens Nægtelse til Vidnernes afhørelse skulle skee Vedbørlig Paaancke følgelig Lovens
forskrift.
Preus derimod formeente at den frembragte exception unægtelig haver Lovens Medhold, og
faaer det staae derhen, om Dom/m/eren som haver til ægte Citantens kiødelige broderdatter
trøster sig til Videre at foretage Sagen, og Sagen sluttelig paadøm/m/e, thi naar Comparenten
derom faaer høre Rættens Eragtning til Sagens Fortgang tvert imod hands exception, da vil
Comparenten tage Videre Messurers til hands Principalers defension.
Barth Replicerede at Forordningen af 19 aug: 1735 viiser i hvad tilfelde Dom/m/eren bør
Viige fra sit anfortroede Dom/m/er Sæde naar hand er beslægtet med nogen af Parterne, men
da den/n/e Casus ikke er her, saa protesterede Comparenten paa Vidnernes afhørelse til
Sagens fremgang, da det siden Vil ankom/m/e paa om Sagen her ved endelig Dom skal vorde
expidered eller ikke
Eragtet!
Da de indstevntes fuldMægtig som under Sagen indstillede sig \for Rætten/ efter Stevne
Maalet Var afhiemled og paa fundament at jeg som Citantens nær anrørende, har exciperede
mod mig at blive Dom/m/er i denne Sag, da i henseende Lovens 1 bogs 5 Cap: 6 art: samt
Forordning af 19 aug: 1735 der til \ey/ giver {dem} Anledning, Citanten dog selv i lige
Omstændighed og formedelst sam/m/e for faae Aar mod mig af hands Contrapart giorde
exception som Dom/m/er, har ansøgt i sine førende Sager, en Constituered Dom/m/er som
saavel er ham, som hands Contraparter af høy Øvrighed bevilget, udsættes og afviises Sagen
til Videre fremgang for den Dom/m/er deres Høy Velbaarenhed .....(?) Stifts befalings

Manden efter ansøgning kand forvænte {bliver Constituered} bevilger, og da saavel de
øvrige Vidner, som \til/ Sagen er kaldet
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*kaldet kand vorde afhørte, som Sagen til paadøm/m/e vorde expidered
Procurator Barth mødte paa Vice borgemeester Danchert Fasmers Veigne og i Rette lagde en
af ham udferdiget skriftlig Stevning dat: 17 april sistleeden, hvorved hand til Doms lidelse for
ulovlig Skovhugst i hans tilhørende Hope Gaards Skov haver indkaldet tieneren hos Lars
Olsen som Ejer og beboer af Gaarden Nestue, navnlig Niels, saavel som og bem/el/te drengs
hosbond Lars Olsen item Mons Schare og Endre Ingebrictsen Hølling alt følgelig Stevne
Maaletz videre formeld.
Stevne Vidnerne Ole Torbiørnsen og Hans Witrop begge boesiddende i Bergen fremstode
og under Eed afhiemlede det de lige efter deres paateigning paa Stevne Maalet har forkyndet
det i rette lagde Stevne Maal for Endre Ingebrictsen og Lars Nestu, hvoraf allene Lars Nestu
mødte.
Der næst fremstode Otthe Olsen og Elling Monsen begge tienende i Bergen hos Citanten
borge Mæster Fasmer og under Eed afhiemlede, det de med lovlig Varsel har forkyndt dette i
rette lagde Stevne Maal som Otthe Olsen oplæste for Niels da tienende paa Gaarden Nestu
hos Lars Olsen Nestu og for Mons Schare og det i deres eget paahør.
Af de indstevnte mødte allene Lars Olsen Nestu og Mons Schare, men ingen af de 2de
øvrige indstevnte efter 3de ganges paaraab.
Lars Olsen benægtet aldeelis at have hugget eller givet tilladelse til nogen at hugge i Hopes
Skov, lige som ey selv at Viide at have hugget en buske eller træe i hands Skov inden for
Hope Gaards Merkeskiel
Mons Schare tilstoed at have kiøbt en liden deel brende veed af lidt eene og older til 2 á 3
børre og det af en ved Navn Endre som hand ey vidste hvorfra hand Var kom/m/ed og det
ude ved Søreide, da sam/m/e Endre kom i en baad og havde sam/m/e brende veed derudi og
derfor gav hand bem/el/te Endre efter hands erindring 2 mrk 8 sk, sam/m/e Kiøb skeede af
Comparenten for S/anc/te Hans dags tiider afvigte Aar.
Barth paastoed for de 2de udeblivende Laugdags forelæggelse til neststundende høsteting.
Eragtet
De Lovlig indstevnte og ey mødende Niels tiener og opholdende sig paa Nestu som Endre
Ingebrictsen Hølling forelægges Lavdag til næstholdende høsteting som i lovlig tiid for
vedkom/m/ende bliver at forkynde.
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Procurator Bart mødte for Ole Larsen tienende hos afgangne Berthe S/a/l/ig/ Claus Mortzen
og i Rettelagde en af Comparenten under 18 april nestleeden udferdiget og lovlig forkynt
Stevne Maal hvorved er indkaldet Erich Bartrum boende paa Calfaret til at betale skyldig
værende 24 rdr samt Processens bekostning.
Den indstevnte Erich Bartrum blev 3de gange paaraabt men mødte ikke
Stevne Vidnerne Hans Andersen Kalvedahlen og Iver Nielsen Søre Nobiskroe fremstode og
eedelige afhiemlede det de for 14 dage siden i hands eget paahør har forkyndt Stevne Maalet
for *Ole Larsen* (Erich Bartrum) og det i hands eget paahør og for hans eget boepæl.
Barth i henseende den indstevnte nu ey møder begierede hand Lavdags forelæggelse for
ham til næste ting

Eragtet!
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Erich Bartrom forelægges Lavdag til næstholdende
Høsteting.
Procurator Preus fremlagde en af Elling Mølster under dato 20 Martij 1752 skriftlig forfattet
Stevning Contra Niels Haucheland for skyldig værende 8 rdr for en hæst med Videre efter
Stevne Maaletz indhold saa lydende.
Den indstevnte mødte og sagde ey at være Vidende om noget Stevne Maal.
Det eene Stevne Vidne Sieur Haucheland mødte men ikke den anden som var ved Stevne
Maaletz forkyndelse, thi af hiemlede Sieur Haucheland edelig Stevne Maalet det hand for 14
dage havde udi Niels Hauchelands hustrues Paahør ved Mons Thorsen Haucheland som
oplæste Stevne Maalet, og Michel Bratlands Nerværelse som det andet Stevne Vidne
forkyndet dette Stevne Maal;
Og som det eene Stevne Vidne udebliver saa Stevne Maalet ey vedbørlig kand Vorde
afhiemlet, den ind stevnte ey heller Varselet Vedtager, udsættes Sagen {og henviises} til
Varseletz og Stevne Maaletz lovlige Forkyndelse til næste Ting.
Tilkiendegivet Almuen om den tractat angaaende Grændserne imellem Konge Rigerne Norge
og Sverrig dat: 7/18 8br: 1751.
Fogden fremlagde til attestation 2de documenter det eene at her ey findes bøygde
Procuratorer fuldMægtiger Ridefogder eller deslige Forpagtere der kand betale Princessinde
Styr efter Forordning af 4 Nov: 1749, hvortil Laug Rettet svarede at udi dette Skib/breede
findes aldeelis ingen af de omspurte Persohner som Princessinde Styr kunde tilkom/m/e at
svare, thi her er vel nogle faae saa kaldede Forpagtere paa Proprietaire Præste og bønder
Gaarde af hvilke undertiiden er 1, 2 á 3 paa en Gaard, som alle er fattige bønder og bruger en
ringe til leye overdragen Jordepart, og altsaa kand ey ansees andet end for deres tienere som
bruges ved Jordbrugene.
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Det 2det var om at 1 ½ Løb Smør er af gam/m/el tiid udlagt til LehnsMands Gaard.
Restancen for indeværende Aars 1ste og 2den termins Skatter beløber 934 rdr 2 mrk 15 sk

Sartors Skibbreede
1752 d/en 4 Maij blev Retten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Sartors
Skibbreede paa Tingstædet Tosøen i overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de
Retten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 200 findes andførte og ved attester fra
LaugManden beviiste at have aflagt deres Eed,
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Ordre og befalinger oplæste som ved
næstforrige Skibbreede.
Dernæst publicered følgende documenter
1. Mad/a/me S/a/l/ig/ Abraham Wessels udgivne bøxelsæddel til Gregorius Monsen
Glesnes paa 7 ½ Mark Smør i Gaarden Glesnes dat: 4 Maij 1752 med Rev: ej dat

2. ditto hændes givne bøxelsæddel til Johannes Rasmusen paa 23 ¼ Mark fisk i ditto
Gaard Glesnes dat: 4 Maij 1752 med Rev: ej dat.
3. Hillebrant Omsens udgivne bøxelsæddel til Ole Mortensen paa 15 Mark Smør i
Gaarden Knapschog Seminario Fridericiano beneficeret dat: 15 april 1752 - med Rev
4. Rasmus Olsen og Iver Willumsen Windenes deres givne bøxel seddel til Albrict
Iversen paa 12 Mark fisk i Gaarden Polden dat: 4 Maij 1752 med Rev: ej dat
5. Lars Monsen Kallestads bøxelseddel til Michel Larsen paa 18 Mark Smør i
Kallestad dat: 4 Maij 1752 med Rev: ej dat
6. Peder Larsen Knapschogs givne bøxelseddel til Mons Andersen paa 13 ½ Mark
fisk i Gaarden Gietanger dat: 4 Maij 1752
7. Erich Larsen Landeraa og Michel Kaartvedts udgivne bøxelseddel til Hans Iversen
paa ½ Vog fisk i Gaarden Algerøen dat: 4 Maij 1752 med Rev:
8. Anders Nielsen Bildøens bøxelseddel til Niels Andersen paa 12 Mark Smør i
Bildøen dat: 4 Maij 1752 med Rev: ej
9. Korskierke Værgen Ole Steens udgivne bøxelsæddel til Michel Olsen paa 2 p/un/d
fisk i Syltøen dat: 20 Martij 1752
10. S/a/l/ig/ Magrethe Abraham Wessels givne bøxelsæddel til Anders Rasmusen
paa 23 ½ Mark Smør i Glesnes dat: 21 april 1752 med Rev: ej dat
11. Biskop Pontoppidans givne bøxelsæddel til Rasmus Jensen paa 13 ½ Mark fisk i
Gaarden Tellnes dat: 16 8ber 1751 med Rev: ej dat.
12. Iver Willumsen og Ole Larsen Windenesses udgivne Skiøde til Ole Thomesen
Algerøen paa 24 Mark fisk i Angeltvedt og 1 ½ Mark fisk i Polden dat: 4 Maij 1752 vid:
fol:
Marthe Hansdatter Lochøen fremstod for Rætten og tilkiendegav det hun tiid efter anden hos
sin Sønn Hans Daniel Christiansen har laandt i alt 15 rdr 3 mrk som hun er ham bleven
pligtig førend hun blev forloved og de siste pænge for 2 á 3 aar siden, hvilcket og Søn/n/en
som mødte tilstoed rigtig at forholde sig.
D/en 5te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev publiceret
Jacob Andersen Bielcherøens udgivne bøxelsæddel til Ole Ulvesen paa 6 ¾ Mark
Smør i Gaarden Leerøen dat: 5 Maij 1752 med Rev: ej dat
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Jens Michelsen Worland paa egne og MedEjeres Veigne hands udgivne bøxel seddel
til Niels Johannesen paa 27 Mark fisk i Gaarden Vixøen dat: 5 Maij 1752 med Rev: ej dat
Et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Tosøen efter afgangne Anne Larsdatter dat: 4
Maij 1752 vid: fol: 457.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Johannes Rasmusen Tøsøen fremstoed for Rætten og gav tilkiende at hand til dette Ting paa
sin Hustrues Veigne Metthe Jacobs datters Veigne med mundtlig Varsel til dette Ting tiid
og Stæd har indkaldet Brithe Thomas datter som er Niels Olsen Tøsøens Hustrue fordi hun
Løverdagen efter sistleeden Paaske kom i Citantens Huus og skieldede hands Kone bem/el/te
Metthe Jacobs datter for en Tyv som havde stælet fra Brithe Thomas datter en Gim/m/er,
ligesom under FalsMaal at have indstevnt Aamund Magnesen Humelsund til Vidne og
Rasmus Olsen Møvig som godvillig møder under foregaaende Stevne Maal, der om at

Vidne, og indstevnt tillige bem/el/te Brithe Thomas datter sam/m/e Vidner at anhøre, og
derefter at lide Dom, til Sagens bekostningers Erstattning.
Niels Olsen Tøsøen mødte paa sin Hustrue Brithe *Jacobs (Thomas) datters Veigne og
Vedtoeg at hun lovlig Var stevnt, og anmelte det hand med Contra Stevning har indstevnt til
Vedermæhle Johannes Rasmusen Tøsøen til at anhøre 2de indstevnte Vidner nemlig Marie
{Olsdatter og} Jacobs datter og Brithe Mons datter til at Vidne om den bortagne Gim/m/er ey
skulle \være/ Niels Olsen tilhørende.
Af Citantens Vidner mødte begge for Rætten vedtagende Lovlig Varsel
Stevne Vidnerne Lehns Manden Knud Tosøen og Simen Aamunsen Tøsøen fremstode og
eedelig afhiemlede det de med Lovlig Varsel under Lovens FalsMaal har indstevnt Marie
Jacobs datter tienende hos Contra Citanten Niels Olsen og Brithe Mons datter tienende hos
Johannes Tøsøen at aflægge Vidnes byrd om den Gim/m/er som Brithe Thomas datter skielte
Metthe Jacobs datter for, om sam/m/e nemlig Gim/m/eren ey skulle være Niels Olsen
tilhørende.
De indstevnte Vidner nemlig Marie Jacobs datter mødte men ey det andet Vidne Brithe
Mons datter.
De af Citanten indstevnte Vidner Aamund Magnesen Hum/m/elsund og Rasmus Olsen
fremstode og efter at behørig formaning Var dem givet at Vogte sig for meenEed
Og som Niels Olsen efter 3de gange Advarsel af Dom/m/eren ey at giøre Ulyd for Rætten
dog sam/m/e øvede blev hand i følge Loven 1 bogs 12 Cap: 3 art \og forordning af 3 Martij
1741/ erindret at betale 2 Lod Sølv, som hand strax betalte
Det 1ste Vidne Rasmus Olsen aflagde sin Eed efter at Eeden for samtlige Vidner var
af Lovbogen oplæst, og forklarede følgende at hand nemlig Vidnet hørte Løverdagen efter
sistleeden Paaske, at Brithe *Jacobs (Thomas) datter som kom ind udi Metthe Jacobs datters
stue, sagde til hænde, du
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har taget en Gim/m/er fra mig, men din Mand har ikke taget den, men du, og fornam Vidnet
at Brithe {Olsd} Thomesdatter som er Niels Olsens Kone talede disse Ord med Vreede til
Citantens Hustrue Metthe Jacobsdatter, Videre havde Parterne ey at tilspørge dette Vidne.
Det 2det Vidne Aamund Magnesen Humelsund aflagde lige leedis sin eedelig
forklaring og Vidnede ligesom nestforrige Vidne forklaret haver uden nogen forandring
Dernæst blev til Vidnerne giort den qvestion om de hørte om Brithe Thomas datter sagde
hvad tiid Metthe Jacobs datter skulle have taget Gim/m/eren, dertil svarede Vidnerne at de
hørte at Brithe Thomasdatter [sagde?] vil du nu tage som du giorde forleden Aar da du tog
en Gim/m/er fra mig.
Contra Citanten forlangte sine indstevnte Vidner afhørte
Marie Jacobsdatter fremstoed og efter aflagd Eed forklarede det hun for 4 aars tiid
siden denne høst kom/m/ende, saae Vidnet at der var et Lam med en sort fleck paa den høyre
bog gick i blandt Metthe Jacobsdatters Smaler som ey havde noget skaaren Merke paa sig
uden som melt saadan fleck, som tilhørte bem/el/te Metthe Jacobs datter, som blev borte, men
det Lam som Brithe Thomas datter tilhørte var ganske hvidt, og skal være hos Metthe Jacobs
datter det veed hun ey at giøre nogen forskiel paa da der ey er noget slags skaaren merke der
paa satt enten af {Metthe} Brithe Thomasdatter eller Niels Olsen, men Vidnet veed til fulde
at det hviide Lam som tilhørte Brithe Thomas datter kom for halv fierde Aar siden bort, men
Veed ey nermere derom at give Oplysning, og at Metthe Jacobs datters Lam med sorte fleck
er bort kom/m/et, men hvor hen veed Vidnet ikke

Det 2det Vidne Brithe Monsdatter fremstoed og ligeleedis aflagde sin Eed, det hun
aldeelis ey Veed noget om den/n/e Sag hvem Lam/m/et tilhørte og hvad enten det er
bortkom/m/en eller ikke, Videre tilspurte Parterne ey dette Vidne.
Citanten forlangede Udsættelse til næste ting for ved Continuations Stevning at indkalde
fleere Vidner nemlig Marithe Olsdatter og Anne Michelsdatter til sin Sags nermere
Oplysning.
Contracitanten havde ey videre at erindre.
Eragtning
Sagen udsættes paa Citantens forlangende til næste Ting
Fleere Sager fremkom ey udi Rette.
Fogden frem lagde til attestation følgende documenter nemlig de sam/m/e \som/ for Schiolds
Skibbreede blev attestered, dernæst tilspurdt dette Skibb: om de som hører under Søe
Lægderne, og ey er i Landlægd nogen tiid for hen til Fogden har betalt Udreednings og
Standqvarters penge af deres paaboende Gaarders skyld førend fra 1748 aars begyndelse
hvor til svartes Ney.
Angaaende den g/amme/l Læns Mand Gaard Bildøen svarede Laug Rettet at sam/m/e er
uden for Lægd.
Restancen for indeværende Aars 1ste og 2den termins Skatter beløber 271 rdr 3 mrk 2 sk
1752: *233a

Guulens Skibbreede
1752 d/en 9de Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt paa Tingstædet
Schieljehavn i overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten af Guulens
Skibb: tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 201 findes tilførte som alle med
Attester fra Laug Manden beviiste at have aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ig allernaadigste Forordninger publicerede tillige
med andre ordre som ved næstforrige Tingstæd.
Dernæst publicered følgende documenter
1. H/er/r biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Hans Pedersen paa 2 p/un/d
Smør 2/3 faar og 1 p/un/d fisk i Gaarden Henrichsbøe Bergens bispe stoel beneficeret dat:
12 april 1752 med Rev: ej dat:
2. Friderich Monsen Steendahls udgivne bøxelseddel til Iver Olsen paa 15 Mark
Smør i Gaarden Furrenes dat: 8 Decbr: 1751 med Rev: ej dat
3. Jan Meyers udgivne bøxelsæddel til Hans Andersen paa 6 mark Smør i Gaarden
Store Glavehr dat: 28 Maij 1751
4. Giærtrud Clemetzdatters Arv og Gields fragaaelse efter sin afdøde Mand Ole
Olsen Øfre Grinde dat: 9 Maij 1752. vid: fol: 457
5. Hillebrant Omsen som Forstander for Seminario Fridericiano hands givne
bøxelbrev til Niels Hansen paa 2 p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Øfre Grinde dat: 11 april
1752 med Rev: ej dat
6. Niels Fam/m/estads med fleere deres givne Skiøde til Baste Olsen paa 20 Mark
Smør i Gaarden Indre Haugsdahl dat: 9 maij 1752 vid: fol: 457

Lehns manden Hans Peedersen Henrichsbøe anmelte for Rætten det hand paa Jørgen Peter
Møllers Veigne og efter hands skriftlige begier har med mundtlig Varsel indkaldet Bryning
Vichingvog at betale til bem/el/te Jørgen Peter Møller de efter Reigning Resterende 14 rdr 4
mrk for bekomne Vahre udi Decbr: 1748 derfor at lide, Dom, tillige med at erstatte
Processens bekostning.
Den indstevnte Bryning Wichingvog mødte ikke, Stevne Vidnerne Hans Hendrichsbøe og
Ole Jonsen Stembøe fremstode og under Eed afhiemlede det de den 13 aprilis sist afvigt har
paa Jørgen Peter Møllers Veigne indstevnt Bryning Ehlers for pligtige Gield 14 rdr 4 mrk til
Doms lidelse samt til Erstattning for Processens Omkostning, og det i Paahør af hands Kone
og i hands eget Huus paa Wichingvog da hand selv ey Var tilstæde.
Eragtet
Da den Lovlig indstevnte Bryning Ehlers Wichingvog ey møder forelægges ham Lavdag til
nest anstundende Høsteting, hvilcken forelæggelse tages beskreven og i lovlig tiid af Citanten
besørges forkyndt.
D/en 10de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt
Fogden fremlagde til attestation de 2de documenter som paa forrige ting stæder som
ligeleedis som paa Sartors ting blev besvaret angaaende ingen Lægs Udreednings Pænge
førend Aar 1748 er oppebaaret af fogden, dernæst at ingen af dislige Persohner enten bøygde
Procurator forpagtere findes i dette Skibbreede 3tio at Gaarden Øfre Oppedahl af 1 ½ Løb
har Været Lehns Mands Gaard og er uden for Lægd endnu
Restancen for indeværende Aars Skatters 1ste og 2den termins Skatter beløber 579 rdr: 1
mrk 3 sk
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Lindaas Skibbreede
1752 d/en 12 Maij blev til almindelig Som/m/ertings holdelse \Rætten/ satt paa Tingstædet
Brudeknappen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte
Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 205 findes tilførte untagen udi Elling Andersen Sirsets
Stæd som ved døden er afgangen er Baste Monsen Waage igien antagen som alle Ved Laug
Mandens Attest beviiste at have aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed,
For dette Skibb: blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Ordre oplæste som ved
nestforrige Ting stæd.
Dernæst fremlagt til Publication følgende
1. H/er/r Otthe Sundbyes udgivne Skiøde til Aamund Jacobsen paa 1 p/un/d Smør 1
Mæhle 4 Kander Malt i Gaarden Hauchaas dat: 26 aug: 1751 vid: fol: 457.
2. H/er/r Justitz Raad Bagers udgivne bøxelsæddel til Sieur Olsen paa 18 Mark Smør
i Gaarden Rongvehr Laugstoelen beneficeret dat: 19 Jan: 1752 med Rev: ej dat
3. Frue Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Halver Jacobsen paa ½ pund
Smør 1 Mæhle 2 Kander Malt i Gaarden Synevog dat: 16 april 1751 med Rev: ej dat
4. Herman Diedrich Steenfelts udgivne bøxelsæddel til Erich Bastiansen paa 3
sk/illing/s Jord eller 18 Mark Smør i Gaarden Aaraas dat: 3 jan: 1752 med Rev: ej dat
5. Anne Helene Frørup S/a/l/ig/ Fogden Lems udgivne bøxelsæddel til Niels Nielsen
Dyrnes paa 12 Mark Smør i Gaarden Dyrnes dat: 29 Martij 1752 med Rev: ej dat.

De indstevnte Sager blev paaraabte.
Sing/neu/r Abraham Erpecom foreviiste Rættens Forelæggelse for Vedkom/m/ende efter
paateigning at Være forkyndt af de 2de Mænd Knud Fonnebust og Ole Tveteraas.
Efter (Efterat?) sistgangne Rættens Kiendelse afvigte høsteting var afsagt for den forelagde
Ole Lagesen blev inden Rætten dagen derefter som var den 15de 8ber under Missive
Dom/m/eren tilsændt et af Procurator Johan Friderich Cramer paa bem/el/te Ole Lagesen og
Lisbeth Lagesdatter (Veigne?) forfattet skriftlig Indlæg dat: 13 8ber 1751 med Stemplet
Papier belagt, som nu for Rætten blev oplæst
Citanten Erpechom fandt sig anleediget følgelig det nu oplæste document af 13 8ber 1751
som melt af Procurator Johan Friderich Cramer uden nogen fore Vist ordre af Ole Lagesen
paa bem/el/te Ole Lagesen og Lisbet Lagesdatters Veigne har fremsættet og som d/en 12
Maij hujus anni saaleedis dog uformodentlig er Vorden accepteret og ad Protocollum har
ladet til føre efter at Rættens forafskeedigelse eller Forelæggelse d/en 13 8ber nestleeden var
skeed, thi formeente Comparenten at denne saakaldede i utiide anviiste exception ikke kand
eller bør ansees at validere for saavidt den i sig selv er gandske Lovstridig og hvorfor
Comparenten paastaar at Ole Lagesen atter under falsMaal at møde {af} er bleven
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forelagt nu persohnligen ikke Comparerer, at hand i følge forordningen derfor bør Mulcteres
og ansees, det hand ind stillede til Rættens for gott befindende Ved Eragtning at skiønne om,
i øvrigt Reserverer Comparenten sin nermere tiltale til bem/el/te Ole Lagesen enten Ved
paafølgende Continuations Stevning eller og paa anden Maade som hand bæst agter fornøden
at kand skee.
De til VederMæhle indstevnte Frue bispinde Bornemans og Lisbet Lagesdatter samt Ole
Lagesen blev alle paaraabte men ingen mødte, thi blev forelæggelsen Edelig afhiemlet af de
2de Stevne Vidner Knud Fonnebust og Ole Tveteraas lovlig og i deres Paahør den anførte tiid
at Være forkynt efter paateigningens Udviis
Eragtet!
Sagen optages til kiendelse til i Efter Middag.
Afsagt!
Naar det fra Citanten Abraham d’Erpechom sistleeden høsteting incamminerede Stevne
Maal eftersees, erfares at Ole Lagesen er indkaldet, som Vidne udi den Sag som Citanten selv
tilstaar og anseer \ham/ som paagieldende Hoved Mand for, da som bem/el/te Ole Lagesen ey
allene derimod har protesteret at aflegge den af Citanten æskede Eed og Paastaaet Sagens og
Stevne Maaletz Afviisning med Reservation om lovlig tiltale {Cita} til Citanten, hvilcken
hands giorde exception vel første Rættes dag ey til tiide ankom førend Sagen alt til Eragtning
og forelæggelse var sluttet, men dog dagen der efter førend Tinget for dette Skibbreedes
Almue blev ophævet, og nu denne Rættes dag til Acten henlagt, Frue Bispinde Bornemans og
Lisbeth Lagesdatter som til Veder mehle indkaldede og mod Ole Lagesens Vidnesbyrd i
hands egen Sag har protesteret, og paastaaet Stevne Maalet afviist altsaa efter saadan Sagens
Omstændighed og de ind komne exceptioner finder denne Rætt ey nogen Føye enten efter
Citantens Paastand at Mulctere det indstevnte Vidne Ole Lagesen til falds Maals bøders
Udreedelse, siden hand ved skriftlig Indlæg har svaret, mindre atter igien at give ham nye
Forelæggelse, siden Citanten ey allene derudi her for byetings Rætten i Bergen hvor denne
Sag tilforn er Ventileret og bem/el/te Ole Lagesen som Vidne i sin egen Sag var indkaldet,
udi sam/m/e sin Paastand om forelæggelse har faaet Afslag, men i sær at Forordning af 5
Nov: 1723 det forbyder at saadan af Citanten æsked Eed maae paalægges nogen af de paa

gieldende som derimod protesterer. Thi bliver dette Stevne Maal som uden Lovens Grund er
indrettet mod Ole Lagesen der baade som Vidne og paagieldende Hoved Mand er sigtet, fra
denne Rett afviist
Fogden Smith efter forrige tiltale Contra Ole Lagesen
Fogden Smith æskede udi Rætte den fra siste Ting udsatte Sag og i følge Rettens Eragtning
producerede den forkynte Lav dags forelæggelse for Ole Lagesen.
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Den forelagde Ole Lagesen blev 3de gange paaraabt men mødte ikke ey heller nogen paa
hands Veigne, thi blev Stevne Vidnerne Knud Fonnebust og Ole Tveteraas fremkaldet, som
under aflagd Eed afhiemlede det de lige efter den paa forelæggelsen skrevne paateigning
sam/m/e har for Ole Lagesen forkynt nemlig d/en 24 april \sistleeden/ og det i hans eget
huus og paahør
Fogden gav tilkiende at Ole Lagesen paa den paastevnte Obligation har betalt 3 Aars Renter
fra Obligationens dato d/en 19 8ber 1746 til d/en 19 8ber 1749, saa hannem endnu Rester 2
fulde Aars Renter til 19 8ber 1751 og Videre Rente fra den tiid til betalning skeer, altsaa
paastoed Fogden at bem/el/te Ole Lagesen bliver tilfunden at betale ham den paastevnte
Capital 30 rdr med de benevnte Renter indtil betalning skeer, samt at erstatte denne Processes
bekostning ubereignet Dom/m/ens beskrivelse 2 rdr: og derefter ervartede Dom.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen formiddag
D/en 13de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev udi Sagen indstevnt af
Fogden Smith Contra Ole Lagesen følgende
Dom afsagt.
Den indstevnte Ole Lagesen efter sin udstædde Pante Obligation dat: 19 8ber 1746 som
sam/m/e Aar og dag til Tinge er Vorden publiceret, er til Citanten Fogden Rasmus Smith
pligtig den Capital 30 rdr med Resterende Rente fra Aarsdagen d/en 19de 8ber 1749 til
betalning skeer, hvorfor benevnte Creditor har til pant og forsickring faaet næst de
prioriteredes Fordringer, den indstevntes tilhørende Huuse og Ejendeele bestaaende paa
Giestgiveriet ved Kiilstrøm/m/en alt efter bemelte Obligations Videre tilhold, da i
henseende den indstevnte Ole Lagesen som i lovlig tiid er af Citanten opsagt benevnte
Capital, og dog ikke hvercken efter Opsiigelse Stevne Maal eller Forelæggelse har indfunden
sig for at indfrie og betale til Citanten den paasøgte Summa, kiendes og døm/m/es hermed for
Rætt at den indstevnte Ole Lagesen ey allene til Citanten Fogden Rasmus Smith bør i følge
sin udgivne Pante forskrivelse betale den paasøgte Capital 30 rdr med Resterende Rente fra
19de 8ber 1749 som er til denne tiid for 2 ½ aar 3 rdr 4 mrk 8 sk og Videre til betalning
skeer, men end og erstatte ham den/n/e Processes bekostning ubereigned Dom/m/ens Løsning
med 2 rdr, som alt 15 dage efter Dom/m/ens lovlige forkyndelse bør udreedes, under Nam og
Indførsel
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i Pantet og Adferd efter Loven.
Sieur Berge paa egne og broder Knud Berges Veigne efter forrige tiltale Contra Endre
Sieursen Grimstads

Parterne mødte begge og da saavel Knud Berge som Endre Sieursen Grimstad begge ere
Laug Rættes Mænd bleve i deres Stæd antagne 2de af de forrige Aars Laug Rætt nemlig
Michel Østreim og Rasmus Aaraas.
Endre Sieursen Grimstad efter seenist paa Høsteting forlangte Udsættelse til den Ende at
faae Anders Revsdahlen indkaldet til at forklare om hand ey havde givet ham forlov at hugge
den paa søgte Veed, fremstillede sam/m/e Mand for Rætten som persohnlig mødte, hvis
Forklaring Citanterne uden foregaaende Stevne Maal sam/m/e at anhøre de tillod maatte
tilføres.
Anders Revsdahlen fremstoed for Rætten, siigende at have give[t] Endre Sieursen Grimstad
tilladelse at hugge Kulle Veed i sin eyende og tilhørende Skov under Gaarden Revsdahl
henhørende, men ey at hugge Gaarden Berges Opsiddere eller Citanterne til Fornermelse,
men paa det Stæd hvor sam/m/e Kulle Veed af Endre Sieursen Grimstad er hugget formeener
Comparenten at henhøre under Refsdahls tilhørende Skov, hvilcket hand formeener Vil og
bør ankom/m/e paa nermere Vidnesbyrd, og kand Comparenten ey afstaae det omtvistede
støcke Mark, hvor sam/m/e Kulle Veed af den indstevnte {Veed} er hugget, men anseer
sam/m/e sig at Være tilhørende
Citanterne sagde at det stæd hvor Kulle Veeden er hugget formeener de og paastaar at
henhøre under Gaarden Berge siden de af deres Formænd og andre sam/m/e har hørt og
Merkeskiel derom findes
Eragtet
Da saavel Citanterne som Anders Refsdahlen der har givet den indstevnte Endre Sieursen
Grimstad forlov at hugge den paasøgte Kulle Veed holder sig begge berettiget til det Stæd
eller Marck hvor sam/m/e er hugget, da som det paa ligger Parterne ved Lov faste Vidner at
beciise hvo der til findes berettiget, og hvem sam/m/e tilhører afviises Sagen i følge Lovens
1 bogs 13 Cap: 9 art: til Aastæden, hvor da Vidner efter foregaaende lovlig Stevne Maal og
anviisning paa Stæden kand aflægge deres Forklaring og Vidnesbyrd hvad enten det
omtvistede Stæd henhører under Citanterne Gaarden Berges eller Comparentens tilhørende
Gaard Refsdahls Ejendom, Om Tiiden til Aastæds Forrettningens holdelse haver
Vedkom/m/ende sig hos Dom/m/eren at addressere, som efter Aaretz Leylighed og andre sine
Forrettningers tilladelse skal naar Stevne Maalet til Aastæden foreviises beram/m/e og
fastsætte Tiiden.
1752: 235b
Fleere Sager fremkom ey for Rætten efter paaraabning
Fogden fremlagde til attestation de sam/m/e bielager til hands Reegenskaber, som ved
nestforrige Tingstæd, som og blev i alt som der besvaret, med det tillæg til den qvestion om
der findes nogen som bør betale Princessiede styr at Lieutnant Steen staar i Deres Maj/este/ts
tieniste som Premiair Lieutnant ved Capitaine Groves Compagnie,
Restancen for inde værende Aars 1ste og 2den termins Skatter beløber 613 rdr: 10 sk

Ahlenfit Skibbreede
1752 d/en 25 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Ahlenfit
Skibbreedes Almue paa Ting stædet Alvestrømmen i Overværelse af Deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og følgende Laug Rættes Mænd siden ingen af de paa Høstetinget afvigte
Aar nye opnevnte Laug Rættes Mænd indfandt sig Ved Rætten, hvorfor Fogden har tilsagt

ved Lehns Manden de gamle Laug Rættes Mænd som for nogle Aar siden har betient Rætten,
Sc: 1. Peder Monstad 2. Berge Johannesen Hilland 3. Arne Andersen Elsaas 4. Anders
Olsen Tvedt 5. Hans Olsen Nesse 6. Knud Schare 7. Knud Storoxe og 8. Lars Andersen
Qvam/m/e,
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ig Allernaadigste Forordninger oplæste som
ved nest forrige Skibbreeder.
Dernæst givet Almuen Kundskab om den Kongl/ig allernaadigste Resolution paa
Ham/m/ers Præstegields indgivne Memorial angaaende Hossangers Præste gaard, at derved
er intet at giøre, Com/m/uniceret Ved Stiftsbefalings Manden d/en 11 Martij 1752
Dernæst publiceret følgende documenter
1. Sorenskriver Garmans udgivne bøxelsæddel til Knud Johannesen paa ½ Løb Smør
½ tønde Malt 3 Kander Korn i Gaarden Storoxe dat: 30 8ber 1751
2. Comerce Raad von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Jens Magnesen Haaland
paa 18 Mark Smør 1 ½ qv: Malt i Gaarden Alver dat: 13 8ber 1751
3. H/er/r Capitaine Hans Jacob Borses udgivne Pante Obligation til H/er/r Assessor
Brøcher paa Capital 800 rdr og der for pandtsatt sin eyende Gaard Fladøen dat: 18 Martij
1752 vid: fol:
D/en 26 Maij blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt
For Rætten fremstoed Lasse Olsen Opsidder og bøxel Mand for 2 p/un/d 8 Mark Smør i
Skatte skyld og i Landskyld ½ Løb Smør ½ Tønde Malt udi Gaarden Beraas Hossangers
Præsteboel allernaadigst beneficeret og under Matriculens No: 25 i Ahlenfit Skibbreede og
Nordhorlehns Fogderie beliggende, og Veemodig forestillede at 14 dage for afvigte Juule
Høytiid sistleeden Aar blev en uløckelig Vaade Ild optænt paa hands brugende Gaarde parts
bønder Huuse, hvorved følgende Huuser blev lagde i Aske, nemlig et Ildhuus hvor Ilden
begynte, 1 Koe floer og Høelade med et Veedhuus som alle stoed i lige Linie, dernæst og 1
stald, 1 stor Sengeboed, 1 Melke boed, 1 stue huus med hosføyede Kam/m/er og et Veedhuus
alt i en anden Linie og tvers over staaende, som alt tillige med
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det i værende Høe og Korn og andet boehave som fra Ildens Overfald ey kunde reddes, om
denne uløckelige Hændelse fremstillede Comparenten de 2de Vidner Arne Møchelthun og
Ole Lille Oxe, som begge eedelig forklarede at denne uløckelige Hændelse den angivne tiid
nemlig 14 dage for Juul afvigte Aar er skeed og at de anførte Huuse alle er opbrente paa
Gaarden Beraas for Opsidderen Lasse Olsen ved en uløckelig Vaade Ild, saa intet deraf er
bleven til overs
Comparenten forlangede dette Tings Vidne maatte vorde sig beskreven meddeelt, for
derefter Allerunderdanigst at ansøge Deres Kongl/ig Maj/este/ts Naade om Skatternes Efter
givelse i følge den allernaadigste udgivne Skatte Forordning, hvilcket blev ham paa
forlangende meddeelt og af Rætten Attesteret.
Den anordnede og beskickede bøygde Skaffer Berge Joensen Qvamme fremstoed for Rætten
og gav til kiende at hand med mundtlig Varsel til dette Ting Tiid og Stæd har ladet ved de
2de Stevne Vidner Lehns Mand Lars Storoxe og Knud Johannesen Storoxe indstevnt Ole
Paulsen Berraas for ulydighed ey at vil skydtze efter tilsiigelse med den øvrige bøygde
Almue, og dernæst at betale for 4re gange Skydtz pænge hand til frem/m/ede i hands Stæd

har udbetalt til de hand har leyed nemlig hver gang 1 mrk tilsam/m/en 4 mrk tillige med at
erstatte denne Processes bekostning.
Den indstevnte Ole Paulsen Beraas blev 3de gange paaraabt men mødte ikke
De 2de Stevne Vidner fremstode og eedelig forklarede at de lovlig har forkyndt
ovenstaaende muntlige Stevne Maal for Ole Paulsen Beraas og det i hands eget paahør og
paa hands egen Gaard og det med lidt meer en 14 dages Varsel.
Eragtet
Den lovlig indstevnte og ey mødende Ole Paulsen Beraas forelægges Lavdag til
næstholdende Høsteting hvilcken forelæggelse i lovlig tiid bliver af Citanten besørget ham
forkyndt.
Fleere Sager fremkom efter paaraab ey udi Rette.
Fogden frem lagde til attestation den sam/m/e Designation over den i forrige tiider frietagne
Lehns Mands Gaard Øfre Mundahl af Skyld 2 Løber som ligesom ved forrige tingstæd blev
besvaret, ligeleedis at ey nogen findes som de omspurte der bør betale Princesinde Styr
Restancen for indeværende Aars 1ste og 2den termin beløber 519 rdr 5 mrk 4 sk:
Publiceret Karen S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelsæddel til Ole Knudsen paa 1 p/un/d 3
Mark Smør i Gaarden Berrefiord dat: 26 Maij 1752 med rev: ej dat

Herløe Skibb:
1752 d/en 29 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Herløe Skibb:
paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de
Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 211 findes tilførte og beviiste med
Laug Mandens attester at Være i Eedtagne
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Ordres oplæste som Ved
næstforrige Skibbreede.
Dernæst fremlagt til Publication følgende documenter
1. Kongl/ig allernaadigst givne Confirmation paa et Giest
1752: 236b
giver Privilegium i Herløe Sundet for Fendrick Severin Svanenhielm dat: 1ste April 1752
*1. H/er/r Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Johannes Iversen paa 1 p/un/d
fisk i Gaarden Nordvig dat: 18 april 1752 med Rev:
2. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Ole Knudsen Dalland paa 1 p/un/d fisk i
Gaarden Hatten dat: 22 Dec: 1751 med Rev:
3. Zacharias Fæsters udgivne bøxelsæddel til Ole Michelsen Hæsnes paa 1 p/un/d
Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Nedre Tvedt dat: 15 Decbr: 1751 med Rev: ej dat
4. Frue Justitz Raad Kroghs udgivne bøxelsæddel til Johannes Gregoriusen paa 1
p/un/d Smør 8 Kander Malt i Gaarden Berland dat: 6 Maij 1752 med Rev: ej dat
5. Concul Wallaces udgivne bøxelsæddel til Rasmus Olsen paa 8te Mark Smør i
Gaarden Hennøe dat: 1 april 1752.
6. ditto hands givne bøxelsæddel til Hans Johannesen paa 8 Mark Smør i ditto Gaard
Hennøe dat: 12 april 1752

7. Frue Kroghs udgivne bøxelsæddel til Ole Andersen Blindem paa 9 Mark Smør ¾
Mæle Korn ¼ faar i Gaarden Hanevig dat: 15 Maij 1752 med Rev: ej dat
8. Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til 2de Mænd Sc: Michel Gudmunsen
Tosche og Hans Huusebøe paa en under Gaarden Huusebøe beliggende Laxe Vog dat: 4
Nov: 1751 med Rev: ej dat
9. ditto H/er/r Assessor Lausen efter fuldMagt af Raad Mand Montagne som Curator
for Frøcken Birthe Lillienschiold hands udgivne bøxelsæddel til Thomas Stuure paa 1 p/un/d
9 ¾ Mark fisk i Gaarden Tielstad dat: 22 Jan: 1752 med Rev: ej dat.
10. Appollona S/a/l/ig/ H/er/r Otthe Edvarsens udgivne bøxelsæddel til Halver
Larsen Landsvig paa ½ p/un/d 6 Mark Smør i Schielanger dat: 12 april 1752
11. Frue Kroghs givne bøxelsæddel til Tønnis Andersen paa 1 p/un/d 13 ½ Mark
Smør 1/3 huud udi Gaarden Fosse dat: 15 Maij 1752 med Rev:
12. Knud Andersen Moldeklefs udgivne Skiøde til Niels Olsen paa 18 Mark Smør 6
Kander Malt ¼ faar i Gaarden Moldeklef dat: 29 Maij 1752 vid: fol: 458
D/en 30te Maij blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt men ingen indfandt sig for
Rætten som havde nogen Sager at fremføre,
Fogden frem lagde til attestation de sam/m/e documenter som Ved nestforrige Skibbreede at
ey nogen af Søelægderne har betalt Udreednings Pænge førend Aaret 1748, 2do at 2de
Løber i Gaarden Landvig har været af forrige tiider udlagt til Lehns Mands Gaard og altsaa
uden Lægd. 3tio \Resp:/ at der ey findes nogen enten Proprietarier bøyde Procuratorer
eller dislige som kand svare Princessinde Styr, thi de faae saakaldede forpagtere er allene
\fattige/ bønder der bruger ringe Jordeparter og altsaa som Proprietariers tienere ansees,
Ligesom og Forpagteren i Strushavn bruger allene det ringe Giestgiverie og altsaa ey har
saadan/n/e Indkomster hvor af Princessinde Styr kand svares
Restancen for 1ste og 2den termins Skatter beløber 529 rdr 3 - 11 sk.

Radøe Skibbreede
1752 d/en 1 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Radøe
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Alvestrømmen i Overværelse af deres
1752: 237
Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 207
findes anførte og alle mødte med attester at være i eedtagne,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige forordninger oplæste som ved nestforrige
Ting stæd.
Dernæst blev fremlagt til Publication følgende
1. Skifte brev forrettet paa Gaarden Kaalstad d/en 20 8ber 1751 efter afg/angne Lars
Knudsen Kaalstad ved: fol:
2. Ochie S/a/l/ig/ Peder Jonsen Gensbergs udgivne bøxelsæddel til Hans Rasmusen
Lille Tvedt paa 18 Mark Smør 1 ½ qv/arter Malt i Gaarden *Litne (Lille) Tvedt dat: 1 Maij
1752
3. H/er/r Wilhelm Frimands udgivne bøxelsæddel til Aschild Olsen Noranger paa 1
p/un/d 3 Mark Smør udi Gaarden Indre eller Søre Morchen dat: 15 april 1752,

4. Justitz Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Johannes Nielsen paa 9 Mark Smør
6 Kander Malt i Gaarden Hauland dat: 29 Martij 1752,
5. H/er/r Jens Rennords udgivne bøxelsæddel til Gudmund Jacobsen paa 9 Mark
Smør 4 ½ Kande Malt i Gaarden Settre dat: 13 Maij 1752 med Rev: ej dat med hos hæftet
St: Papier
6. Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Ole Monsen Sættre paa 18 mark Smør
20 ½ Kande Malt i Gaarden Nedre Tvedt dat: 10 Martij 1752 med Rev: ej dat
7. Agnethe S/a/l/ig/ Hofmands udgivne bøxelsæddel til Knud Larsen Olsvold paa 18
Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Dahle dat: 15 Maij 1752 med Rev: ej dat med hos
hæftet St: Papier
8. Publiceret Arnold Meyers Paateignede *Fornuelse dat: 28 8ber 1751 paa den
hands under dato 30 8ber 1731 udgivne Pante Obligation \stor 100 rdr/ til Mad/a/me Karen
S/a/l/ig/ General Told forvalter Garmans Encke, men nu ved transport er Sorenskriver
Garman tilhørende vid: Pante Protocollen fol:
9. Ligeleedis publiceret ditto Meyer paateignede Fornyelse dat: 20 Sept: 1751 paa
den hands under dato 20 Nov: 1731 udgivne Pante Obligation stoer 150 rdr: til Madtz
Forman, men nu ved Arv S/a/l/ig/ Berent Formand Mad/a/me Modesta Forman tilhørende
vid: Pantebogen fol:
D/en 2 Junij blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt
Publiceret
Mons Jensen Sellevold, Elling Olsen Dahle, Hans Olsen Kaartvedt og Anders Monsen
Sellevolds udgivne Skiøde til Niels Olsen Boge paa 9 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden
Boge dat: 1 Junij 1752 vid: fol: 458.
2. Told Inspecteur Willum Geelmeydens udgivne bøxelsæddel til Lars Peersen paa 1
Løbs Landskyld i Gaarden Instebøe men efter Fogdens paateigning ikkun 1 p/un/d 12 Mark
Smør ½ Tønde Malt, dat: 12 Decbr: 1751
Sager til dette Ting fremkom ey for Rætten efter paaraab
Fogden tilspurte Laug Rættet og den til stæde værende Almue, om det ikke er dem bekiendt
at \næsten/ den halvedeel af Gaarden Brataugle her i Skibb: i lang tiid har været og endnu
ligger øde, ubeboet og usaaet, hvilcken øde part Lieutnant Steen sig haver tilforhandlet og
lader det der faldne Græs afslaae til at føde endeel Fæe Creatuure med, hvis Melck og Videre
hand behøver til sin huusholdning paa Giestgiver Stædet Brudeknappen Lav Rettet og
Almuen svarede at det er dem fuld vel bekiendt at næsten den halve Gaard Brataugle før
deres Minde tiid har lagt og endnu ligger øde ubeboet og usaaet, samt at Lieutnant Steen har
til kiøbt sig den og lader den slaae til at føde Creatuurer med, som hand behøver til sin
huusholdning i Brudeknappen. Dette Almuens Svar begierede Fogden at maatte faae
beskreven.
1752: 237b
Til de 3de af Fogden fremsatte qvestioner, Sc: om Udreednings Pænge førend Aar 1748
var krævet 2. om Lehns Mands Gaarden Indre Tougle af Skyld 1 L: 1 pd 12 3. om der
findes nogen som bør svare Princessinde Styr af de i designationen anførte var dette
Skibbreedes Giensvar som ved det forrige Ahlenfit Skib:
Restancen for 1ste og 2den termins Skatter beløber 372 - 1 - 8

Mielde Skibbreede!
1752 d/en 5 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Mielde Skibbreedes
Almue satt paa Ting stædet Nedre Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged
og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 221 findes anførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som ved de
forrige Tingstæder.
Dernæst publiceret
Christen Andersen Aschelands udgivne Skiøde til Einer Nielsen Bragvatten paa 18
Mark Smør 1 Mæhle Malt udi Gaarden Søre Ascheland dat: 18 Decbr: 1751 vid: fol:
2. Erich Johannesen Klevelands udgivne bøxelsæddel til Erich Johannesen paa 18
Mark Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Haue dat: 5 Maij 1752 vid: fol: 458
3. Niels Fabiansen Hundham/m/er og Anders Nielsen Qvidsteens udgivne
bøxelsæddel til Ole Johannesen paa 12 Mark Sm: 8 Kander Malt i Gaarden Qvidsteen dat: 7
april 1752 med Rev: ej dat
4. Niels Grimstad og Michel Larsen Graaves udgivne bøxel sæddel til Stephen
Monsen paa 1 p/un/d Smør 10 Kander Malt i Gaarden Graave dat: 5 Junij 1752 med Rev: ej
d:
5. Lars Ellingsen Haue paa Myntlingen Erich Ellingsens Veigne hands udgivne
bøxelsæddel til Peder Andersen paa 1 p/un/d 6 Mark Smør 20 Kander Malt i Gaarden
Kleveland dat: 5 Junij 1752 med Rev: ej dat
6. Lars Ellingsen Haue paa Myntlingen Johannes Nielsens Veigne hands udgivne
bøxelsæddel til Erich Johannesen paa 18 Mark Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Haue dat: 5
Junij 1752 med Rev: ej dat.
7. Magne Michelsen Nedre Kleppes udgivne Skiøde til Peder Larsen paa 18 Mark
Smør ¼ tønde Malt i Gaarden Nedre Kleppe dat: 24 Martij 1752 vid: fol: 458
8. Ole Markusen Seim og Anders Olsen Holes udgivne bøxel sæddel til Knud
Monsen paa ½ Løb Smør 18 Kander Malt i Gaarden Søre Kleppe dat: 7 Maij 1752 med
Rev: ej dat.
9. Serjant Johan Harbitz udgivne Pante Obligation til Thomas Hane Værge for
Samuel Erichsen Trengereide paa Capital 50 rdr dat: 24de febr: 1752 vid: fol: 459
D/en 6te junij blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt
Publiceret
et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Wichne d/en 22de Martij 1751 efter afg/angne
Marthe Olsdatter vid: fol:
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Procurator Claus Emanuel Barth lod i Rætten ind levere et af ham paa H/er/r Consistorial
Raad Gert Gelmeydens Veigne under dato 10 Maij nestleeden udfærdiget skriftlig Stevning
som til dette holdende Mielde Skibbreedes Som/m/erting, efter foregaaende lovlig
Forkyndelse
1752: 238

falder i Rætte, mod Velærværdige H/er/r Arnoldus von Vesten Sylov, der selv Stevningens
lovlige Forkyndelse ved sin egen hændige paateigning har vedstaaet, efter hvilket søges den
Sum/m/a 54 rdr 3 mrk 7 sk tillige med Renter og Omkostninger.
H/er/r Sylov lod indlevere sit under dags dato d/en 6 Junij skriftlig forfattede Indlæg, samt
den derudi paaberaabte Laugtings Act og besigtelses Forrettning over Haugs Præste gaards
Huuser begynt d/en 5 Martij 1748 for der af i denne Act at indrage de allegerede stæder og
Paginas saavidt sam/m/e angaar til denne Sag at oplyse.
Hvornæst bem/el/te Barth lod indlevere sit skriftlige Indlæg dat: 5 Junij sistavigt som
saaleedis er lydende.
Eragtet
Sagen gives Anstand efter Citantens forlangende til næstanstundende Høsteting, da
han/n/em til besvarelse kand gives beskreved, hvis der fra H/er/r Sylov er indkom/m/et til
Paasiigelse mod Søge Maalet paa hands siide.
Fleere Sager frem kom ey efter Paaraab for Rætten
Fogden fremlagde til Attestation de sam/m/e documenter som ved næstforrige som blev
besvaret lige som for Schiolds Skibb:
Restancen for inde værende Aars Skatters 1ste og 2den termin beløber 397 rdr 3 mrk 12 sk

Arne Skibbreede
1752 d/en 7de Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Arne
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Nedre Mielde i overværelse af Deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 227 findes
tilførte untagen udi Lars Larsen Nore Mølcheraaens stæd som er død blev antaget Ole
Johansen Olsnes som forhen har været Laug Rættes Mand,
Og blev for dette Skibb: de Kongl/ige Forordninger oplæste som ved forrige tingstæder.
Dernæst fremlagt til Publication følgende documenter
1. Lisbeth Bocholts S/a/l/ig/ Anders Pedersens udgivne Pante Obligation til Jaen
Frøchen paa Capital 290 rdr der for pantsatt med 1ste Prioritets Rett sine til hørende Huuse
og Ejendeele i Sandvigen bestaaende dat: 15 Maij 1752 vid: fol:
2. Gregorius Monsen Lie, Johannes Reistad Rasmus Hylche Stephen Toft Lars
Bragvatten og Lars Larsen Reistads udgivne Skiøde til Ole Olsen Toft paa ½ Løb Smør i
Gaarden Qvastad dat: 28 Martij 1752 vid: fol:
3. Lars Knudsen Jan Nielsen og Simen Aamundsens givne Afkald til deres Svoger
Hans Susemil for den dem efter Skifte brev dat: 5 8ber 1750 til faldne Arv efter deres
Værmoder Berthe Stephensdatter dat: 17 Maij 1752 vid: fol:
4. Hans Susemils udgivne Pante Obligation til Sorenskriver Johan Garman der for
pantsatt sit iboende Huus og andre Ejen deele alt paa St/o/r/e/ Sandvigs Grund bestaaende
og det for den forstragte Capital 60 rdr dat: 18 Maij 1752 vid:
5. Arnoldus von Vesten Sylovs udgivne bøxelsæddel til Johannes Knudsen Strømme
paa 1 Spand 1 Vog Næver i Gaarden Qvam/m/e dat: 25 Maij 1752 med Rev: ej dat
6. Marthe *Knus datters udgivne Skiøde til sin broder Peder Knudsen paa ½ Løb
Smør 1/8 tønde Malt i Garden Mellingen dat: 10 April 1752 vid: fol:

7. Hille Michelsdatter S/a/l/ig/ Johannes Knudsens Enckes udgivne Pante Obligation
til Sieur Olsen paa Capital 60 rdr der for pantsatt Huus og Ejendeele staaende paa Sandvigs
Grund
1752: 238b
dat: 2 Decbr: 1749 vid: fol: 459.
8. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelsæddel til Ole Andersen paa hands
Formand Jørgen Jacobsens brugende Engepladtz og Huusgrund i Store Sandvigen dat: 17
Maij 1752
9. ditto hændes bøxelsæddel til Ole Johannesen paa en huusegrund som Lars Hansen
har beboet i længde 9 ¾ alen og i bredde 11 ¾ alen nock en ødegrund ved Søen 19 alen i
længde og 4 alen i bredde dat: 18 Maij 1752
10. ditto hændes givne bøxelsæddel til Baste Axelsen paa hands formands Gevle
Jonsen Tongedahls Grund i Store Sandvigen til hørende dat: 19 April 1749.
11. Stifts Praust Ole Tidemands udgivne bøxelsæddel til Johannes Monsen paa ½
Løb Smør 1 ½ qvarter Malt i Gaarden Tuenes dat: 6 Junij 1752 med Rev: ej dat.
Procurator Hans Otthesen Nideros frem lagde det af ham paa Mad/a/me Agnethe S/a/l/ig/
Morops Veigne udstædde Stevne Maal hvorved Sing/neu/r David Brøcher efter Stevne
Vidnernes paateigning lovlig til dette Ting er stevnt, og ellers at Stevne Maalet udi Valentin
Wedels boepæl er vorden anviist sam/m/e findes d/en 18 Maij 1752 at være dateret.
Den indstevnte Toldbetient Sing/neu/r David Brøcher blev 3de gange paaraabt men mødte
ikke ey heller nogen paa hands Veigne.
Stevne Vidnerne Tosten Einersen og Knud Nielsen begge boende i Store Sandvigen
fremstode og under Eed afhiemlede Stevne Maalet lige efter deres paa Stevne Maalet skrevne
paateigning
Otthesen i saadan Anleedning erindrede om Lavdag for Sing/neu/r David Brøger til næst
holdende Høsteting
Eragtet
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Ober Toldbetient David Brøcher forelægges Lav dag
til næstholdende {Som/m/erting} Høsteting, hvilken Forelæggelse Citanten i lovlig tiid
besørger forkyndt
D/en 8de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt
Dernæst fremlagt til Publication
Mons Olsen Garnes, Mons Øfstemielde Mons Aaseim Anders Hole og Johannes
Taqvam[s] Skiøde til Rasmus Monsen paa ½ Løb Smør 6 Kander Malt ½ huud i Gaarden
Garnes indbereignet Kiøberens egen Anpart dat: 7 Junij 1752 vid: fol: 460.
2. Sorenskriver Garmans udgivne bøxelsæddel til David Olsen Buchesteen paa 1
p/un/d Smør i Gaarden Buchesteen dat: 7 Junij 1752.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Mad/a/me Anne Margrethe S/a/l/ig/ Hendrich Meyerhofs Encke lod indlevere sit under 16
Maij sistleeden udfærdige skriftlige Stevne Maal Contra Marthe afg/angne Niels Knudsens
Efterleverske for pligtig Gield efter Pante Obligation dat: 20 Jan: 1744 \for Capital 45 rdr/
med resterende Renter efter bem/el/te Stevne Maals Videre Indhold, bem/el/te Stevne Maal
med Stevne Vidnernes der paa teignede For-

1752: 239
kyndelse er saa lydende.
Den indstevnte blev 3de gange paaraabt, men paa hændes Veigne mødte hændes Sønn Knud
Nielsen tillige med det andet Stevne Vidne Tosten Einersen, og under Eed afhiemlede Stevne
Maaletz lovlige Forkyndelse efter deres Paateignings Udviis.
Mad/a/me Meyerhof lod ligeleedis fremlægge den i Stevne Maalet paaberaabte Pante
Obligation dat: 20 Jan: 1744 hvorefter den paasøgte Capital 45 rdr søges, ligesom og sit
under 21 Maj 1752 skriftlige forfattede Indlæg om Renternes bereigning.
Den indstevntes Sønn Knud Nielsen mødte paa sin Moders Veigne vedtoeg ey allene
Lovlig Varsel, men end og forlangede at siden der endnu Var Reigning med hands Moder og
Citantinden for Vaskerlønn hand da maatte faae Anstand i Sagen til næste Ting, for nermere
at nyde Liqvidation i den paasøgte Summa, som hand til næste Ting agter ved Contra
Stevning at beviise.
Eragtet
Den forlangte Anstand til næste Ting bliver efter den indstevntes forlangende til Contra
Stevnings Udtagelse bevilget.
Sing/neu/r Jaen Frøchen lod indlevere den af Procurator Hans Otthesen paa hands Veigne
forfattede skriftlige Stevning dat: 26 April 1752 Contra Jens Jansen Reebslager udi
Sandvigen for pligtig Gield efter Pante Obligation den Summa 900 rdr: med Resterende
Renter til betalning skeer, ligesom og indkaldet Hoved Mandens Cautionist Niels Knag Jæger
for Sagen Stevne Maalet Videre inde holder som saaleedis er lydende.
Den indstevnte Jens Jansen blev 3de gange paa raabt men da hand persohnlig ey mødte
blev Stevne Maalet af de 2de Stevne Vidner Tosten Einersen og Knud Nielsen begge i
Sandvigen boende, afhiemlet ligesaaleedis at Være lovlig forkyndt som deres paa stevne
Maalet skrevne paateigning udviiser.
Videre lod Sing/neu/r Jan Frøchen fremlægge den af Jens Jansen udgivne Pante Obligation
for den paasøgte Capital 900 rdr dat: 19 Aug: 1747 og for Værnetinget d/en 4de 8ber
sam/m/e Aar publiceret hvorpaa fantes efter Creditors qvittering 2de Aars Renter afskrevet,
end videre fremlagt den under dato 1 8ber sistleeden Aar skriftlige Opsiigelse af bem/el/te
Obligations dependerende Capital, samt den af Cautionisten Niels Knag Jeeger under 18 aug:
1747 sig som Creditor givne Caution for hvis der hos Hoved Manden den indstevnte Jens
Jansen kand mangle til Capitalens og Renternes betalning.
Cautionisten Niels Knag Jeeger fremsænte sit under dato 6te Junij sistleeden skriftlige
Indlæg hvorefter hand til Rættens skiøn uden Videre exception indlader Sagen til Doms,
Sing/neu/r Frøchen lod ligeleedis fremlægge den indstevnte Jens Jansens brev under 3 Junij
sistleeden Citan1752: 239b
ten tilskrevet, hvorefter den indstevnte ey paastaar Videre Udsættelse eller Lavdags
forelæggelse i denne indstevnte Sag, paa det ikke Omkostningerne des høyere skal opstige
siden Kravet ey modsiiges, hvorefter hand i følge Stevne Maalet paastaar Dom til Capitalens
med forfaldne Renters betalning, samt Erstattning baade for Obligationens Opsiigelse, som
denne Processes bekostning, hvilcket alt hand indlader til Dom.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Efter Middag

De 4re Opsiddere paa Gaarden Blindem i Arne Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie
beliggende under Matriculens No: 57 {b.......,} der skylder udi Skatteskyld 3 Løber 12 Mark
Smør og i Landskyld 2 Løber Smør 2 tønder Malt Sc: Stephen Anbiørnsen, Johannes
Monsen Ole Nielsen selveyere for sine paaboende Parter, og Hans Tollefsen leylænding,
fremstode alle for Rætten og til kiende gav at Natten til Mandagen d/en 29 Maij sist leeden
blev der paa deres paa boende Gaards Huuse en uløckelig Ilde brand Optændt, hvorved alle
deres brugende Jordeparters bønder Huuse bleve lagde i Aske nemlig for Opsidderen
Stephen opbrente 5 huuse nemlig 1 Stue huus 1 Sænge boed et Melke kam/m/er, 1 Ildhuus,
og 1 Koe floer, for den 2den Opsidder Johannes Monsen ligeleedis opbrent 1 Stue huus 1
Sengeboed, 1 Melke boe, 1 Ildhuus for 3die Opsidder Ole Nielsen lige saa mange og
sam/m/e Huuse, som og for den 4de Opsidder Hans Tollefsen og som lidet eller intet af
deres indboe blev reddet da Ilden for hastig paakom, ere de alle i yderlig fattigdom geraaden,
om den uløckelige Hendelse frem stillet de nermeste Gaards Naboer Clemet Olsen Hauchaas
og Jens Iversen Børcheland, som tillige med den øvrige Almue bekræftede, at
Comparenternes udsiigende forholdt sig rigtig, og at den erlidte Ildebrands Skade den
besagde tiid var overgaaet deres Gaards Huuse, de mødende og skadelidende Opsiddere paa
fornevnte Gaard Blindem, forlangte den/n/e deres aflagde Forklaring under et Tings Vidne
maatte gives dem beskreven, for der efter Ved Allerunderdanigst Memorial at ansøge om
Deres Maj/este/ts Naade til Skatternes Efter givelse for de 2de Aar Deres Kongl/ig
Maj/este/ts Skatte Forordning i saadan tilfelde Allernaadigst belover.
Udi Sagen indstevnt af Jaen Frøchen Contra Jens Jansen
er følgende Dom afsagt
Ved skriftlig Stevne Maal haver Citanten Jaen Frøchen til dette Ting indstevnt Jens Jansen
Reebslager til at indfrie og betale sin under dato 19 aug: 1747 ud givne Pante Obligation, der
for Arne Skibbreedes Ting d/en 4de 8ber sam/m/e Aar er publiceret, lydende paa Capital 900
rdr og derfor \givne/ prioriterede Underpant
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i Debitors tilhørende Ejendeele og Reeberbahne med videre, paa benevnte Obligation som i
Rette er producered findes ved Creditors paateignede qvittence at 2de Aars Rente til 19 aug:
1749 er betalte, men fra den tiid og til nu som er 2 Aar 9 Maaneder og 20 Dage renten at
Være ubetalt, som da beløber til Summa 126 rdr: 1 mrk 8 sk, ligesom og Citanten under
bem/el/te Stevne Maal har indkaldet den indstevnte Jens Jansens Cautionist Niels Knagh
Jæger, der efter producered Caution af 18 Aug: 1747 har forpligtet sig at blive Citanten som
selv Skyldner ansvarlig for hvis der manglede paa Pantet hos HovedManden og
Obligationens Udgivere. Men da hvercken den indstevnte efter Opsiigelse som d/en 1ste 8ber
afvigte Aar lovlig blev ham af Citanten givet, siden den tiid \ey/ i Mindelighed har betalt den
paasøgte Capital med til voxende Renter, ey heller nu mod dette Søge Maal, havt ringeste
Indsiigelse, men indladet /: i fald Citanten ey længere Vilde give ham Dilation :/ Sagen til
paadøm/m/e for at undgaae større Omkostninger, hvilcket og Cautionisten Niels Knagh
Jeeger Ved skriftlig Indlæg af 6te hujus declarerer, altsaa efter saadan Sagens beskaffenhed
og hovedMandens med Cautionistes Tilstaaelse om Søge Maaletz Rigtighed, kiendes og
døm/m/es hermed for Rætt, at den indstevnte Jens Jansen som Hoved Skyldner ey allene efter
sin udstædde Obligations tilhold bør til Citanten Jaen Frøchen betale den pligtige Capital 900
rdr med dessens forfaldne Renter til 7de hujus opløbende til Summa 126 rdr 1 mrk 8 sk og i
alt med Capital og Renter 1026 rdr 1 mrk 8 sk og videre Rente af bemelte Obligations
Capital til betalning skeer, men end og denne foraarsagede Processes bekostning indbereignet
Dommens beskrivelse med 3 rdr:, som alt 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse bør

udreedes under Nam og Indførsel i Pantet, og om sam/m/e ey til strecke kand, da for det
manglende at holde sig til Cautionisten Niels Knagh Jeeger ind til den fulde betalning
erholdes, alt efter den ud givne Cautions Indhold og Lovens Forskrift.
Derefter blev paaraabt om nogen havde fleere Sager for Rætten at fremføre, men ingen
anmelte sig.
Omsiider indfant sig for Rætten David Middelthun og æskede i Retten den fra sistleeden
Høsteting Contra Mons Tellevig opsatte Sag,
Parterne mødte begge.
Citanten Middelthun paa sin Moders Veigne mødte og fremkom med de beviisligheder som
hand siste Ting beraabte sig paa og til den Ende producerede en vidimered extract af den
paaberaabte skylde bog, belagt med 6 sk/illing/s Papier og under skrevet af Thomas Zibrant
og Jørgen Lund, og dat: 5 Junij 1752.
Ellers forestillede Middelthun det til Rættens gode Skiønsomhed om det ikke Var billigt at
bemelte Mons Telvigen burde svare Renter af bem/el/te Gield, naar som helst at et
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eller 2 aars Rente var ham eftergiven deels i henseende til at de Vahre som hand har faaet
ikkun har været udsatt paa en føye tiid og da enten med Vahre eller Arbeyde at erstatte, men
allerhelst i henseende til at det mæste deraf var reede Pænge hvilcken Loven byder skulle
ydes Rigtighed af hvilcket Comparenten vil overlade til Rættens skiøn, og paastod altsaa at
Capitalen med de forvolte Omkostninger skadesløs maatte erstattes, og erbød Middelthun paa
sin Moders Veigne at hands Moder Vilde kravetz Rigtighed med sin Eed bekræfte om
fornødent eragtes.
Mons Tellevig Referered sig til sit forrige paa Høstetinget givne Indsiigelse og nægtelse
mod Søge Maalet, og siden hand i saa lang tiid ey er indkaldet til rigtighed formeener hand
for Sigtelsen at Vorde friekiendt, og altsaa ind ladet Sagen til Doms.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Aften
Ditto Middelthun Contra Johannes Monsen Tellevig
Ligeleedis frem kom Middelthun paa sin Moders veigne og producerede i Rætten det seeniste
belovede beviis til Sagens Oplysning, og til den ende fremlagde en Vidimered Copie af
Skylde bogen med 2de Mænds Attestation som er Thomas Zibrant og Jørgen Lund dat: 5
Junij 1752 hvormed blev i retten leveret 6 sk til Stemplet Papier, Middelthun giorde
forspørsel til Rætten om der var skeed Udlæg for bem/el/te pænge eller og om ikke hands
nemlig Jons Kone havde tilkiende givet eller ikke Ved hændes Mands Skifte eller ikke
Rætten maatte melde til besvarelse at saadan Underrettning fick hand søge Udtog af Skifte
Protocollen og ey vænte Dom/m/eren her inden Rætten kunde give ham oplysning om,
ligeleedis stillede Middelthun det til Dom/m/erens Skiønsomhed om det ikke maatte kom/m/e
an paa Enckens egen Risico og Ansvar hvis det ikke ved Skiftetz holdelse var til kiendegivet
for Rætten, derhos og henstillede dette til Dom/m/erens skiønsomhed om ikke Renter af
sam/m/e Crediterede deels Vahre deels Pænge maatte ydes naar et Aars frihed eller 2 aar
Var hende eftergivet paastoed ellers Capitalen med de foraarsagede Processes
Omkostninger, hvornæst hand overlod det til endelig Dom.
Johannes Monsen Referered sig til sin forrige paa Høstetinget giorde indsigelse mod dette
Søge Maal da hands Hustrue og benægter at saadant Kraf i hendes Mands Skifte blev

anmeldet, og formeener hand saadant Kraf i saa lang tiid burde være søgt om den havde
Været rætmæssig, under kaster altsaa Sagen til Doms
Eragtet
Sagen \optages/ til Doms til i Aften.
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Dom afsagt
Da Citanten David Middelthun ved muntlig Stevne Maal dog uden videre i Rætten anviist
FuldMagt fra sin Moder Bodil S/a/l/ig/ Eschild Lohmans Encke, {Ved muntlig Stevne Maal}
har sistleeden Høsteting ind stevnt Mons Tellevig, for pligtig Gield efter en paaberaabt
Skyldebog til bem/el/te hands Moder, nemlig 3 rdr 2 mrk 9 sk, som den indstevnte deels i
laandte Pænge deels Crediterede KiøbMands Vahre i *Aarenene 1734, 35, og 1736 skulle
have oppebaaret og bleven hænde skyldig for, hvilket Citanten ved en Attest under teignet af
2de Mænd formeener at beviise, skiønt bem/el/te attest ey melder noget hvad enten den
paaberaabte Skyldebog er som Kiøb Mands bog indrettet og authorisered eller ikke, da i
henseende den indstevnte aldeelis benægter Kravet uden for saavidt hand efter saa lang tiids
forløb at liqvidation er skeed tilstod 1 mrk 8 sk \at/ skulle reste, den hand foregiver at have
tilbudet at betale, Citanten ey heller har beviist det hands Moder i en tiid af 16 á 19 Aars
forløb har søgt den indstevnte for den nu paasøgte Skyld, som dog i følge Lovens 5 bogs 13
Cap: 49 art: burde skee i rette tiid, hvorudover og kravet bliver magtes løs, og det
paaberaabte beviis efter nest følgende 50 art: ey anseet, thi bliver efter saadan Sagens
Omstændighed den indstevnte Mons Tellevigen for Citantens ubeviislige Sigtelse friefunden
men allene siden hand selv har tilbudet at betale de paa Liqvidationen manglende 24 sk, da
sam/m/e mod qvittering \at/ betale til Citantens Moder eller andre som til saadan Gield kand
findes Legitimered at oppe bærge. Processens Omkostning ophæves paa begge Siider.
Dom afsagt
Da Citanten David Middelthun som foregivne fuldMægtig paa sin Moders Bodil S/a/l/ig/
Eschild Lohmands Enckes \Veigne/ sist leeden Høsteting har indkaldet Johannes Monsen
Telvigen til at svare til den Gield hands Formand i Egteskabet afdøde Joen Telvigen i
Aarene 1735 og 1736 skal have satt sig udi hos hands Moder, hvilcket hand for Retten
opreignet først at være 1 rdr 3 mrk 4 sk men siden 2 rdr 1 mrk 4 sk, og nu Ved 2de Mænds
Attest af den paaberaabte Skylde bog vil beviise at være 2 rdr 3 mrk 4 sk der deels i pænge
deels Crediterte Vahre skulle bestaae, da foruden den indstevnte foregiver at dette Krav er
ham og Hustrue ubekiendt som det der aldrig har enten førend afdøde Jon Telvigens død
eller ved Skiftet efter ham, ja end ikke i den tiid hand har havt hands Encke været krævet og
altsaa ey tilstaaer noget af Søge Maalet, har Citanten ey beviist med Lovgyldigt Document
det paasøgte Søge Maals rigtighed som Loven befaler, thi kiendes og døm/m/es hermed for
Rætt, at som indstevnte Johannes Monsen Tellevig tillige med Hustrue som tilforn har havt
afdøde Joen Tellevig til ægte bør for denne Citantens ubeviislige og ugrundede Sigtelse
aldeelis i følge Lovens 5 bogs 13 Cap: 49, 50 og 51 \art:/ være frie funden, der \imod bør/
Citanten Middelthun som uden fornødenhed har ladet denne Sag kom/m/e til Proces og
paastaaet urimelig{t} Rente af en forældet og ubeviislig Søgning at betale i følge Forordning
af 23 Decbr: 1735 som
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temere litigans, 5 mrk 4 sk til Justitz Cassen, hvilcken Mulct 15 dage efter denne doms
lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven.

Fleere Sager fremkom ey for Rætten, thi blev de af fogden fremlagde documenter af Rætten
attesterede som blev som for forrige Skibbreede besvaret.
Restancen 525 - 3 mrk 2 sk

Hossanger Skibbreede
1752 d/en 12 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Hossangers
Skibbreede paa Tingstædet Bernes Tangen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten til nevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 217 findes anførte,
Og blev for dette Skibb: de Kongl/ige Forordninger oplæste som ved næstforrige tingstæd og
Ahlenfit Skibb:
Dernæst fremlagt til Publication følgende
1. Helje Andersen Nore Reveims Skiøde til Ole Larsen Laastad paa 18 ½ Mark Smør
10 Kander Malt i Gaarden Laastad dat: 27 Nov: *1752 (1751) vid:
2. Skbr: forrettet paa Nore Mielstad d/en 1 Nov: 1751 efter afgangen Karen
Aschildsdatter vid: fol:
3. Klocker Ludvig de Fines udgivne Pante Obligation til Sorenskriver Johan Garman
paa Capital 50 rdr dat: 18 Decbr: 1752 hvorfor adskillige Meubler er Mentioneret og
pantsatt Vid: fol:
4. Johannes Larsen Hustrulies udgivne Skiøde til Anders Knudsen Tøssen paa 3
Mark Smør 2 Kander Malt i Gaarden Tøssen dat: 12 Junij 1752 vid: fol:
5. Ole Joensen Smaaland, Anders Joensen Laastad, Johannes Bredsteen Michel
Joensen Dahltvedt og Baste Andersen Wallestrands udgivne Skiøde til Niels Andersen paa 18
Mark Smør 10 Kander Malt i Gaarden Laastad dat: 12 Junij 1752 vid: fol:
Klockeren til Hammers Præstegield Ludvig de Fine fremkom for Rætten med begier at siden
hands i boende Huus d/en 25de febr: sistleeden ved ulyckelig Vaade Ild er lagt i Aske, hands
da havende 2de Tienere de hand for Rætten tillige fremstillede maatte om denne uløckelig
hændelse antages til eedelig Forklaring, saavel om Tiiden naar sam/m/e skeede, saa og hvor
mange Huuser der blev opbrendte, og om det var ham mueligt at faae sam/m/e Ildebrand
dempet, til den Ende mødte hands da i tieniste havende dreng Niels Sørensen Maraas og
Tieniste Pigen Ingebor Rasmusdatter Borøen for Rætten, og efter at behørig formaning Var
dem givet aflagde de deres Eed og forklarede følgende, nemlig først
Niels Sørensen som forklarede, at hand er 30 Aar gam/m/el og Var i tieniste hos
Klocker Ludvig de Fine da den uløckelig Ildebrand paa hands Huuser staaende paa
Ham/m/ersNes optæntes, som var nogle dage efter Kyndelsmisse indeværende Aar, da Ilden
begynte i et Ild huus staaende nær ved Vaaningshuuset om Natten Klocken halv Et, og Veed
Comparenten som laae paa et Loft ey hvor af Ilden kom førend hand af Søvne blev opraabt
af sin hosbonde, og blev da Vaaningshuuset og Ildhuuset inden 2 Tiimers forløb opbrendt,
førend nogen kunde kom/m/e at redde, de øvrige Huuser som var en Lade og floer som stod
noget fra de andre Huuser;
Det 2det mødende Vidne Ingebor Rasmusdatter efter aflagd Eed forklarede i alt det
sam/m/e saavel om Tiiden naar Ilden optæntes, som og om de huuser der blev opbrendte, og
ey at Viide hvoraf Ilden kom uden for saavidt at den begynte i Ildhuuset.
Begge Vidnerne sagde at den sam/m/e
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Natt denne uløckelige Ildebrands skade overgick deres hosbonds Huuse var det en
forfærdelige Storm tillige, som foraarsagede Ilden dishastigere overkom dem, saa liidet eller
intet kunde bierges og viste de ey ringeste Aarsag var til denne uløckelige Vaade Ild, da der
ey var brugt Ild i Ildhuuset siden om Morgenen dagen tilforn, da de ey kunde merke andet
end jo alt var slucket saasnart de havde Varmet Vand til Creatuurerne. Comparenten de Fine
havde ey videre at til spørge disse Vidner hvorfor hand forlanget sam/m/e under et Tings
Vidne sluttet og sig beskreven meddeelt.
D/en 13de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt og blev til Publication
frem lagt
1. Mons Bastesen Hatland, Rasmus Olsen Grimstad Kari Larsdatter og Anders
Sevresen Kleppes udgivne Skiøde til Anders Monsen paa 1 p/un/d Smør 2 Mæhler Malt i
Gaarden Herland dat: 13 Junij 1752 og udi Skiøde Protocollen fol: 461 indført.
2. Anders Monsen Herlands udgivne Pante Obligation til SorenskriVer Johan
Garmann paa Capital 30 rdr derfor pantsatt oven staaende Jordepart i Gaarden Herland
untagen den part hands børn eyer som er En Jorde Skilling dat: 13 Junij 1752 vid: fol: 461
3. Johannes Larsen Huustrulies giorde freedlysning over sin paaboende Gaards Skov
og Udmark dat: 13 Junij 1752 vid: fol: 461.
4. Ole Larsen Kalleklefs Niels Iversen Hartvedt med fleeres udgivne Skiøde til Niels
Olsen Søre Mielstad paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Søre Mielstad dat: 12
Junij 1752 vid: fol: 461.
Videre fremkom ey for Rætten enten til Publication eller Ved Sager
Fogden fremlagde til Attestation de 2de documenter angaaende Lehns Mands Gaarden
Hannestvedt og om der findes nogen af de omspurte som kand svare Princessinde Styr
sam/m/e blev som paa forrige ting stæder besvaret,
Restancen for 1 og 2den termins Skatter beløber 349 rdr 2 sk

Echanger Skibbreede
1752 d/en 14 Junij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Echanger
Skibb: Almue paa Tingstædet Bernestangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd som fol: 219 findes tilførte untagen udi
Mons Andersen Indre Eydes stæd er en anden Sc: Lars Olsen Biøndahl efter Laug Mandens
Attest i Eedtagen, ligesom udi Sieur Christensen Eides og Ellef Totlands Stæd som har
forfald var Christen Eide og Anders Andersen Totland af dem antagne som gamle Laug
Rættes Mænd,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordre oplæste som ved
nestforrige Tingstæd.
Dernæst fremlagt til Publication
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Nøtvedt efter afdøde Magne Olsen Nøtvedt dat:
10 Junij 1752 vid: fol:
2. Obriste Lieutnant von der Veldes udgivne bøxelsæddel til Niels Monsen paa ½
p/un/d Smør i Gaarden Steensland dat: 29 Martij 1752

3. Lars Hansen Gaupholms udgivne Skiøde til Joen Johannesen Eisnes paa 18 Mark
Smør 12 Kander Malt i Gaarden Eisnes dat: 16 Desbr: 1751 men underskrevet til
Vitterlighed med saadan/n/e Navn som ey kunde læses. vid: fol:
4. Ejeren af Gaarden Eisnes deres givne bøxelsæddel til Mons Andersen Totland paa
det under Gaarden liggende Huus Mands Pladtz, hvoraf aarlig skal svares 1 rdr dat: 14 Junij
1752 med Rev:
5. Ole Olsen, Rasmus Echnes Sieur Hørland og Iver Olsen Ascheland og Ole Olsen
Bysheim deres udgivne Skiøde til Sieur Nielsen Eisnes paa 12 Mark Smør 8 Kander Malt i
Gaarden \Yttre/ Eisnes dat: 14 Junij 1752 vide fol: 461.
6. Skiftebrev forrettet efter afg/angne Brithe Ellefsdatter afg/angne Erich Otterstads
Encke d/en 14 Junij 1752 og udi Skiøde Protocollen fol: 461 extraheret.
Sager fremkom ey efter paaraab for Rætten.
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D/en 15de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt
Publiceret
Iver Simensen Aschevigs givne Afkald til Niels Erichsen Otterstad for Myntlingen
Weemund Simensens fædrene og Møderne Arv efter vurdering 16 rdr 1 mrk men ved
forhøyelse udbragt til 24 rdr 1 mrk 4 sk dat: 14 Junij 1752 vid: fol: 461.
Sager fremkom ey efter paaraab udi Rette
Fogden fremlagde til Attestation de sam/m/e 2de documenter om LehnsMands Gaarden Esem
af Skyld 2 Løber og om at der ingen findes som kand ansees at betale Princessinde Styr som
blev ligesom ved nestforrige Ting stæd besvaret.
Restancen for inde værende Aars 1ste og 2den termin beløber 412 rdr 4 mrk 14 sk

Aastæds Sag!
1752 d/en 26 Junij indfandt jeg mig efter foregaaende beram/m/else paa Aastædet Calfarie
beliggende under Gaarden Lungaarden i Schiolds Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie
hvor Rætten blev satt i Encken Berthe Claus Moritzens Huus og Rætten betient af de af
Lehns Manden Niels Dyngeland efter Fogden Rasmus Smithes Ordre opnevnte Laug Rættes
Mænd, hvilken Ordre Lehns Manden producered som var teigned paa Citantindens
Reqvisition dat: 16 Maij 1752, og er saalydende, hvorefter Lehns Manden sagde at have
opnevnt de nu her Ved Rætten mødende Laug Rættes Mænd, Sc: 1. Michel Arnesen
Bratland 2. Sieur Sieursen Haucheland 3. Rasmus Hansen {Haucheland} Store Tvedt 4.
Robbert Olsen Haucheland 5. Niels Thorsen Lohne 6. Halver Nielsen Lille Landaas; som
alle mødte,
Og efter at Rætten saaleedis var satt fremlagde Procurator Johan Simon Cramer som
Citantinden Mad/a/me Wessels FuldMægtig den af ham under dato 15 febr: 1752 skriftlige
forfattede Stevning som med min Sorenskriver Garmans beram/m/else om Tægte dagen,
samt Stevne Vidnernes paateigning er saa lydende. hvorefter Erich Bertromsen er indkaldet
for Sagen Stevne Maalet indeholder.

Procurator Jacob Preus histerede sig for Rætten som Erich Bertramsens antagne
FuldMægtig i denne opkomne Controverse og under Forbeholden af exception mod
Rettergangen først Vedstoed den hands Principal givne Varsel hannem Lovlig at Være
forkyndet, men for det andet Vilde Comparenten Preus paa hans Principals Siide \afvarte/,
hvad nu Citantinden vilde fremføre til denne hændes nu optagne Sags bestridelse derved
intenderende Grandskning og Videre efter hændes Meening maatte dependere saasom først
naar sam/m/e paa hændes Siide
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er bleven effectuered at den indstevnte derefter kand tage sine Vedbørlige Messures, Vil og
den indstevntes til og Forsvar derimod finde sig Rættens retviise Eragtning at Submittere, og
derfor bliver det nu at Comparenten i alle lovbillige tilfelde og lovens benaadninger tager
hands Principals Rætt og Formeening fuldkom/m/elig Reserveret.
Procurator Cramer Senior producerede Citantindens mindelige beskickelse og Udsiigelse for
indstevnte Erich Bertramsen at afrøm/m/e Citantindens Grund til næstkommende Michaelis
Faredag som findes dateret d/en 10 febr: sistleeden og efter Vidners Paateigning besvaret
d/en 24 ditto skiønt fornevnte Bertramsens skriftlige Svar findes dateret d/en 14de ejusdem
NB og som af dette Svar i besynderlighed sees, at mehr benevnte Bertramsen Vil tilholde sig
Citantindens Grund fremdeelis og uspurt fahlholde Øhl og brende viin, saa Var det
Comparenten nu forløbig Vilde fornem/m/e, hvad Grund og Adkomst hand kand fremlægge
til saadant, saa som det i vidrig fall bliver afgiort at hand maae afrøm/m/e Citantindens
lovlige Ejendom, og tilsvare den bekostning som hand modvillig har foraarsaget.
Procurator Preus paa den indstevntes Siide derimod Replicered, at hvad documenter
Citantindens fuldMægtig til Acten nu haver henlagt, da vilde nok i sin tiid finde sin
bekiendelse som yderligere besvarelse, men til det siste af fuldMægtigen Cramers
Proposition, Vilde Comparenten Preus da mødigst have udbeedet af Rætten, at maatte kastes
agt og Øye paa Lovens 5 bogs 5 Cap: 5 art: hvormed Comparenten uforbigribelig skulle
formeene, at S/ingneu/r Cramers Urgerende Paastand derudi finder sin besvarelse, og
formeedelst allerhøystbem/el/te Lovens Art: bør opfylde saavel Citantindens som sine Sc:
FuldMægtigens egne Pligter alt udi en opkrævet lovlig Rætter gang og dens vedbørende
lovformelige Maade, Comparenten Preus sagde derhos, at af fuldMægtigen Cramers
allereede fremsatte Procedur, haver hand endnu ikke kundet udfinde Citantindens eller hands
i hændes Stæd yderligste intention til denne Sags Forfølning Paastand og Irettesættelse til en
lovmæssig Dom at undergive, og derfor er det forinden at Comparenten paa sin Principals
Siide kand skride til fuldkom/m/en Forsvar maatte beede om Citantindens FuldMægtiges
explication, om hvad hands Videre Forsætt maatte Være til Sagens Videre
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prosecution, enten udi et eller alt Convenable med Citantindens udstyrede og nu anhængig
giorde Citation, thi der efter under forbem/el/te Forbeholdenheder, maae den indstevnte
saavel som Comparenten tage sine betænkninger den indstevntes fornødne Forsvar enten nu
eller i tiiden formedelst forbeholdne Contra Stevning til paadøm/m/ende at i Rette bringe.
Cramer Replicerede at saalænge det ikke kand mod tvistes det Mad/a/me Wessel eyer den
Grund som ind stevnte Erich Bertramsen bruger og beboer, men tvertimod Ved ham selv udi
Giensvar til beskickelsen findes anført at hand til hænde haver betalt Grunde Leye, saa
behøves ikke nogen Videre Legitimation paa hændes siide, men derpaa beroer det om
Bertramsen har nogen Adkomst til at bruge og beboe Citantindens paastevnte Grund, thi ved
detz fattelse bliver Udfaldet uforbigiengelig dette at Bertramsen bør afviige Citantindens

Grund, og at hand lige som tilforn er meldet henseendes til at hand er Modvillig Aarsag til
tvist og Omkostning maae holde Citantinden skadesløs, ikke dismindre fremlagde
Comparenten 2de Copier det første dat: Calfari d/en 5 8ber 1706 udgivet af Hendrich Kohrs,
hvorved indstevnte Bertramsens afdøde Sviger forældre for aarlig Leye udi deres Livstiid
fick bevilning at bruge et støcke Grund til det derudi beskrevne Alne Maal, med Vilkaar at
sam/m/e, nemlig Ole Torgersen og Hustrue ey maatte holde Vershuus, med Øhltap eller
andre drickende Vahre at holde fahl, det 2det en Gienpart af Auctions Forrettning, passeret
30 Junij 1741 til beviis at Citantinden Mad/a/me Wessels er Ejere af Nobiskroe med
underliggende, paa saadan Grund, og som Erich Bertramsen findes Vanmægtig at belægge
sin Modsiigelse og Indsiigelse med noget som svarer med Fornuft og Lov, da var det
Comparenten haabede, at Citantindens Paastand finder Rættens bie fald, og at denne Aastæds
trætte uden Udsættelse Ved endelig Dom paa denne tiid bliver absolveret, men til
Stevningens følge begierede Comparenten at Dom/m/eren og LaugRettet den Grund som ind
stevnte Bertramsen bruger Vilde behageligst tage under Opmaalning NB:
Preus derimod Replicerede at hvad de frem lagde Chartech documenter angaar, da vil vel
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der en Rigtighed eller urigtighed i tiiden finde sig, om og hvorvidt sam/m/e kand følges til
Citantindens formeenende Styrke i denne Rættergang, men Comparenten giorde sig fastelig
haab om at hands betrængte Principal ey med Rætten i nogen slags tilfelde bliver over iilet,
forinden hands Forsvar i betiidelig tiid maatte kom/m/e i Rætte, og hvortil Comparenten end
ydermeere \agter/ sam/m/e og sin Videre Rætt ved Contra Stevning i fornøden tilfælde til
Sagens Oplysning at frem/m/e, og hvad den af Citantindens FuldMægtig opkrævende den
indstevntes besiddende Grund maatte være betreffende, saavidt den Virkelig med Skiel og
Rætt er og kand betydes til Citantindens Ejendom af Lungaarden eller saa kaldet Nobiskroe
eller Calfarie, da kunde det lidet gielde den indstevnte, om sam/m/e Opmaaling nu af denne
Respective Rætt blev foretaget og behandlet, dog at sam/m/e ey gick over Grændserne af det
Gebet og Ejendom, som Citantinden urgerer paa sig at tilhøre og fra hænde at Være
{ind}kom/m/en under den indstevntes brug, dersom nu denne Respective Rætt billiger denne
Citantindens Paastand i saadan Grundens Opmaalning, saa vil Comparenten forhaabe, at
derefter ad Protocollum bliver tilført og anhørt hvad Comparenten Preus i en og anden
tilfelde af Sagen og hvad deraf kunde dependere maatte have at fremføre.
Hvorefter Rætten udgick til Stæden for sam/m/e at eftersee og opmaale og det saavel i
Parternes FuldMægtigers som Erich Bartroms Geleide, hvor Retten da befandt at Stædet
Erich Bartrom bruger er beliggende imellem Calfarie her hvor Retten er satt og Nobiscroe
paa den Syndre side, og bliver det kaldet undertiiden Lille Calfarie af nogen men henhører
under Nobiskroes Ejendom, sam/m/e stæd blev af Erich Bartromsen anviist, og forefandtes
sam/m/e at Græsset var afslagen, hvorefter da Grunden med Stang blev opmaalet langs
Alfare Veyen fra Syndre Ende til det Nordre Gierde, som da befandtes i Længde nemlig fra
Kanten af Gierdet paa bem/el/te Syndre Ende 106 alen men fra den Steen som Erich
Bartromsen anviiste at være rette Merke paa det Stæd ikkun 100 alen, derfra blev bredden fra
Øst til Vest opmaalet som befandtes, at være 75 alen Længden paa vestre Siide fra Nor til
Søer var 100 ½ alen og bredden paa Søre Siide fra Vest til Ost 41 ½ alen og blev dette rum
og grund, afpælet med nogle smaae Stocker, hvor høet af Erich Bartromsen fantes at Være
afslaget.
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Procurator Cramer Repeterede følgende Erindringer 1mo at Mad/a/me Wessel er beviislig
Ejere af den Grund som den indstevnte uden mindste lovlig Adkomst haver havt i brug til
den/n/e tiid 2do at Grunden ved ham selv eller afdøde Svigerforældre er tiltaget meere end
som efter producered bevilnings Seddel egentlig og rettelig burde væred 3tio at den
indstevnte altskiøndt foranførte Omstændigheder saa klart vidner mod ham, dog alligevel
haver udviist saadan Trodsighed og Opsetzighed at ey andet, uden den/n/e Proces kunde
paafindes for at precavere Citantinden ved sin Ejendom og at bringe den indstevnte til
lydighed under Loven, derudover paastoed Cramer at hand nokbem/el/te Erich Bertramsen
for sit beskrevne forhold maatte blive anseed og derhos tilpligtet at afrøm/m/e Citantindens
Grund udi et og alt til næst kom/m/ende Michaelis Fahrdag, samt at erstatte den/n/e
Rættergangs bekostning foruden det som Dom/m/eren selv behageligst tilfører billigst med
10 rdr som bliver for beskickelse og Stevning Comparentens Møde tillige med Dom/m/ens
Løsning, til sist protesterede Cramer mod længere Anstand.
Preus svarede dertil at vel er det saa at hand baade haver seed paa den opmaalede Pladtzetz
Situation og Leylighed, men det er han/n/em endnu umueligt at kunde siige om og hvorvidt
hands Principal derudinden er bleven fornermet eller og kunde finde sig beføyet at fremføre
yderligere Erindringer for at forekom/m/e hans yderligere Attraaende Fornermelse, det er
ogsaa at Comparenten haver seed i Rette lagt diverse Skrifter han/n/em ubekiendt der synes
at intendere ham til Last og Nackdeel i hands Rætt, men da Comparenten hidindtil ey haver
havt information, det og uforbigiengelig fornødiges at Comparenten til hands Principals
Vedbørlige Forsvar bør have Com/m/unication af alt hvis som saavel inden som uden Rætten
er blevet passeret og forrettet, da der hos og kom/m/er i betragtning og Overveyelse at
Citantindens FuldMægtig nu jervelist skryder paa Dom efter hands proponerede I Rette
sættelse, hvorimod den indstevnte Necessair behøver tilbørlig An og Forsvar, saa vilde
Comparenten fastelig formode at hands Principal efter forhen giorde tilførsel ey med Rett og
Dom bliver
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overveldet, men derimod nyde saadan billigmæssig frist og tiid at hand kand udvirke sig
tilforladelig Copie af det passerede imod lov billig betalning, og derefter præparere sig til
hermed Reserverede Contra Stevning for derved sig i lovbillige tilfælde at see Maintineret,
og som Comparenten haabede at hands petitum herudinden vorder af Rætten agnoscered og
approbered, saa indstilled hand demødigst til Rætten til hvilken tiid og Sagen i saadan hensigt
maatte billiges udfløttet.
Cramer svarede at den/n/e Sag ikke kand udsættes som andre ordinaire trætter men paa
Stædet skal ordeelis om end den paagieldende havde blevet borte, item at den indstevnte har
havt over 4 Maaneder frist efter Stevnings forkyndelses dato at ligne mod den/n/e dags dato,
til at bereede sit aller pynteligste Forsvar, og endelig at den indstevnte ikke kand viise Tegn
til allermindste Lovlig Adkomst for det støcke Jord som hand pucker fremdeelis at ville
bruge, derudover fandt Comparenten sig beføyet om uopholdelig Dom fremdeelis at paastaae.
Preus svarede at det staar vel til Citantindens FuldMægtig at formere allerhaardeste og
skarpeste Irettesættelse over hands fattige og nu betrængte Principal, skiøndt den aller største
hos sam/m/e hands Principal befunden Uskyldighed i denne Sag, men derimod staar det til
den Respective Rættes retfærdige Dom og Sentence kand og bør mod Lov med Rette
overiiles forinden hand kand see sig formaaet efter Sagens Omstændigheder, sin
formeenende Rætt med Lovens Pleye at forfægte, og da Lands Loven ikke bliver
Comparentens Principal derudinden ikke til mindste Anstød men vel Medhold til Sagens
Vedbørlige Oplysning, og den indstevntes tarv og Vedbørlige Forsvar, saa endnu under
foregaaende forbeholdenheder af den indstevntes Rætt implorerede Comparenten om

Rættens Lov forsvarlige Eragtning til hands begierings biefald, paa det hand og kunde
frietages i kom/m/ende tiid af besvær formeedelst Paaancke og Appellation for høyere
Rætter, i fald hand ey nu for den/n/e Respective Rætt udi hands fremsatte skulle finde Gehør.
Eragtet!
At den indstevnte Erich Bartrom eller hands FuldMægtig ey skal have Aarsag til Klage at
Vorde med
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*med Rætten ove[r]iilet, til sit lovlige Forsvars frem/m/e at see befordred, bliver Sagen efter
den indstevnte Erich Bartroms forlangende og Paastand udsatt til d/en 21 Julij
førstkom/m/ende, da saavel det passerede kand gives beskreved som den paaberaabte Contra
Stevning Vorde udtaget, til hvilcken tiid dette Laug Rætt herpaa Stædet igien indfinder sig.
Denne dags forrettnings bekostning blev anført Dom/m/erens dags forrettning 3 rdr
Incam/m/inations Pænge 5 mrk 4 sk, Laug Rættes Mændene hver for Reyse og forrettning 1
mrk 8 sk, Lehns Manden for Mænds opnevnelse og tilsiigelse 2 mrk, Sorenskriverens skydtz
frem og til bage 3 Miil er 2 rdr tilsam/m/en 7 rdr 4 mrk 4 sk
Efter sluttet Forliig imellem Parterne Dat: 26 Julij 1752 er denne Sag ophævet.

Extra-Forretning, Holden paa Gaarden Alføen udj Nordhordlehns Fogderie:
Anno 1752 den 30te Septbr:, indfant ieg Sorenskriver Ouden Widerø mig paa Gaarden
Alføen udj Nordhordlehns Fogderie beliggende, for der sam/m/esteds, i følge af Højædle og
Velbaarne Hr: Stifts befalings Mand og Ambtmand Ulrich Friderich Von Cicignons
Meddeelte Constiturion, Udj Stædetz Sorenskriver Sr: Garmans sted at affatte een
Examinations og Taxations-forretning over dend paa bemelte Alføen befindende KruudMølle, og fabriques tilførende {Huuser,} \Skade som/ Ved een U:lykkelig hendelse,
Nestleeden den 19de Septbr: er opgaaet og Demoleret, dessens skade, for Nærværende tid at
begrandske og taxere Med Videre, Alt efter Interessenterne af berørte Kruud fabriqve, deris
herom giorde Ansøgning og forlangende under dato 26 Septbr: 1752 med Høj Velbaarne Sr:
Stiftsbefalings Mandens paafulte Høj bydende Resolution af 27 ejusdem til hvilken Ende de
til denne forrettning eruadigede (erâadigede) Lavrettesmend, af Kongl/ig Maj/este/ts Foged
Sr: Rasmus Smidt er Vorden opnefnte, efter passerede Udnæfnelse af dato 28 Septbr: 1752
Sc: Hans Monsen Møller paa Møllendahl, Didrich Hagelsteen i Store Sandvigen, Ligeleedes
Møller, Johannes
1752: 246
Ascheland, Ole og Helge Vatle og Jens Garnæs som til den Ende tilligemed med mig sig til
forretningen indfant,
Hvorda først efter Rettens settelse, og udj overvær af Interessenten Sr: Didrich Fasmer, og
paa med Interessenten Kongl/ig Maj/este/ts Foged over Ryfølche Fogderie Sr: Christopher
Garmans Vegne, Hans Broeder Kongl/ig Maj/este/ts Sorenskriver Sr: Johan Garman, Blev
oplæst saavel, Interessenternes Giorde Ansøgning til denne forretning som Høj bem/el/te Hr:
Stiftbefalingsmandens paafulte Foranstaltning, samt Fogdens opnefning til det behørige
Lavrett, eet efter Andet, som Acten skal Vorde indlemmet:
Derefter Velb/emel/te Interessentere, først forestillede; At efterdj Kruud-fabriqvens samtlige
Arbeidere endnu Her Ved Verket er Nærværende og efter indvarsling nu Alle Møeder, de da
Separatim, Maatte aflegge deres Eedelige forklaring til de fornødne Quæstioner, som de

Agtede for dennem at fremsette om denne skades tildragelighed: Hvilke indkaldede ere
eftermelte: Nafnlige Kruud-Mæsteren Christopher Wejde mejer: Erich Nielsen der Ved
fabriqven Hâr staaet som Svend i 5 aar: - og øfrige 4re Arbeidere: Joen Chrispinusen, Ole
Danielsen, Johannes Olsen og Lars Erichsen: Hvorefter forbenefnte indkaldede, bliver Alle
tilholdte, deres forklaringer herom saaleedes at Aflegge, som de efter Giørende Anviisninger
paa stæderne hvor U:lykken sig hâr tildraget, Agtede med Eed, At stadfeste og bekrefte.
Hvor da først for Retten Fremstillede sig
Kruud-Mæsteren Christopher Wejde Mejer, som efter Interessenternes, formerede
1ste Question: Om Hand ofte fra ungdom af, stedse hâr Arbeidet Ved Kruud-fabriquer paa
Andre stæder, og der Ligesom her som Mæster, forrstaaet: hvortil Hand Svarede At Hand
fra Ungdom op, paa Andre stæder, hâr
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Exerceret de ting, som Henhører til Kruud-fabriqvers udfordrende Videnskaber, og efter
Udstanden Lære, Antaget som Mæster udj samme profession Ved Amsterdam, Hvor hand
samme Udj 6 Aar haver exerceret, og derefter her Ved fabriquen Nesten Halv andet Aar:
2de Quest: Om Hand ikke selv Hafte tillavet den Sadtz, som Ved den U:lykkelige
tildragelighed, Nestleeden 19 Septbr: opsprang tillige med Stampe-Møllen, og om Hand er
Viidende, Hvad til samme maade Have Været Aarsage, samt paa Hvad tiid om Aftenen,
U:lykken skeede, og Hvor Lenge Satzen forinden Hafde Været Under Arbeide: resp: At
Hand Hverken Selv er Vidende, eller af Andre hâr erfaret, Hvad til denne tildragelighed,
maatte være Aarsage, Men at Satzen, som Ordinaire, den tiid, Af Hannem blev behandlet og
sadt paa Stampe-Møllen, Om efter middagen den 19 Septbr: sidstleeden, Klokken Halv tree
Hvor den Under Arbeide og sædvanlig tilsiun, forblev indtil Klokken 8te Slet samme Aften,
da U:lykken sig tildroeg. 3de quest: Hvad forklaring og Vis underretning Hand Kand Give,
Om Hvor meget, deels fabriqveret - deels Raadt Kruud og Salpeter, der fantes saavel paa
Stampe-Møllen, sambt Kiørne- og Luttre-Huuset, der tillige Ved denne U:leilighed opsprang
og blev borte?: Svarede: At efter Hans beste Viidende og skiøn, Befandtes paa de
forbenefnte Huuse, Arbeidet og U:Arbeidet, Tyrket og U:tyrket, Toe eller 63 Cintner Kruud i
det Allermindste, samt af Salpeter deels Lutret og deels Hvad som stoed i Lutre-Kiedberne
samt Balger og Kiister Kunde samme Ungefehr beløbe 14 eller 15 Cintner. 4de Quest: Om
ikke Verket i Alle ting Var i fuldkom/m/en Stand, saavel Hvad Stampe som steen-Møllen,
Angaar, som og Kiørner-Tyrke og Salpeter-Huuset, samt om ikke U:lykken begyntes i
Stampe-Møllen, og formedelst det samme tiid indfaldende Haarde Storm væir, Ilden til de
øfrige Huuse, sig Hastig ud spredde? Svarede: At Verket og fabriqven med dessen
Inventarier og Huuse, Var alt i fuldkommen stand
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og uden nogen Slags Mangel, forklarede Videre at Ilden under Satzens forarbeidning og
Møllens Gang, Andtendtes først i Stampe-Møllen, som Sprang i Luften, Hvorefter de øfrige
Huuse som benefnt, efter neppe 2 Minuters forløb, tillige opsprang, hvortil den paa samme
tiid indfaldende Sterke Storm af Syd-Ost-Vind, Meget Contribuerede, At Ilden i saadan Hast
overgik dennem alle, endskiønt de eet temmelig stykke fra Hver Andre Vare bestaaende, og
Hvorved saaleedes den Heele fabriqve, aldeeles blev Spoleret.
Derefter Blev Erich Nielsen fremkaldet, som forhen Ved Kongsbergs Kruud-fabriqve
Har staaet som Svend i 7 aar, og Her Ved fabriqven i 5 Aar; og for Hannem fremsadt den
2den forindførte Question som Kruud-Mæsteren blev forelagt /: efterdi den 1ste Question,
Hannem Var U:Vedkommende :/ og til Hvilken Hand Gav Lige og selv samme Giensvar,

som Kruudmæsteren Herom Udsagt Haver og forhen findes indført, Undtagen, at Hand ikke
med Satzen Hafde noget At Giøre, saasom det Alleene Vedkom Kruudmæsteren som
sædvanlig, Satzen at preparere. Til 3die fremsadte Question: blev, saavidt Krudets Quantum,
som er opsprunget, Givet samme Giensvar, som af Kruud-Mæsteren forhen forklaret er,
efterdi samme saavel af Hannem som de øfrige Arbeidere stedse er bleven behandlet, Men
Hvad Salpeteret Angaar, da Kand hand ikke Vist skiønne, Hvor meget deraf maatte være
bortgaaet, efterdj samme, Kruudmæsteren Alleene, Vedkommer, At Holde rigtighed Over:
4de Quest: Blev af Hannem Svaret Lige og det selv samme, som af Kruudmæsteren
Wejdemejer forhen er svaret og indført, og det i alt, Ligesom det Her atter Kunde Været
igientaget.
End blev saavel Joen Chrispinusen som Ole Danielsen, samt Johannes Olsen og Lars
Erichsen, alle Kruud-Arbeidere, fremkaldede, og eenhver for sig, de 3de sidste og
forbenefnte Questioner, af protocollen
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forelæst, og Hvortil eenhver af dennem til hver Question, Gav Lige selv samme Giensvar,
som af Kruudmæsteren og Svennen Erich Mielsen, er Vorden Udsagt og forklaret, og det i
alt, Ligesom det her atter Verbotenus Kunde Være igientaget og paa nye indført:
Endelig Blev alle forbenefnte jndkaldede Persohner, saavel Kruud-mæsteren som de øfrige
Kruud Arbeidere, eenhver for sig og alle tillige tilspurdte? Om de samtlige Vare Ved stedet
og fabriqven tilstede og Nerværende, da U:lykken sig tildroeg: hvortil af dennem
Eenstemmig blev svaret: At de Alle da Vare Nerværende, og Hengangne for at Spiise Aftens
Maaltiid, Udi deres tilholds Værelser, og saaleedes Ved Guds særdeeles Beskiermelse for
deres Egne Persohner, fra skade befriede, endskiøndt de Huuse hvorudi de saaleedes Vare
indgangne, Ved det Overmaade sterke Knald, i Meget bleve Spolerede til merkelig Afgang
og Skade, foruden at alle som Vare der jnde, af frygt og forskrekkelse bleve betagne og saa
nær, Hendaanede:
Efter at forbenefnte, deres Giorde forklaringer, om denne U:lykkelige Hendelse tildragelse
saaleedes som forhen meldet, Var indhendtet, Begav Retten sig tillige med dennem Hen til de
steder Hvor de forhen Specificerede og forulykkede Bygninger Haver staaet, og befandt
skaden som tilføyet af een Merkelig betydende, i det at de 4re Huuse Nemblig StampeMøllen, Tyrke-stuen, Kiørne-huuset og Salpeter Huuset, aldeeles og saaleedes er ødelagt, at
Grundene til samme, Ligger Aldeeles øede, undtagen nogle brustne og Spolerede Mure af
tyrke-stuen: Men Hvad sig Steen-Møllen Angaar, da er taget paa samme aldeeles borte, og
siderne indslaget, og øfrigt saavel som een *Aso de*(?) stoore steene eller Løbere, i toe
slagne, med Videre paa Verkets indreedning, tilføyede Skade;
Derefter Blev de indkaldede Persohner, som deres forklaringer forhen om denne
U:lykkelige tildragelighed, Haver aflagt og forhen findes indført, for
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Retten fremstillet, som eenhver for sig, efter at Eedens forklaring dennem Var forelæst og
betydet, Under Afleggende Corporlig Eed, stadfestede, deres Giorde og Af protocollen
dennem forelæste, forklaringer sig som melt i sandhed at forholde:
Interessenterne af bem/el/te Kruud fabriqve, forlangte, at siden Retten selv Havde taget i
Øyesiun, de Øde Grunder Hvorpaa benefnte fabriqvens Huuse Haver staaet, der da maatte
Gives een slags Skiøn, Hvad de deels i tue slagne træe-Materialier, som Hist og her ere
Adspredde, Kunde Ansees til Verdie, deels Hvor stoor Omkostninger, der Vilde medgaae til

Steen-Møllens i stand settelse, allerheldst Aarets tiid ei tillader at forskaffe Materialier dertil,
og dernest det beskrive og taxere den paa samme Mølle befindende skade:
Hvorefter af de Udnæfnte taxations-Mænd, først blev taget Udj Overvejende
Tyrke-Huuset, Af Hvilket intet meere fandtes i behold, end den brustene og
forfaldene Muur med indmuurede Kakkel-ovn med Skorsteen som tilsammen efter nøyeste
Skiøn, Blev Anseet af Verdie for
40
rdr
Det Andet Huus, Kiørne-huuset, Kaldet, af samme fandtes aldeeles
intet i behold som til mindste Verdie, Kand blive at beregne: efterdi
Grundvold steenene, end og til fraliggende steder Vare hensprungne:
Det tredie Huus, Stampe-Møllen Kaldet, der affantes i behold,
af Metal \og/ Jern, som til sammen Ansees af Verdie
35 rdr
Det Fierde Huus, Steen-Møllen Kaldet, befandtes saavel inden
som Uden gandske Spoleret, og det i behold Værende, der bestaar af
træverket og i stykker Slagne Steene samt Jern og Metal, til sammen
taxeret for
120 rdr
---------Og Beløber da forommelte 4re Huuse, dessens Overblevne og
taxerede beholdning den Summa
195 rdr
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Videre denne forrettning Angaaende, Hafde Interessenterne, paa tilspørgelse, ikke at
forestille, Men indsluttede samme med hvis passeret og forrettet er, at Vorde dennem
beskreven Meddeehlet, som og Under Rettens fulde forsegling, skal Vorde Udstædd:
Hvad sig Øfrigt denne Forretnings Medgaaende bekostninger Anbelanger, Da tilkommer
mig som Constitueret Sorenskriver efter Kongl/ig Reglement og Anordning
for een dags Forretning
3 rdr
for min Reises fortæring
4 mrk
Fogden for Mends opnefnelse
1
6 Lavrettesmend for een dags forretning á 1 mrk 8 sk
1
3
Skydsferds bekostning til og fra forretningsstedet
for een Miil
3
For forretningens beskrivelse, sambt det Kongelige
Stemplede Papiir, som til samme Udfordres, til sammen
1
3
12
-------------------------Der beløber til sammen, og som af de Respective Interessentere
som Forretningen Haver forlanget, Bliver Udreedet
7 rdr 2 mrk 12 sk
Hvormed forretningen Blev sluttet, og Givet Vedkommende Beskreven Af Ouden Widerø

Høstetingene Pro 1752.
[Sartor Skibbreede]
Anno 1752 d/en 2den 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt for Sartors
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Tosøen (Tøsøen) i Overværelse af Deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 200 findes
anførte og alle mødte.

Og blev de Kongl/ig Allernaadigste Forordninger og Stiftampt Mandens Ordre oplæste som
følger.
1: Forordning hvorved Forordningen af 9 8ber 1750 angaaende Feste- eller bygselSedler for Huus Mændene i Norge nermere forklarer dat: 29 April 1752
2. Forordning om Aasædes Rætten og Hovedbøllets tiltrædelse i Norge dat: 26 Maij
1752.
3. Placat angaaende gotgiørelse af den Kongl/ig Cassa for gamle Mynter og andet af
nogen Rarhed, som udi Dannemarch og Norge maatte findes og til Rente Kam/m/eret
indsændes dat: 7de Aug: 1752
4. Placat og Forbud paa adskillige \sorter farve/ Vahre og Valke Jords Ind førsel i
Dan/mark og Norge dat: 27 aug: 1752.
5. HøyVelbaarne H/err Stifts befalings Mand ordre at der til delinqventers
Underholdning og Varetægt Pr/o Anno 1750 skal indsøges af Ambtet den Summa 348 rdr 5
mrk 14 sk, hvoraf paa dette Fogderie kom/m/er den Summa 80 rdr. dat: 16 7ber 1752.
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6. Ditto H/er/r Stiftsbefalings Mands ordre, at intet fersk slagtet Kiød fra Landet
maae indføres under Confiscation af det indbragte og anden Straff efter Omstændigheder,
naar dermed oftere befindes dat: 16 7ber 1752
7. Ditto høystbem/el/te H/err StiftsambtMandens ordre til Indsamling for de saavel
fra Sundfiords Fogderie indlem/m/ede Svages Menniskers 2den termin som og andre i
Ambtet for hvem betalning til indlem/m/else udi Bergens Hospital skal præsteres der i alt
beløber til Repartition paa Ambtet 414 rdr, hvoraf paa dette Fogderie kom/m/er 93 rdr: 32sk:
sam/m/e ordre er dateret d/en 18de Sept: 1752
Dernæst fremlagt til Publication følgende documenter
1. H/err Henrich Giertsens udgivne Pante Obligation til Sing/neu/r Johan Christi for
Capital 387 rdr Courant hvorfor til Underpant er givet de Vaanings Huuser med Videre som
er paa Sunds Præstegaard staaende dog Præstegaardens Huuse uvedkom/m/ende dat: 11
Sept: 1751 vid: Pante bogen fol:
2. Hans Knudsens udgivne Skiøde til S/ingneu/r Hans Ravel paa Gaarden Sangulds
Eide skyldende 1 p/un/d fisk dat: 26 Sept: 1752 vid: fol:
3. H/er/r Hendrich Giertsens udgivne bøxelsæddel til Niels Johannesen Nedre Børnes
paa 2 ¼ Mark Smør i Nedre Børnes dat: 4 Maij 1751 med Rev: ej dat.
4. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Laachøen d/en 15 Maij 1752 efter afg/angne
Christi Monsdatter vid: fol:
5. ditto paa Gaarden Bache efter afg/angne Malene Michelsdatter dat: 10 Maij 1752
vid: fol:
6. ditto paa Gaarden Glesnes efter Michel Glesnes dat: 12 Maij 1752
7. ditto paa Agotnes d/en 3 Junij 1752 efter Stephen Erichsen vid: fol:
8. ditto paa Moevigen d/en 13 Maij 1752 efter Ole Olsen.
9. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Kleppe under Lieuse Klosters Godtz af
Sorenskriver H/err Cancellie Raad *Raad Fleischer efter afdøde Ole Johannesen Kleppe dat:
22 Nov: 1751 vid: fol:
D/en 3de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev til Publication frem lagt
følgende.

1. Maria Gram S/a/l/ig/ H/err Henrich Stevners udgivne Skiøde til H/er/r Hendrich
Giertsen paa de Huuse der paa Sunds Præstegaard er bestaaende dog Præstegaardens
vedhørende Huuse uvedkommende dat: 10 Sep: 1751 vid: fol:
2. Thomas Stephensen Algerøens udgivne Skiøde til sin Sønn Hans Thomesen paa 18
Mark fisk udi Gaarden Algerøen dat: 29 Aug: 1752 vid: fol:
3. Andfind Monsen Trengereides udgivne bøxelsæddel paa sin *fraværerende Sønns
Mons Andersens Veigne til den yngre Sønn Wintziens Andfindsen paa ½ Vog 4 ½ Mark fisk
i Gaarden Trengereide dat: 2 8ber 1752, med Rev: ej dat
4. Hillebrant Omsen som Forstander for Seminario Fridericiano hands udgivne
bøxelsæddel til Mons Andersen paa 15 Mark Smør udi Gaarden Knapschoug hvorudi
bøxelManden er forbunden at antage sin gamle Fader og ham med fornøden Ophold forsiune.
dat: 27 Sep: 1752 med Rev: ej dat
5. Niels Hansen Hitzøens udgivne bøxelsæddel til Ole Nielsen paa ½ Vog fisk i
Gaarden Hitzøen dat: 2 8ber 1752 med Rev: ej dat
6. Mad/a/me Wessels udgivne bøxelsæddel til Lars Larsen paa 30 Mark Smør udi
Gaarden Glesnes dat: 28 7bris 1752 med Rev: ej dat
7. Lussie Michelsdatter og Søfren Golten som Værge for Albrict og Margrethe
Olsdatter deres udgivne bøxelsæddel til Ole Ellingsen paa 2 p/un/d 6 Mark fisk 1 Mæle Malt
i Gaarden Worland dat: 2 8ber 1752 med Rev: ej dat
1752: 249b
8. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Sehle d/en 26 Julij 1752 efter afg/angne Peder
Andersen vide fol: 461
9. ditto forrettet efter Mons Larsen Landeraae d/en 15 Maij 1752
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Michel Arnesen boende i Bergen fremstoed for Rætten og til kiendegav at have Ved
Skriftlig fremlagt Stevne Maal under 5 Sept: sistleeden indkaldet de 2de Mænd Michel
Paulsen Arrefiord og Niels Jacobsen Snechevigen for Sagen Stevne Maalet indeholder, som
ved de 2de Stevne Vidner Hans Olsen Røst og Iver Bøebergs paateigning findes d/en 6 Sept:
1752 at Være forkynt benevnte Kals Mænd der begge i Bergen er boende mødte til Stevne
Maaletz afhiemling som og af dem under Eed blev afhiemlet,
De indstevnte Michel Paulsen Arefiord og Niels Jacobsen Snechevig mødte begge, og
fremlagde et af Procurator Johan Simon Cramer forfattet Indlæg under dato 18 Sept:
sistleeden som for Rætten blev oplæst og er saa lydende.
Dernæst angav de indstevnte de Vidner de agtet at indkalde til næste ting, Mons Madthopen
Niels Asbiørnsen Leervigen Anders Nielsen Laxevogen alle af Schiolds Skibbreede,
Rasmus Olsen Stendahlen Mons Anbiørnsen Snechevig Michel Nielsen ibidem Lars
Jacobsen Snechevig, Thomas Nielsen Gavelen, og Reservered sig fleere om fornøden giøres
at indkalde. og forlanget til den Ende Sagen udsatt til Contra Stevnings Udtagelse, da der ey
havde Været Varsels tiid til Vidners Indkaldelse fra andre Skibbreeder.
{Den indstevnte} \Citanten/ fremlagde et under 30 7ber sistleeden af Procurator Reutz
forfattet Indlæg med det der udi paaberaabte og for Bergens byeting udvirkede Tingsvidne
begynt d/en 18 8ber og d/en 15 9ber \1751/ sluttet som et efter andet saa er lydende NB
Den indstevnende forlanget at Sagen til doms maatte optages.
De indstevnte som før forlanget Sagen udsatt til Vidners førelse
Eragtet.

Da de indstevnte baade Ved skriftlig Indlæg som muntlig begier for Rætten har forlanget
Sagen til næste ting udsatt for at indkalde Ved Contra Stevning Citanten til at anhøre de
Vidner som uden Tinglavet som og i dette Skibbreede er boende, da som Stevne Maalets
forkyndelse Ved Stevne Vidnernes paateigning udviiser at sam/m/e først d/en 6 Sept: er
skeed, saa hand i følge Lovens 1 bogs 4 Cap: 8 art: ey har havt tiid til at indkalde de Vidner
som uden Tinglavet er boende, bliver den Anstand de indstevnte billiget til deres lovlige
Forsvars frem/m/e.
1752: 250
Anders Nielsen og Engel Hansen Bildøen paa hvis Veigne bem/el/te Anders Nielsen mødte
gav tilkiende at have Ved muntlig Varsel og Stevne Maal indkaldet de 4re Opsiddere paa
Gaarden Kaabbeltvedt Sc: Gregorius, Jacob, Anders og Elling Kaabeltvedt fordi de uden
tilladelse Vil benøtte sig af en Under deres tilhørende Gaard beliggende Øe Raaen kaldet,
hvor bem/el/te Kaabeltvedts Opsiddere deels henbringer deres Faar og Smaler om
Som/m/eren deels river Løng til brendefang, ligesom og for at beviise at bem/el/te Øe Raaen
er dem tilhørende har indkaldet nogle Mænd til Vidner Sc: Jens Windenes, Ole Spield Ole
Nesse samt Randi Windenes som under lovens fals Maal er indkaldet, og Kaabeltvedts
Opsiddere sam/m/e at anhøre for derefter at anhøre Dom, til deres brugs afskaffelse paa
benevnte Øe,
Stevne Vidner udi denne Sag har Været Hans Simensen Schage og Peder Otthesen
Dom/m/edahl som ligeleedis Ved Retten mødte.
De indstevnte tillige med Vidnerne mødte alle tillige med Vidnerne og Vedtager Lovlig
Varsel.
Citanten fremlagde et skriftlig tilbud hand ved 2de Mænd har giort bem/el/te Kaabeltvedts
Opsiddere som hand forlanged i Acten maatte indlem/m/es sam/m/e, er for benevnte
Kaabeltvedts Mænd d/en 2 Maij sistleeden dem tilsændt og af dem d/en 3de ejusdem
besvaret.
De indstevnte Kaabeltvedts Mænd sagde det de ingenlunde bør eller kand tileigne sig
Ejendom udi den Øe Raaen, men at de som deres Formænd har om Sommeren satt deres
Smaler i bem/el/te Øe for at holde dem af deres egen Gaard Kaabeltvedts bøe, ligesom de
tillige med andre har revet *Løgn (Løng) paa sam/m/e Øe, og som Bildøens Mænd til denne
tiid har tilladt dem dette Ved ey at forbyde dem dette brug, som de er trængende om, Vil de
nu beede at Bildøens Mænd Vil tillade dem efter Leylighed derpaa at sætte nogle Smaler og
blive \dem/ behielpelig til nogen Veedrivning, dog uden deres Skade, Anders Bildøen sagde
at naar det ey er hands eller Naboes Gaard til skade, og bem/el/te Mænd Vil herefter Viise
Føyelighed i andre Maader samt spørge om tilladelse enten naar de sætter deres Smaler
derpaa, samt benøtter lidt brendefang hand da tillige med sin Naboe Vil sam/m/e bevilge
dem dog at det ey skal reignes for en Skyldighed men som en frivillig Godhed at udviise
mod dem som hands Naboer, hvorved Parterne blev foreenet og saaleedis ophævet denne Sag
og lovet all føyelighed, saa de herefter som skickelige Naboer Vil føye sig efter hinanden.
Publiceret
H/er/r biskop Pontoppidans givne bøxelsæddel til Ole Jensen paa ½ fierding torsk i
Gaarden Strømme dateret 26 Sep: 1752 med Rev: ej dat.
1752: 250b

Publiceret
Niels Nielsen Landeraaes udgivne bøxelsæddel til sin Sønn Niels Nielsen paa 12 1/3
Mark fisk i Gaarden Landeraae dat: 3de 8ber 1752 med Rev: ej dat.
Knud Larsen Telle fremstoed for Retten og tilkiendegav det hand med muntlig Varsel til
dette ting Tiid og Stæd har indkaldet Peder Olsen Mitvedt fordie hand 3 eller 4re Uger efter
St: Hans dags tiider dette Aar har, Citanten uavidende taget hands Stivdatter Botele
Diedrichsdatter af hands Huus, og hænde til sig antaget, til Vidner om dette har Citanten
indkaldet Ole Grimsen Midtvet og Vermund Olsen Mitvedt begge under fals Maal, hvorefter
Citanten paastaar dom
Stevne Vidnerne Peder Olsen Hagenes og Peder Otthesen Dom/m/edahl fremstode og
afhiemlede Stevne Maalet. det de med meer end 14 dages Varsel har indkaldet Peder Olsen
Mitvedt fordi hand 4 Uger efter S/anc/te Hans dag skal have locket og bortført Knud Larsens
Stivdatter af hands Huus og hænde hensatt til tieniste hos Colbeen Olsen Forland, ligesom og
til Vidner indkaldet Ole Grimsen og Wermund Olsen Midtvet og Peder Olsen Mitvedt til
sam/m/e at anhøre ligesom og til Vedermæhle indkaldet Niels Torjersen Selstøel
Den indstevnte Peder Olsen Midtvedt, tillige med de anførte Vidner Ole Grimsen og
Wermund Olsen Mitvedt og Niels Selstøel blev 3de gange lydelig paaraabt men ey mødte ey
heller nogen paa deres Veigne.
Citanten forlanget for de udeblivende til næste Ting
Eragtet.
Da den Lovlig indstevnte og ey mødende Peder Olsen Mitvedt forelægges Lavdag til næst
holdende Som/m/er ting anstundende Aar 1753, ligesom og til sam/m/e tiid de indstevnte
men ey mødende Vidner Ole Grimsen og Wermund Olsen Mitvedt under Lovens fals Maal
forelægges at aflægge deres Vidnesbyrd i den/n/e Sag, hvilcken Forelæggelse Citanten i
Lovlig tiid tager beskreven og i Lovlig tiid besørger saavel for den indstevnte Peder Olsen
som Vidnerne Ole Grimsen og Wermund Olsen forkyndt.
D/en 4de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt
Udi Sagen indstevnt sistleeden Høsteting af Johannes Rasmusen Tosøen (Tøsøen) Contra
Brithe Thomes datter fremkom parterne at Sagen gandske Var forligt og ophævet.
Fogden Smith gav til kiende at hand til dette Ting havde med muntlig Varsel ladet indstevne
Joen Ørjensen Kaursland og Pigen Marthe Andersdatter Worland formedelst med hinanden
begangne Leyermaal, og der for at lide Dom.
De indstevnte blev 3de gange paaraabt men mødte ikke,
Stevne Vidnerne Knud Tøsøen og Jacob Johansen ibidem fremstode og under Eed
afhiemlede det de med 14 dages Varsel har lovlig indkaldet Joen Ørgensen, men
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ey talt med ham, dog forkyndet Stevningen i hands Moders og Søsters Paahør, samt sam/m/e
dag forkyndt Stevne Maalet for qvinde Mennisket Marthe Andersdatter paa Gaarden Worland
i hændes Moders og broders Anders Worlands Paahør.
Fogden fremlagde den af Sognepræsten H/er/r Jersin sig meddeelte Attest om de indstevnte
Leyermaals begiengere dat: 28 7bris sistleeden af saadan Indhold Dernæst erindred for
udeblivende om Lavdags forelæggelse
Eragtet

De Lovlig indstevnte Joen Ørjensen og Marthe Andersdatter Worland forelægges Lavdag til
næstholdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1753
Fleere Sager fremkom ey for Rætten, thi fremlagde Fogden til attestation følgende bielager til
sit Reegenskab
1. Et document angaaende de Laxe og silde Voger hvorudi dette \aar/ er fisket og
desaarsage til Skatt taxered nemlig af alle Voger 2 rdr 5 mrk
2. det sædvanlige aarlige Tings Vidne indbefattende 10 qvestioner i følge Skatte
forordningen som ligesom forrige Aar blev besvaret.
3. At her ey findes fleere priviligerede Giestgiverstæder end Boch von Raae som af
Albrict Brinchmand beboes
4. At her ey fleere findes af Kræm/m/erleyer end Glesnes holmen Lochøen
Solsvigen, og Bratholmen som beboes af en enroulleret Matros
5. At Lehns Manden Knud Tøsøen bruger 22 ½ Mark Smør
6. Odels Mantallet blev oplæst og blev uimodsagt
7. Restancen for inde Værende Aars Skatter beløber 73 rdr 3 mrk 11 sk.
Laug Rættes Mænd for Aar 1753 opnevnes 1. Anders Knudsen Hamre, 2. Rasmus Schage,
3. Lars Humelsund, 4. Michel Jensen Øfre Børnes, 5. Ole {Olsen} \Nielsen/ Søre Fielde 6.
Mons Nielsen Midtfielde 7. Hans Nore Biørøen og 8. Mons Pedersen Lieskierret.

Schiolds Skibbreede
1752 d/en 5te 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Schiolds
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Møllendahl i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 197 findes tilførte,
Og blev for dette Skibbreedes Almue de sam/m/e Kongl/ige Forordninger oplæste som ved
nestforrige Tingstæd og fol: 248 og 249 findes annoterede, hvortil end fleere og følgende
ordre af Fogden blev fremlagt til Publication.
H/er/r Stiftsbefalings Mand Uldrich Friderich von Cicignons ordre beraabende sig paa
et Kongl/ig Reschript af 19de Maij at ingen Tiende tagere maae oppebærge Tienden efter
Vægt men {ey} efter Maal med mindre en eller anden sig derom anderleedis kunde have
foreenet dat: 13 Junij 1752.
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2. At efterlyse en Persohn ved Navn Erich Johnsen der fra Esvolds Sogn og Lehns
Mands Gaarden Donnum er eschaperet da hand til Arbeyde i Fæstning var hendømt dat: 13
junij 1752.
3. Ligeleedis at efterlyse en Persohn undviget fra Ryefolche Fogderie navnlig Even
Langelandsvigen som er deserteret da hand har besvangret sin Hustrues kiødelige Søster
dat: 13 Sept: 1752
Dernæst fremlagt til Publication følgende Documenter
1. Johan Christopher Greubels udgivne Pante Obligation til Lars Hansen for Summa
210 rdr, og derfor pandtsat sit Huus, og 2de Mølle brug paa Aarestads Grund bestaaende dat:
28 Sep: 1752. vid: fol:

2. Inspecteur Willum Gielmeydens udgivne bøxelsæddel til Niels Stephensen paa ½
Løb Smør 1/8 tønde Malt i Gaarden Grimen dat: 31 Maij 1752. med Rev: ej dat
3. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Ole Nielsen Heldahl paa ½ Løb Smør ½ tønde
Malt i Gaarden Heldahl dat: 19 Sept: 1752 med Rev: ej dat
4. H/err Peder Brandahls udgivne bøxelsæddel til Erich Larsen Myhrdahl paa 2
p/un/d Smør i Gaarden Ulsmoe dat: 10 febr: 1752 med Rev: ej dat.
5. Niels Joensen og Johannes Johannesen Lohnes udgivne Skiøde til Mons Olsen paa
2 p/un/d 18 Mark smør i Gaarden Lohne dat: 5 8ber 1752 vid: fol: 463.
6. H/er/r Peder Brandahls udgivne bøxelbrev til Jacob Friderichsen paa 1 ½ Løb
Smør 1 ½ Huud i Præste Encke Gaarden Raae dat: 9de Maij 1752 med Rev: ej dat:
7. ditto hands udgivne bøxelbrev til Lars Nielsen paa et lige brug i ditto Gaard Raae
af sam/m/e dato, med Rev: ej dat
D/en 6te 8ber blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt, og blev til Publication fremlagt
1. Peder Axelsens udgivne Pante Obligation til Mad/a/me Wessel paa Capital 10 rdr
og derfor pandtsatt sit Huus paa Nobiskroes Mark bestaaende dat: 3 8ber 1752 vid: fol: 463
2. Mad/a/me Margrethe Abraham Wessels udgivne fæsteSeddel til Erich
Bartromsen paa at beboe et pladtz under Nobiskroes Ejendom Sorterende, samt at den reyste
Aastæds Sag mod ham anlagt er bielagt, saa hand Aarlig skal svare Grundeleye deraf med 2
rdr 2 mrk, dat: 30 Sept: 1752 vid: fol: 463
3. Forstanderen Hillebrant Omsens udgivne bøxelsæddel til Ole Hendrichsen paa 1
p/un/d Smør i Gaarden Knappen dat: 6 Julij 1751 med Rev: ej dat:
4. Salemon Nielsen Yttre Hopes udgivne bøxelsæddel til *Milech (Michel) Andersen
paa 18 Mark Smør ¼ Huud i Gaarden Sletten dat: 6te 8ber 1752 med Rev: ej dat.
Derefter blev de fra sistleeden Som/m/erting udsatte Sager paaraabte, men ingen indfandt sig.
Lars Olsen Smøraas paa egne og Ole Nielsen Smøraas Veigne fremstoed for Rætten og
tilkiendegav det
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hand med muntlig Varsel til dette Ting har ladet indkalde Halver Nielsen Smøraas fordi hand
kort efter S/anc/te Hans dags tiider skal have hugget nogen brende Veed udi Citanternes
tilhørende Skov der for at lide dom, ligesom og at have indkaldet Vidner under Fals Maal
nemlig Lars Tvedten og Michel Michelsen Ham/m/ersland der har beseet den hugne Veed
paa Stæden hvor sam/m/e Var hugget.
Stevne Vidnerne Lars Tvedt og Jens Aadland mødte til Stevne Maaletz Afhiemling.
Den indstevnte Halver Nielsen Smøraas tillige med de indstevnte Vidner møtte alle
Vedtagende Lovlig Stevnemaal.
Halver Nielsen Smøraas sagde det hand ey veed andet end den Skov hand har hugget udi er
ubyttet og til felles for Gaardens Opsiddere, som hand saavel som de andre beboere, og har
hand af andre hørt at Skoven paa den Stæd stædse har været udeelt, saa hand anseer sig der til
berettiget,
Citanten paastoed med Lovfaste Vidner at kunde beviise at den Skov hvor den indstevnte
Halver Nielsen Smøraas har hugget, er sig og Ole Nielsen Smøraas tilhørende og henhører til
deres Jorde parter, og som hand til sam/m/e at oplyse ey har ind kaldet Vidner forlanget hand
Sagen udsatt.
Halver Nielsen sagde og Ved Vidner paa sin Siide at oplyse at denne Skoge Teig er den
ganske Gaard til felles,

Eragtet.
Da denne Sag uden foregaaende Grandskning og Vidners Anviisning paa Aastæden ey kand
paadøm/m/es i følge Lovens 1 bogs 13 Cap: 9 art: hen Viises Sagen til Aastæden, da begge
Parter kand indkalde deres paaberaabte Vidner hvorefter Sagen efter dens beskaffenhed skal
vorde Ved Dom expideret, Forinden haver Citanten efter udtagen Lovlig Stevne Maal til
Aastæden at addressere sig til Dom/m/eren som ved sin beram/m/else skal fast sætte Tiiden
til denne Aastæds Forrettnings holdelse.
Mons Larsens Odels og Pænge Mangels Lysning til en halve part i Gaarden Bynes som
beboes af Jacob Jacobsen Bynes dat: 5 8ber 1752 vid: fol: 463.
Ole Hendrichsen Knappens givne Afkald til sin broder Knud Hendrichsen for sin Arv 6 rdr 1
sk dat: 6 8ber 1752 og afført i formynder bogen fol: 27
Mons Larsen boende i Bergen fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med muntlig
Stevne Maal til dette ting har indkaldet sin Svoger Jacob Jacobsen for 1 tønde Korn han/n/em
paa sit Udlæg i Arv efter sin Fader afdøde Lars Monsen Bynes Restede, der
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hos hannem skal Være beroende, derfor at lide dom til sam/m/e Korns Erstattning,
Den indstevnte Jacob Jacobsen Bynes mødte Vedtagende Lovlig Varsel, siigende ey at
have nægtet at levere det hand med Rette tilkom/m/er, som hand formeener Hendrich
Biørøen burde som Værge for Citanten have fordret for længe siden, da den indstevnte har til
Hendrich Biørøen leveret alt hvad hand har æsket paa Citantens Veigne, og som hand erfarer
at der skal Være udlagt paa Citantens Lod 3 ½ Tønde Sæde korn, har hand strax tilsagt
Citanten at Ville uden nogen slags søge Maal levere ham ½ tønde Korn da hand til hands
Formynder forhen har leveret 4 tønder Korn, og altsaa ey kand finde sig pligtig til meere at
levere end ½ tønde Korn, den hand er Villig at levere saa snart hand for det øvrige leverte
Godtz tillige faaer qvittering.
Citanten fremlagde det passerede Skifte brev passeret efter hands Fader Lars Monsen
Bynes der udviiser at ham d/en 20 April 1733 er udlagt blandt andet paa sin Lod 3 ½ Tønde
sædeKorn hvoraf Citanten siiger ikkun af sin Formynder Hendrich Biørøen at have faaet 1 ½
tønde og af Citantens Søster i hands fraværelse 1 tønde som er tilsam/m/en 2 ½ tønde saa
ham endnu Rester den paa søgte heele tønde,
Citanten forlanget Sagen udsatt til næste Ting for at faae sin Formynder Hendrich Biørøen
indkaldet til Veder Mæhle i Sagen.
Eragtet
Den forlangte Udsættelse billiges Citanten til næste ting, da Sagen desuden udfordrer
Formynderen Hendrich Biørøens Indkaldelse som den der egentlig af Citanten burde ind
kaldes til at aflægge ham Vedbørlig Rigtighed for den Arv hand har havt under sit
Værgemaal til hvilcken tiid den indstevnte Ved Lovlige Vidner kand see sin Forklaring
bestyrket.
D/en 7de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt sat, og som fleere Sager ey
efter paaraab frem kom for Rætten frem lagde Fogden til Attestation de sam/m/e bielager
som sistleeden Aars høsteting som fol: 197 findes fra No: 1 til No: 7 andførte der og
ligesom forrige Aar paa lige Maade og uden forandring blev besvaret, end blev frem lagt 1
Specification om Lehns Mandens Jordebrug hvormeeget sam/m/e er som
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blev befunden at Være 1 Løb 6 Mark Smør, 2do At Postmanden Marchus Borge bruger 1
Løb Smør og at sam/m/e er uden for Lægd.
Restancen for inde værende Aars Skatter beløber 631 - 0 - 5 sk:
Laug Rættes Mænd for til kom/m/ende Aar opnevnes, 1. Mons Olsen Lohne 2. Elias
Andersen Sohlen, 3. Niels Larsen Sætterdahl 4. Johannes Nielsen Samdahl 5. Niels
Pedersen Titlestad 6. Mons Larsen Haaverstue 7. Johannes Andersen Scheye, og 8. Niels
Larsen Flesland.

Lindaas Skibb:
1752 d/en 16 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse med Lindaas Skibbreedes
Almue satt paa Ting stædet Brudeknappen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten til nevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 205 findes tilførte
Og blev for dette Skibbreede \de/ sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som
ved Schiolds Skibbreede er publicerede.
Ligeleedis publiceret
H/er/r Stiftsbefalings Mands ordre at paa dette Fogderie er Reparteret til Grændse
Com/m/issionen den Summa for dette Stift 525 rdr hvoraf paa dette Fogderie skal lignes den
Summa 103 rdr 32 sk dat: 3 8ber 1752
2. Ligeleedis Stiftampt Mandens ordre beraabende sig paa Kongl/ig Rescript at
enhver som attraperer en unvigt deserteur Slave af Fæstningen skal der for nyde 4 rdr, dat: 7
8ber 1752
Dernæst publicered følgende documenter
1. Kongl/ig Skiøde til Ole Bleege paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt i Gaarden
Smørdahl dat: 31 Decbr: 1748. vid: fol:
2. Ole Bleges udgivne Skiøde paa bem/el/te Jordepart i ditto Gaard Smørdahl til
Michel Sieursen Sem paa Wos i Gulfierings Otting dat: 7 8ber 1752 vid: fol:
3. Michel Sandersen Øfre Tvedt og Sander Michelsens udgivne Skiøde til Ole Bleege
paa 17 Mark Smør 25 Kander Malt udi Gaarden Øfre Tvedt, dat: 2 april 1742. vid: fol:
4. Skiftebrev paa Gaarden Kalland dat: 14 april 1752 efter Christen Nielsen vid: fol:
5. ditto paa Brudvol efter Arne Olsen dat: 1 april 1752
6. ditto paa Weraas efter Karen Joensdatter dat: 12 april 1752
7. ditto paa Sunsbye efter Anne Østensdatter ditto dato
8. ditto paa Sieursetter efter Elling Andersen ditto dato
9. ditto paa Spiotøen efter Sigri Knusdatter dat: 13 april 1752
10. ditto paa Honneland efter Brithe Olsdatter d/en 10 april 1752.
Frue Justitz Raad Frimands udgivne bøxelsæddel til Rasmus Aslagsen paa ½ Løb
Smør ½ huud 1 Mæhle Korn, i Gaarden Waage dat: 19 Maij 1752 med Rev: ej dat.
11. Anne Anders Datter afg/angne Lars Thomesen Udkiilens udgivne Skiøde til
Mons Ditlefsen paa 18 Mark fisk 6 Kander Malt i Gaarden Udkiilen dat: 12 Maij 1752 vid:
fol: 464.
12. Ole Kaaresen Sieurset og Anders Lille Landaases som Værger for Michel
Ellingsen og Karen Ellingsdatter deres udgivne Skiøde til Joen Erichsen paa 10 ½ Mark
Smør i Gaarden Sieurseth dat: 16 8ber 1752 vide fol: 464.
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13. H/er/r Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Iver Jørgensen paa 18 Mark
Smør 8 ¼ Kande Malt ¼ faar i Gaarden Fiindenes dat: 12 Junij 1750 med Rev: ej dat.
14. Hans Nagels udgivne bøxelsæddel til Thomas Joensen paa 9 Mark Smør 1/8
t/ønde Malt udi Gaarden Førland dat: 15 april 1752 med rev:
15. ditto hands bøxelsæddel til Lars Thomesen paa 27 Mark Smør 3/8 tønde Malt
dat: 15 april 1752 med Rev: ej dat
16. Anne Helene S/a/l/ig/ Lems udgivne bøxelsæddel til Lars Jonsen Rebnor paa 10
½ Mark Smør 5/12 faar og 1 p/un/d 7 ½ Mark fisk i Gaarden Rebnor dat: 12 Nov: 1751
med Rev: ej dat
17. H/er/r Biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Niels Jørgensen paa 1 p/un/d
Smør 1 Mæle 4 Kander Malt i Gaarden Hope dat: 5 8ber 1752 med Rev:
D/en 17de ejusdem blev Rætten med samme Laug Rætt satt.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Procurator Hans Otthesen Nideros fremstilled sig for Rætten paa Procurator Reutzes Veigne,
og fremlagde en af bem/el/te Reutz under dato 6 Sept: 1752 skriftlig forfattet Stevne Maal
Contra H/er/r Torgius Grøgaard for Sagen Stevne Maalet Videre indeholder som af de 2de
Stevne Vidner Thyge Jensen og Anders Aamundsen begge boende i Bergen er efter deres
Paateignings Udviis d/en 12 Sept: sistleeden forkynt,
H/er/r Torgus Grøgaard blev 3de gange paaraabt men mødte ikke, Stevne Vidnerne
fremstode og under Eed afhiemlede deres paateigning at Være af dem selv underteignet, og at
Stevne Maalet sam/m/e tiid d/en 12 Sept: af dem Lovlig at Være forkyndt for H/err Grøgaard
i hands og Hustrues Paahør, efter at Stevne Maalet lydelig blev for Rætten oplæst, og lyder
saaleedis.
Procurator Otthesen dernæst producerede Citantens Speciel Reigning af 13 Junij 1750 in
Copie vidimata for Søgningen 10 rdr 2 mrk 10 sk, til hvis Legitimation hand anviiste først
H/err Grøgaards Missive til Citanten af dato 14 Maij 1749 hvorudi meldes saa leedis i de
Resterende 9 rdr som mig tilkom/m/er i S/a/l/ig/ H/er/r Jens Schrøders Sterboe behager de at
aftage for deres Umage i Provste Rætten saa meeget som Dem Gotsiunes, 2do bem/el/te
H/err Grøgaards Missive af 29 Maij sam/m/e Aar som iblandt andet melder de 3 rdr som
min Kone Ved sin Nerværelse i byen bekom af Dem skal ikke blive forglemt og 3tio
Velbem/el/te H/er/r Grøgaards Erklæring paa H/er/r Stifts Praust Tidemans Resolution af 6
Julij 1751 hvorudi hand tilstaar at saa snart hand bekom/m/er af Citanten sine til ham over
leverede documenter og Papierer som hand ofte har begieret af Citanten, saa skal hand hos
H/er/r Grøgaard som Sogne Præst til Lindaas Præste gield bekom/m/e
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sin betalning. hvilcken Resolution som er teignet paa Citantens Memorial til Stiftsprausten,
Comparenten producerede, men Citanten benægter aldeelis at have mindste document i
hænde fra H/err Grøgaard hvilcket Hand ey heller i mindste Maade skal kunde gotgiøre, at
have ham nogen documenter overleveret, i hvilcken henseende hand vist formoder at Vorde
Ved endelig Dom sin paastevnte retmæssige Prætention tillige med forvolte Processes
Omkostninger gotgiort. Og som H/err Grøgaard ikke møder saa var Comparenten begierende
at hannem Lavdag maatte gives til næst holdende Ting.

Eragtet
Den Lovlig indstevnte og ey mødende H/er/r Torgius Grøgaard forelægges Lav dag til
næstholdende Sommerting tilkommende Aar 1753, hvilcken Forelæggelse Citanten tager
beskreved og for bem/el/te H/er/r Grøgaard i lovlig tiid besørger forkyndt.
Procurator Hans Otthesen gav tilkiende at hand for sig selv til dette Ting har ladet indstevne
Hans Konglevold for 12 aars skyldige landskyld som er 4 rdr samt fierdepænge og
foraarsagede Omkostninger derfor at lide dom.
Den indstevnte Hans Konglevold mødte vedtagende Lovlig Varsel, siigende at hand var
uvidende at skulle betale Landskyld til Citanten, siden hand er eyende selv sin Gaard, da
Citanten og ey har førend paa 2de Aars tiid siden {Været} kræft denne Landskyld er og
Villig at betale sam/m/e naar oplyses at hand sam/m/e bør betale.
Otthesen i saadan Anleedning anviiste den for Lyres Kierke holdte Kierke stoel sluttet 1723
og attestered d/en 2 Decbr: 1746, hvorudi Retten befinder til Indtægt anført Landskyld pænge
af Konglevold uden bøxel aarlig 2 mrk, og da nu Comparenten ikke har faaet nogen
Landskyld pænge hos den indstevnte i 12 aars tiid, og den indstevnte Hans Konglevold her
paa Tinget Vedtoeg sam/m/e 12 aars Landskyld forderligst i Mindelighed at Ville betale saa
kand Vel ikke paa hands nu giorde indVænding noget Reflecteres, men Vil have sig
Referered til Stevne Maalet og den nu anviiste Kierke stoel, hvorefter ham tilkom/m/er aarlig
2 mrk som ikke i 12 aars tiid til Citanten er Vorden betalt indeværende Aar indbereignet, og
saaleedis Vil have Sagen til Lovmæssig Dom indladt og erindrede om Erstattning for
Processens Omkostning og Comparentens Reyse her til Tinget i alt med 5 rdr:
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Hans Konglevold sagde at det er ham uvidende at saadan Landskyld af ham til Kierken
skulle ydes, og tilstaar ey at have til Citanten erlagt de nu fordrende 12 aars Landskyld, men
vil nu sam/m/e erlægge siden hand erfarer hand der til er pligtig efter Kierke stolens Udviis,
efter Citantens tilspørsel sagde den indstevnte at have til forrige Præst erlagt Aarlig 2 mrk
men ey Vist at sam/m/e tilhørte Kierken. Videre havde den indstevnte ey at anføre til sin
befrielse, men Vilde nu betale de ansøgte 12 aars Landskyld efter hands Leylighed, da hand
er en fattig Mand saameeget paa en tiid at betale.
Sagen optages til Doms efter Citantens Vedblivende Paastand. til i Eftermiddag
Joen Andersen Haalmaas fremstoed for Rætten og tilkiendegav at hand til dette Ting tiid og
Stæd med muntlig Stevne Maal har ladet indkalde sin naboe Rasmus Holmaas fordie hand i
dette Aars høst skal have skieldet ham for en Tyv, ligesom om denne hands Udsagn indstevnt
ham til at anhøre Erich og Berge Fannebust som Vidner i denne Sag der under Lovens fals
Maal er indkaldede, ved de 2de Stevne Vidner Anders Tveteraas og Ole Tvedteraas, som alle
mødte Vedtagende Lovlig Varsel, for derefter at paastaae Dom tillige med Processens
Omkostnings Erstattning
De indstevnte Vidner blev efter Citantens begier fremstillet, som efter behørig formaning
Var dem givet at Vogte sig for Meeneed aflagde Erich Fannebust sin eedelige forklaring
Og som Rætten erfarede at Citanten Var en af Laug Rættes Mændene, blev i hands Stæd
antaget Ole Olsen Rebnor at sidde Rætten.
Det 1ste Vidne Erich Hansen Fonnebust efter aflagd Corporlig Eed, Vidnede at hand
af Citanten Joen Andersen Haalmaas en dag for Micheli tiider indeværende Aar som hand ey
erindrer til fulde blev ombeedet at følge ham fra Vidnetz paa boende Gaard Fonnebust, til
Citantens Gaard Haalmaas for at høre paa den tale som Citanten agtet at Vilde have med
Rasmus Haalmaas, hvor paa dette Vidne tillige med det andet Vidne Berge {Holmaas}

Fonnebust følgede med bem/el/te Joen Andersen til Haalmaas, og da hørte Vidnet at der
imellem Joen og Rasmus blev trette om en slotte og deres Merker paa deres Jord og teiger, og
da Joen Andersen beskylte Rasmus for at have fornermet ham {saavel} Ved Veyen hvor
Creatuurerne drives eller det saakaldede Rok, da sagde hand til Joen
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Andersen i Vidnetz paahør, det løgst eller løy du som en tyv, Videre havde dette Vidne ey at
siige ligesom Parterne ey havde Vidnet Videre at tilspørge om.
Det 2det Vidne Berge Rasmusen Fonnebust fremstod der efter og efter aflagd Eed
forklarede, ligesom nestforrige Vidne i alt Conform, dog med denne forandring og tillæg at
Joen Haalmaas beskylte Rasmus Haalmaas at hand havde ført rocken eller Veyen for
Creatuurerne ind paa hands bøe, ligesom at have taget Torv af bem/el/te Joens bøe, og lagt til
et Gierde eller Møde at Creatuurene ey skulle gaae over, hvorpaa da Rasmus sagde i dette
Vidnetz paahør til Joen og det 3de gange det løy du som en Tyv, det forrige Vidne blev
under forrige Eed tilspurdt det sam/m/e som siste Vidne, der svarede enstem/m/ig at det
saaleedis i alt forholdt sig.
Rasmus Holmaas sagde at hand aldeelis benægter at have indført Veyen eller Rocken paa
Citantens bøe ey heller at have taget torv af Hans bøe til at gierde med, men Vel midt af
Veyen at have maaket eller skuflet nogen Sand op til Møde for sin bøe,
Citanten sagde at det skal befindes at Veyen er indfløttet af den indstevnte, og forbeholder
sig derom at føre Vidner, de Citanten til dette Ting ey har indstevnt.
Rasmus Holmaas sagde at hand skeer fornermelse af Citanten i det hand ey slaar til Merke
med ham som hands Formænd, hvor om hand ligeleedis agter at indkalde Vidner.
Eragtet
Da den omvundne Trette reyser sig af Parternes brugende Jordeparter, som de hinanden har
beskyldet for at fornerme hinanden udi, deels at Citanten har beskylt den indstevnte for at
have indført bue Veyen eller Rocken paa hands bøe deels opgravet af hans bøe til hands
nemlig Rasmus sit Gierde at forbedre Ved, hvis Aarsage den indstevnte skal have brugt de
Ord til Joen at hand skal have sagt usandt og løyet som en tyv, thi bliver denne Sag hvorudi
begge Parter paaskyder sig at føre Vidner paa sin siide henvist i følge Lovens 1 bogs 13 Cap:
9 art: til Aastæden, hvor saavel Vidnerne efter lovlig indstevning skal afhøres, som denne
Sag efter befundne Omstændigheder Ved endelig Dom blive sluttet.
Procurator Otthesen declarered Sagen at være med Hans Konglevold forligt og alt saa
frafalt at paastaae Videre Dom.
Publiceret
H/er/r Jørgen Egelsdorfs udgivne bøxelsæddel til *Hen Erich Nielsen Gveinøen paa
13 ½ Mark Smør 6 ½ Mark fisk og ¾ M: Malt i Gaarden Sættre dat: 5 Julij 1752 med Rev:
ej dat.
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ditto hands udgivne bøxelsæddel til Ole Knudsen Hauge paa ½ Løb Smør 6 Mark 1
Mæle Malt i Gaarden Søre Løtvedt dat: 21 Martij 1752 med Rev: ej dat.
Laug Rættes Manden Knud Berge som er Citant opstoed fra Rætten i hand[s] stæd blev
antaget Mons Botelsen Wiig

Knud og Sieur Aadsen Berge fremstode for Rætten og gav tilkiende at de med muntlig
Stevne Maal til dette Ting tiid og Stæd har indkaldet Anders Refsdahl fordi hand har
benægtet at betale dem 1 rdr for den Umage og bekostning de har haft fra den første tiid de
Vare forligte og til nu de atter i Som/m/er var forligte om et tvistende støcke Marck imellem
Berges og Refsdahlens tilhørende Marker, tillige at betale denne Processes Omkostninger.
ligesom og at anhøre Vidner Niels Olsen Fam/m/estad Iver Olsen Fam/m/estad og Ole
Monsen Øftetved, at forklare hvorleedis dem er tilstaaet den paasøgte 1 rdr, ligesom benevnte
Vidner under falsMaal er indkaldede,
Stevne Vidnerne Anders Monsen og Ole Monsen Tveteraas fremstode og eedelig
afhiemlede, det de for 18 dage siden har forkyndt ovenmelte Stevne Maal for Anders
Revsdahlen i hands eget paahør og boepæl, {.......} fordi hand har nægtet at betale Citanterne
1 rdr som de var forligt om \for/ de bekostninger de havde havt fra det første forlig og til det
andet forlig. Ligesom og at have indkaldet ham til at anhøre Vidner men ey sam/m/e at have
navngivet, men Vidnerne har disse Stevne Vidner ey indkaldet
Vidnerne Niels og Iver Fam/m/estad og Ole Monsen Øfretvedt mødte godvillig Vedtagende
at Ville aflægge deres forklaring.
Den indstevnte Anders Refsdahl mødte ligeleedis, forklarede at have lovet Citanterne 1 rdr
for deres udlagde Omkostninger, naar det Var ret satt Merker Ved de Mænd de havde med
sig paa det omtvistede støcke Mark imellem Refsdahlens og Berges tilhørende Ejendom/m/e,
men da hand ey Veed om de nedsatte Merker er rigtig, eller ey hvilket hand ey forstaar men
dog tvivler derpaa, Vil hand lade det ankom/m/e paa Rættens Skiøn, naar det paa Aastæden
bliver efterseed ligesom hand agter at tilholde sig de busker som er hugget paa et Stæd Lille
fieldet paa den anden siide indtil Rætten skiønner derudi.
Citanterne forlanget de indstevnte Vidner afhørte hvorpaa
første Vidne Niels Fam/m/estad fremstod og efter behørig formaning Var ham og de
øvrige Vidner
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givet at Vogte sig for MeenEed, sigende efter aflagd Eed var giort, at hand hørte Anders
Refsdahl loved Citanterne Sieur og Knud Berge 1 rdr for deres udlagde Omkostninger, og at
bem/el/te Anders Refsdahl sagde at Være fornøyet med det de gamle Mænd Sc: Iver
Fam/m/estad og Ole Monsen Øfretvedt sagde om Merkerne og Merkes Gaarden imellem
Refsdahlen og Berge, og var det omtvistede paa den Østre Side af Dahlen ved Refsdahlen,
Videre havde dette Vidne ey at forklare
Det 2det Vidne Iver Olsen Fam/m/estad fremstoed ligeleedis og efter aflagd Eed
forklarede, at da hand 3de Uger efter S/anc/te Hans dags tiider Var ombeedet tillige med Ole
Øfretvedt at kom/m/e til Berge for at Viise Merkerne imellem Refsdahl og Berges Ejendom,
hørte hand at Citanterne tillige med Anders Refsdahl blev foreened saaleedes at Anders
Refsdahl sagde naar det er de rette Merker imellem begge Gaarder som Comparenten
anviiste, Vilde hand give Berges Mændene 1 rdr for deres havte Omkostninger,
Det 3die Vidne Ole Monsen Øfretvedt fremstoed og under aflagd Eed forklarede i alt
eenstem/m/ig med forrige Vidne Iver Fam/m/estad uden mindste forandring.
Anders Refsdahl Vedbliver, og endnu paastaar at de nye satte Merker ey er de rette som bør
holdes efterrettlig, og Vil lade det ankom/m/e paa Rættens skiøn siden Sagen forhen til
Aastæden er henviist, at derpaa kand vorde skiøn/n/et
Citanterne havde efter tilspørsel ey Videre at erindre, men Vilde vedblive at holde sig
efterrettlig de anviiste gamle Merker.
Eragtet

Da det af de enstem/m/ige Vidner Iver Olsen Fam/m/estad og Ole Monsen Øfretvedt er
oplyst, at den indstevnte Anders Refsdahl har giort et Vilkaarligt Løfte at Ville betale
Citanterne Knud og Sieur Berge 1 rdr for deres havte Omkostninger om de anviiste Merker
imellem Refsdahlen og Berges Ejendom Var eller befandtes at Være de rette, hvorom hand
nemlig Anders Refsdahlen bærer Tvivl og nu for Rætten Vedbliver at henstille sam/m/e
under Rættens Skiøn, thi bliver denne Sag hvorudi Rætten {ey} siden Parterne om deres
Merker imellem deres paaboende Gaarder ere stridige ey andet end henviise sam/m/e nu som
tilforn til Aastæden, da sam/m/estæds skal Vorde paakiendt saa Vel efter Vidners Anviisning
\hvor/ de rette Merker bør Være, som og hvorvidt dette forlig
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kand ansees lovgyldigt, følgelig og hvorvidt den indstevnte bør findes pligtig at betale den
paasøgte 1 rdr med deraf dependerende Processes Omkostning
D/en 18de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt
Og som ey fleere Sager fremkom for Rætten blev de sædvanlige af Fogden fremlagde
documenter attesterede ligesom sistleeden Høste ting vid: fol: 205 dog med den/n/e
forandring at udi Rongevehrs Laxe Vog er lidet fisket taxeret for 2 mrk og Kaurøens for 1
mrk 8 sk
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 292 [rdr] 3 mrk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1753 opnevnes 1. Sieur Aadsen Berge 2. Niels
Nielsen Øfre Tvet 3. Joen Gudmundsen Udlyren 4. Mons Larsen Aaraas 5. Lars Joensen
Rebnor 6. Erich Magnesen Østreim 7. Aschild Olsen ibidem og 8. Zacharias Rasmusen
Nore Nøten.

Radøe Skibb:
1752 d/en 19de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Radøe
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 207 findes
tilførte,
Og blev for dette Skibbreede alle og de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Stiftambt
Mandens Ordres oplæste som Ved nestforrige Lindaas Skibbreede.
Dernæst blev fremlagt til Publication følgende documenter.
1. Sorenskriver Johan Garmans udgivne Auctions Skiøde til Mons Monsen Nore
Tiore paa 16 Mark Smør 5 Kander ¾ Potte Malt og 3 sk i Pænge dat: 24 Julij 1752 vid: fol:
2. Klockeren Gert Hendrich Schrivers udgivne Pante Obligation til Ludolf Kramer
paa Capital 201 rdr 3 mrk 1 sk dat: 31 Martij 1751 vid: fol:
3. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Insylte efter Stephen Nielsen dat: 25 Maij 1752
4. Assessor Johan Lausens udgivne bøxelsæddel til Johannes Joensen paa 18 Mark
Smør 1 Mæhle 3 Kander Malt i Gaarden Søre Lie dat: 20 Julij 1752 med Rev:
5. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Simen Olsen Waagenes paa 9 Mark Smør ¼
Kande Malt i Gaarden Waagenes dat: 6 junij 1752 med Rev: ej dat.

6. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Jacob Gundersen paa 1 p/un/d S: 12 Kander
Malt i Gaarden Nøtvedt dat: 21 Jan: 1752
7. Arnold Meyers udgivne bøxelsæddel til Knud *Joersen (Iversen?) paa 12 Mark
Smør 4 Kander Malt i Gaarden Marøen dat: 16 Maij 1752 med Rev: ej dat.
Dernæst fremstoed følgende Mænd for Rætten 1. Anders Simensen Indre Sæbøe Værge for
Ingeborg Salemons Datter og opbød af bem/el/te Myntlings Arve Capital som hænde efter
Mageli Sellevold d/en 1 Maij 1746 er til falden den Summa 19 rdr 3 mrk 5 sk, 2. Østen
Stephensen
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Lunde Værge for Botele Simensdatter opbød ligeleedis af hændes Arve Capital hænde efter
Skiftebrev dat: 8 Julij 1752 tillagt 14 rdr 4 mrk 15 sk og Gregus Simensen Sæbøe Værge
for Sieur Simensen opbød ligeleedis bem/el/te umyndiges tillagde Arv 27 rdr 4 mrk 15 sk
sam/m/e umyndige er efter ditto Skiftebrev holdet imellem deres Forældre der i Bergens
Hospital er indlem/m/et d/en allegerede dato 8 Julij 1752 \er tillagt/, om nogen sam/m/e
Capitaler mod Sufficent Pandt og Renters Svarelse Vil hos dem til laans modtage, Men da
ingen dertil anmelte sig, blev enhver \Værge/ de anviiste ArveCapitaler under Rættens
forseiglinger til bage leveret,
D/en 20 8ber blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rættes Mænd satt.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Erich Nielsen Instebøe fremstoed for Rætten og tilkiendegav at hand ved muntlig Stevne
Maal til dette Ting tiid og Stæd har ladet indkalde sin Grande Lasse Pedersen fordie hand har
ladet udsnøre et støcke bøe af hands tilhørende og i brug havende Jordepart, som bem/el/te
Lasse Peedersen har slaaet Høet af og sam/m/e bortført, uagtet at saavel Citanten som hands
Fader sam/m/e har havt i brug, ligesom og til Vedermæhle indkaldet de 2de Mænd Michel
Zachariasen Pletten og Ole Johannesen Pletten som sam/m/e støcke Mark har udsnøret i
afvigte Sommer da Slotten eller Høe Avlingen Var begynt, ligesom og til Vedermæhle
indkaldet Mons Monsen Instebøe som Lasse Pedersens formand at forklare hvorleedis hand
har forhen rettet sig efter Merkerne, og slaget Græsset imod hands nemlig Citantens Slotte
teig, ligeleedis til Vidner om hvorleedis Græsset er nedslaget indstevnt Ole Knudsen Sæbøe,
og Lars Olsen Olsvold begge under fals Maal, alt efter Sagens beskaffenhed at lide Dom.
Den indstevnte Lasse Peedersen som og de for benevnte til Vedermæhle indkalte tillige med
Vidnerne mødte alle, Men da de exciperede blev Stevne Vidnerne fremkaldte Knud
Hoversen Olsvold, og Hans Johannesen Tolleshaug fremkalte som efter aflagd Eed
afhiemlede, det de sistleeden Onsdag 14 dage siden forkynte denne Stevning for Lasse
Peedersen i Hands eget Paahør og paa Merket af det omtvistede bøe støcke, dog paa hands
paa boende Gaard Instebøe,
Lasse Peedersen sagde at hand ey har slaaet Høet anderleedis end efter sin Formands Mons
Monsens Anviisning, og efter de Merkesteene, som ham er fore viist af bem/el/te Mons
Monsen, bem/el/te Mons Monsen sagde at hand for lang tiid siden har slaaet i Mange aar
efter de gamle Merker men i 9 eller 10 aar har hand ey slaaet til de mellemste Merker, som
er som en bugt ind, hvilken Erich Nielsen i sin tiid har slaaet, og bem/el/te Erich
1752: 257b

har slaaet og afført Høet af, og erindrer hand sig ey ret hvorlænge det er siden at de Merke
steene i bugten er nedkom/m/en, dog erindrer \ h/a/nd / ey rettere end det er 13 eller 14 Aar
siden at de sam/m/e steene imellem ham og Niels Erichsen som var Citantens Fader, blev
nedsatte, og i den tiid har hand og rettet sig efter bem/el/te nedsatte Merkesteene som staar i
bugten.
De til Vedermæhle indkalte Ole Knudsen Sæbøe og Lars Olsen Olsvold sagde at det
bøestøcke som tvistes om er 58 favner i længde og 6 alen i bredde mitt udi fra
Merkesteenene men smalere til enderne eller hiørnesteenene.
Citanten Erich Nielsen Instebøe paastoed at de Merkesteene som findes bør herefter som
tilforn Være rette skiel imellem hands og den indstevntes Jordepart, og at hand ey bør
fornerme ham med Slotten, anderleedis end forhen har Været,
Den indstevnte sagde at hand ey har slaaet anderleedis end Mons Monsen sagde hand burde
slaae og ey rette sig \efter de/ mellemste Merke steene i bugten, og agter den indstevnte at
slaae Høet for tilkom/m/ende Aaringer ligesom hand i Aar har slaaet.
Eragtet!
Da denne Sag Concernerer Merkeskiel som ey for denne Rætt førend Syn og Grandskning
er skeed kand paakiendes, men i følge Lovens 1 bogs 16 Cap: paa Aastæden bør
paadøm/m/es, bliVer Sagen til Aastæden henviist, hvor Parterne haver med Lov faste Vidner
at oplyse deres Tvist{ighed}, Udsagn i alle Vedkom/m/ende og nu til Vedermæhle indkalte
deres lovlige tilkaldelse, hvorefter da Sagen Ved endelig Dom skal blive sluttet.
Endre Colbeensen Sletten fremstoed for Rætten og tilkiendegav at hand med muntlig Varsel
til dette Ting har indstevnt Niels Olsen Instebøe fordie hand for en 4re Ugers tiid siden skal
have beskylt ham for at have undsagt ham og hands børn, og hvad ham eller hands børn
tilkom/m/er i Skov eller Mark det skulle Citanten Endre Colbeensen tilsvare, og at hand har
røndt det forbandet Ord som Citanten har havt. til Vidner om denne Sag er indstevnt Peer
Lassesen Nesbøe og Jan Willumsen Sletten begge under fals Maal at møde, og den
indstevnte sam/m/e Vidner at anhøre, og derefter at lide Dom
Niels Olsen Instebøe tillige med Vidnerne mødte alle Vedtagende Lovlig Varsel.
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Niels Olsen Instebøe, sagde at have sagt at Citanten skulle tilsvare hvad hands børn tilkom i
Skov og Mark, siden Citanten har lovet at Vilde slaae Hands børn, siden hand ey har alet sine
børn vel op og har Citantens hustrue skieldet hands Hustrue ud, som hand agter Ved Vidner
at faae oplyst, de hand til dette Ting ey har faaet Tiid til at indkalde.
Citanten forlanget de indstevnte Vidner afhørte, og efter at dem behørig formaning Var
givet at Vogte sig for Meeneed og udsige sin Sandhed, fremstoed
Peer Lassesen Nesbøe og efter aflagd Eed forklarede at Endre Colbeensen kom til
Vidnet ungefer en Maaneds tiid siden og bad ham følge sig ned til Niels Olsen Instebøe for at
høre om den tale som der havde Været imellem Citanten og Niels Olsen dagen tilforn, og om
hand Vilde nemlig Niels tage de Ord tilbage hand havde tiltalt Citanten med, og saasnart
Vidnet kom til dem tillige med det andet Vidne Jan Willumsen hørte hand at Parterne kom i
Skielderie, og at Niels Olsen selv sagde at Endre Colbeensen skulle have <un>sagt ham og
hands børn og at Niels Olsen sagde jeg gaaer paa mit Liv, kom mine Grander, jeg boer i mit
fødeland, men Fanden Veed hvor du nemlig Endre er kom/m/et fra, det Ord du har havt
tilforn faar eller har jeg røndt hvilcket Vidnet ey ret kand erindre sig, og sagde Niels sin
Hustrue til Endres Kone du har været en Sladre bicke, hvorpaa Endres Kone sagde din
datter har Været det sam/m/e, Vidnet blev tilspurt om det hørte at Citanten tiltalte ham
nemlig Niels noget usøm/m/eligt, hvortil Vidnet svarede Ney, Vidnet blev af Citanten

tilspurt om hand ey hørte at Niels sagde Citanten havde lovet at Ville slaae Arm og been af
hands børn, Vidnet svarede hand ey erindred det at have hørt. Videre Viste dette Vidne ey at
forklare.
Jan Willumsen Sletten fremstoed dernæst og efter aflagd Eed forklarede i alt
eenstem/m/ig med forrige Vidne uden forandring at Vidnet ey hørte at Endres Kone sagde
om Nielses datter det som omvundet er Videre havde dette Vidne ey at forklare.
Den indstevnte tilspurte Vidnerne om hand ikke skiød dem sam/m/e tiid til Vidne at Endre
sagde i deres Paahør du har \ey/ alet dine børn skickelig op, Vidnerne svarede Ney de ey
hørte Endre tale de Ord, men Vel at Niels sagde det selv at Endre skulle have talt saaleedis.
Videre havde Parterne ey at forestille paa enten af Siderne, men Citanten paastod Dom da
den indstevnte frafalt at *begeire Videre Anstand.
Sagen optages til Doms til i Eftermiddag.
Dom afsagt!
Da det Ved de 2de enstem/m/ige Vidner Peder Lassesen Nesbøe og Jan Willumsen Slettens
aflagde Forklar1752: 258b
ing er oplyst, at i stæden den indstevnte Niels Olsen Instebøe i Vidnernes Nerværelse kunde
søgt at kom/m/e i Foreening med Citanten Endre Colbeensen for de Ord hand dagen tilforn
uanstændig og i Vreede mod ham havde brugt, hvilcket af Citantens begier til Vidnerne om at
følge med til den indstevnte i saadan Tancke, kand erfares, haver bem/el/te Niels Olsen i
benevnte Vidners paahør atter yppet Skieldsmaals Ord, og tillagt Citanten den Paasagn
nemlig at have undsagt sig og sine børn, hvor de enten i Skov eller Mark skulle findes, ja
brugt saadan/n/e Tale Maader, ligesom hand frøgtet paa sit Liv, og bar frøgt for Citanten om
hvis fødestæd og Forhold hand havde en slags Tvivl og Mistancke, skulle tilføye ham Skade,
Saadan den indstevntes Adfærd og brugte Ord kand ey anderleedis end ansees ubeføyede og
usøm/m/elige, Allerhelst den indstevnte i mindste Maade ey har beviist at Citanten enten har
udsagt saadanne Trudsels og Unsiigelses Ord mindre givet ham Aarsag til saadan Mistancke
at Ville Skade enten ham eller hands børn.
Thi kiendes og døm/m/es efter saadan Sagens beskaffenhed hermed for Rætt, at den
indstevnte Niels Olsen Instebøe bør for saadan utilbørlig Paasagn bøde til Sognetz fattige 1
rdr: men end og, da hand af puur Trette kier hed, skiøndt Citanten vilde tilgivet ham sin
Forseelse, om hand derom Vilde søgt at forlige sig med ham, dog har ladet det kom/m/e til
Proces, i følge Forordning af 23 Decbr: 1735 den 1 og 2 art: at bøde til Justitz Cassen 1 rdr 5
mrk 4 sk og desuden til Citanten erlægge denne forvolte Processes Omkostning med 1 rdr 2
mrk, samt desuden i Citantens Lovlige tilkaldelse aflægge en sømmelig Afbigt. det hand
fortryder saadanne uanstændige Ord at have talt om Endre Colbeensens Persohn Navn og
Rygte, og at saadan Paasagn der i Ubesindighed er udtalt, skal Være som utaldt, død og
magtesløs, og ey kom/m/e bem/el/te Endre Colbeensen til minste Nackdeel eller præjudice i
hands gode Navn og Rygte, hvad den indstevnte er tilfunden af bøder at betale bør 15 dage
efter denne doms lovlige forkyndelse udreedes, og det øvrige efter Dom/m/ens Indhold efter
kom/m/es til næste ting.
Strax Dom var afsagt tilbød Nils Olsen Instebøe at giøre sin Naboe Endre Colbeensen den
Afbigt Dom/m/en indbefatter for derved at spare Videre Omkostninger, og som sam/m/e for
Rætten skeede, med tillæg at de herefter som fredelige Naboer skal leve med hinanden blev
Dom/m/en i den Post efterlevet.
D/en 21 ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt, og da ey fleere Sager fremkom
for Rætten blev de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab attestered, og af Almuen

besvaret som sist leeden Høsteting, Udi Hvidsteens Laxevog lidet fisket taxeret for 1 mrk 8
sk i Boges Laxevog og lidet satt for 1 mrk
Restancen for inde Værende Aar beløber 220 [rdr] 2 mrk 3 sk
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Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1753 opnevnes 1. Ole Monsen Vaxtiold 2. Niels
Monsen Nore Taugle 3. Knud Nielsen Herland 4. Anders Asbiørnsen Sættre, 5. Povel
Joensen Grindem, 6. Stephen Knudsen Waagenes 7. Iver Soltvedt og 8. Magne Rasmusen
Nordanger.

Herløe Skibbreede!
1752 d/en 23 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Herløe
Skibbreedes Almue paa Ting stædet Alvestrømmen i Overværelse af deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 211 findes
tilførte,
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og StiftamptMands ordres
oplæste som Ved nestforrige Ting.
Dernæst og publicered et
Kongl/ig Rescript angaaende Klocker de Fines Klocker boelig \paa/ Hammer at i
standsætte, og at hvad der mangler paa at Klockeren ey kand til Veye bringe skal paa Sognet
Reparteres, dat: 20 Julij 1752, med hos følgende StiftamptMandens ordre desangaaende dat:
23 aug: 1752
Dernæst blev fremlagt til Publication følgende.
1. Arne Arnesen Hesnes Odels og Pænge Mangels Lysning til ½ Løb 1 ½ Skillings
Jord i Gaarden Walle, som afdøde Niels Walle forhen har beboet dat: 5 8ber 1752 vid: fol:
2. Frue Justitz Raad Kroghs udgivne bøxelsæddel til Ole Samuelsen paa 18 Mark
Smør ½ tynde Malt i Gaarden Stien dat: 18 8ber 1752
3. ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Svend Haaversen paa 18 Mark Smør ½ faar
½ Mæle Malt, i Gaarden Aarsbøe dat: 16 8ber 1752
4. Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Anders Olsen Schiold paa 18 Mark fisk
i Gaarden Alveim dat: 16 8ber 1752, med Rev:
5. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Hans Johannesen Frue Taugle paa 18 Mark
Smør 8te Kander malt i Gaarden Ryeland dat: 2 8ber 1752 med Rev: ej dat:
6. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Indre Sæbøe d/en 8 Julij 1752 efter afdøde Pige
Herbor Arnesdatter vid: fol:
7. ditto forrettet paa Gaarden Taasche d/en 18 Maij 1752 efter afg/angne Anne
Jacobsdatter vid: fol:
8. ditto paa ditto Gaard og sam/m/e dato efter Ellef Rasmusen
9. ditto Skiftebrev forrettet d/en 16 Maij 1752 efter afdøde Ole Monsen Torstensvig
vid: fol:
10. ditto paa Gaarden Wolle d/en 7 Julij 1752 efter afdøde Niels Michelsen Wolle.
vid: fol:
Værgen Ole Sieursen Davanger fremstoed for Rætten og opbød af Myntlingen Marthe
Haldorsdatters Arve Midler, som hænde d/en 27 Maij 1751 er tilfalden, en Capital af 25 rdr 1

mrk 2 sk, som er for endeel Klæder og Creatuure hand har solt excipered Myntlingens
Jordegotz, Sølv og tiin som hand in natura har i sit hiem/m/e, om nogen sam/m/e Capital
mod Renters Svarelse og Sufficent Pant til laans Vil modtage, men da ingen dertil anmelte
sig, blev Pængene ham under forseigling tilbage leveret fra Rætten.
11. Anders Rasmusen Alveims udgivne bøxelsæddel til Jacob Olsen paa 18 Mark
Smør 6 Kander Malt i Gaarden Refschaar dat: 23 8ber 1752 med Rev: ej dat:
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12. Ole Sieursen Davanger som Værge for Marthe Halversdatter hands bøxelsæddel
til Mons Monsen paa 9 Mark Smør 4 ½ K: Malt i Gaarden Haatoft dat: 23 8ber 1752 med
Rev: ej dat.
13. Klockeren til Ham/m/ers Præstegield Ludvig de Fines udgivne bøxelsæddel til
Rasmus Hansen paa 18 Mark Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Leervigen Klockeren
beneficeret dat: 15 8ber 1752 med rev: ej dat
14. Agnethe S/a/l/ig/ Hofmands udgivne bøxelsæddel til Rasmus Hansen paa 1
p/un/d Smør 16 Kander Malt i Gaarden Leervigen Sæbøe Kierke tilhørende dat: 13 8ber
1752 med Rev: ej dat
15. Mons Olsen Miaatvedts paa sin Værmoder Syneve Sieur Datters Veigne hands
udgivne Skiøde til Erich Olsen Øfre Dahle paa 2 p/un/d Smør 3 Kander Malt i Gaarden
Øfredahle dat: 23 8ber 1752 vid: fol: 465
16. Valentin Wædel Ejer af Alversunds Kierke hands tilladelse til Mons Olsen
Miaatvedt at opsætte paa Miaatvedt en liden boe eller Huus uden nogen Grundeleyes Afgift,
dat: 24 Decbr: 1749. vid: fol: 465
Niels Monsen Kaursbøe Værge for Brithe Jacobs datter opbød af hændes Arve
Capital den Summa som hand i Contant har indsamlet til denne tiid 22 rdr 1 mrk 3 sk om
nogen sam/m/e til laands Vil modtage mod Sufficent Pant og Renters Svarelse men da ingen
dertil anmelte sig blev Pængerne under Forseigling Værgen til forvaring af Rætten tilbage
leveret
D/en 24de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt
Og som ingen Sager efter Paaraab ey fremkom i Rætten blev de sædvanlige af Fogden
fremlagde bielager attesterede, og som paa sistleeden Høsteting af Laug Rættet besvaret udi
følgende Vaage er lidt fisket og saaleedis taxeret, Søre Haulands 3 mrk, Turøens, 2 mrk,
Wiigs, 1 mrk 8 sk Toftes 2 mrk 8 sk, Rogns 3 mrk 8, Næsses 3 mrk, Herlevehrs 2, og
Hegøens 3 mrk, tilsam/m/en 3 rdr 2 mrk 8 sk men ey i de øvrige
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 410 - 4 - 14 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1753 opnevnes følgende 1. Elling Taasche, 2.
Ole Joensen Floen 3. Michel Husebøe 4. Hans ibid 5. Christian Schielanger 6. Mons
Hansen Brashaug 7. Jacob Nielsen Kaursbøe 8. Lars Hansen Lansvig

Ahlenfit Skibbreede!
1752 d/en 26 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Ahlenfit
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Alvestrømmen i Overværelse af deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten betienende Laug Rættes Mænd som sistleeden Som/m/erting
blev antagne i de opnevntes Stæd, og mødte alle af de gamle Laug Rættes Mænd untagen udi

Arne Elsaas Stæd som er fra Værende blev Iver Storoxe antagen, da de øvriges Navne findes
fol: 235 at Være andførte.
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som Ved
nestforrige Ting.
Dernæst publicered følgende documenter
1. Niels Larsen Næsses udgivne Skiøde til Anders Thomesen Giervig paa 22 ½ Mark
Smør 15 Kander Malt i Gaarden Næsse dat: 25 8ber 1752 vid: fol:
2. Ole Steen Kierke Værger til Xkierken (Korskierken) hands udgivne bøxelsæddel
til Grim Brynildsen paa ¼ Løb Smør ¼ tønde Korn ¼ faar i Gaarden Sellevold dat: 23 Junij
1752 med rev: ej dat.
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3. Karen Frimann S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelsæddel til Knud Aamunsen paa ¼
Løb Smør ¼ tønde Malt i Gaarden Totland dat: 11 8ber 1752 med Rev: ej dat
4. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Hopland efter Johannes Olsen d/en 8 April 1752
vid: fol: 465.
5. Grim Brynildsen Fosse paa egne og Med Ejeres Veigne hands udgivne
bøxelsæddel til Johannes Johannesen paa 26 3/5 Mark Smør 13 39/40 K: M: i Gaarden Fosse
dat: 25 8ber 1752 med Rev: ej dat
1752 d/en 26 8ber blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt.
Comerce Raad von der Lippe paa sin Søster Frue Knagenhielms Veigne hands
udstædde bøxelsæddel til Peder Hanevig paa 18 Mark Smør 1 ½ qvarteer Malt i Gaarden
Alver, dat: 15 Maij 1752
2. Christian Mochisvold Erich ibidem Ole Levestad og Jacob Qvalvogen deres
udgivne Skiøde til Johannes Olsen Mochisvold paa 12 Mark Smør 10 Kander Malt i Gaarden
Hopland og 22 ½ Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Møchisvold indbereigned den
Andeel Kiøberen selv er eyende dat: 26 8ber 1752 vide fol:
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Ole Knudsen Kaaperdahl fremstoed for Rætten og til kiende gav det hand med mundtlig
Stevne Maal til dette Ting Tiid og Stæd har indkaldet Arne Hielmtvedt fordie hand
overskieldet ham kort for Juulen, da de Var paa bye Reisen til Byen, for en Skielm eller
Kieltring og bedrager, i det hand nemlig Citanten laante den indstevnte 3 rdr og fordred
igien 8 rdr efter bem/el/te Arne Hielmtvedts Siigelse, til Vidner om denne Sag og Arnes
brugte Skiels Ord har Citanten ladet indstevne Sieur Magnesen Echeland og Anne
Willumsdatter Schotsund begge under Lovens Fals Maal, alt efter Vidners forklaring at
modtage Dom til Processens Omkostnings Erstattning, ligesom og indstevnt Arne Hielmtvedt
at anhøre forbem/el/te Vidner.
Arne Hielmtvedt mødte for Rætten Vedtagende Lovlig Varsel, siigende at hand ey Veed
mindste skiel eller Greede til at have talt dislige Ord, da hand den tiid Citanten sigter ham for
nemlig paa bye Veyen afvigte Aar kort for Juulen Var druken og beskienket sam/m/e tiid,
saa hands Naboer og de som Vare paa baaden med ham maatte udrette de ting hand ellers
selv skulde forrette, ligesom hand ey har mindste Aarsag at beskylde ham for noget
bedragerie, men har alt got til ham som den der har laandt ham naar hand har trænget, og
altsaa om saa Dan/n/e Ord er talte er det skeed ham uafvidende og i druckenskab, det hand

aldeelis ikke kand erindre, men beeder om tilgivelse om det saa skulle Være skeed, da hand
ey andet end alt hvad
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søm/m/eligt Være kand har at tillægge Citanten, og har hand end og i Aftes førend Sagen
fremkom i dag for Rætten beedet om Forliigelse.
Den indstevnte Sieur Echeland loed Ved Anders Mundahl tilkiende give sit Forfald, nemlig
at hands Kone Var i barns Nød og ferdig til at skulle føde, hvor for hand ey denne sinde
kunde møde.
Det 2det Vidne Anne Willumsdatter Schotsund fremstoed og efter at behørig
formaning Var hænde givet at Vogte sig for Meen Eed aflagde sin Corporlige Eed og
Vidnede følgende. Det Vidnet kort for Juul enten det Var 14 dage eller 3 Uger Var paa en
reyse i baad med Citanten og den indstevnte til byen, og da de igien laae fra byen og Var
kom/m/en {fra} i baaden, merket Vidnet at Arne Hielmtvedt Var beskienket og drucken som
dog efter haanden meer og meer aftoeg paa Hiemreysen, dog hørte Vidnet at Skielderiet
Imellem Citanten og Arne Hielmtvedt begynte lige fra den tiid de laae fra byen og Vare
kom/m/en halvveys hiemefter, da blev Citanten Vreed, og imidlertiid de saaleedis Var paa
Veyen hørte hun Arne Hielmtvedt skielte Ole for en Kieltring og bedrager fordi Ole
Kaaperdahl skulle have kræft fleere Pænge hos Arne Hielmtvedt end hand skulle Være
Citanten skyldig, men erindrer ey hvormange Pænge det skulle Være, og kand Vidnet ey
erindre hvad Ole Kaaperdahl sagde som ey var beskienket men ædrue, Videre havde Vidnet
ey at forklare og ey af Citanten blev til spurt om.
Citanten forlanget det ude blivende Vidne forelagt til næste ting.
Eragtet
Da den indstevnte Sieur Echeland haver Ved Anders Mundahl givet sit Lovlige Forfald
tilkiende, det hand formedelst sin Hustrues Upasselighed denne sinde ey kunde møde for at
aflægge sit Vidnes byrd, forelægges ham til næste Ting Lavdag alt under Lovens Fals Maal
at møde for at deponere sit Vidnes byrd, hvilcken forelæggelse Citanten {Lovlig} bør see i
rette Tiid for Vedkommende kand vorde \lovlig/ forkyndt.
Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith anmelte at hand i følge Justitz Raad og Laug
Mand Bagers Anmeldelse af 20 Maij inde Værende Aar 1752 ved skriftlig Stevne Maal af 20
Sept: sistleeden til dette Ting tiid og Stæd haver ladet indstevne de afvigte Aars Høsteting til
Rættens betiening for dette Aar opnevnte Laug Rættes Mænd, hvilcke ey have beviist sig at
have aflagt for Laug Manden
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deres Laug Rættes Mænds Eed, ikke heller paa dette Aars Som/m/erting indfunden sig til
Rættens betiening derfor at lide Dom efter Stevne Maaletz Indhold, hvilcken tillige med
Laug Mandens Anmeldelse hand producerede, og er af følgende Indhold.
De indstevnte mødte alle Vedtagende Lovlig Varsel, siigende at de alle sist leeden høsteting
afvigte Aar 1751 er af Øvrigheden opnevnte til at betiene Rætten for indeværende Aar 1752,
og at ingen til denne Tiid har aflagt deres Laug Rættes Mænds Eed, af Aarsag Laug Manden
Vilde have til Eedfæstelses Pænge 7 ½ mrk, som de nægtede hver for sig at betale, men
tilbød hver for sig at betale 2 mrk, og altsaa ey blev antagen til Eed som Laug Rættes Mænd,
og som de altsaa ey til Eed blev antagne mødte eller indfandt de sig ey heller Ved Rætten
indeværende Aars Høsteting Som/m/erting som Laug Rættes Mænd, og ey anmelte at de ey
til Eed Var antagne.

Christen Tvedten sagde det hand som Corporal Ved det 2den Hordelanske Lande Værns
Compagnie er efter sin Capitaine Arnebergs attest under dato 12 Jan: 1752 den hand
fremviiste, at Være antagen, og altsaa ey indfunden sig eller anmeldet sig for Laug Manden
som den der var opnevnt til Laug Rættes Mand, men da hand for Lehns Manden havde
angivet sit forfald Sc: at Være antagen til Corporal, har bem/el/te Lars Storoxe tilsagt i hands
Stæd Sieur Magnesen Echeland, som tillige med de [andre?] Anders Qvam/m/e Elling
Hilland, Hans Nepstad, og Lars Sættre paa engang Var samlet hos Laug Mand strax efter
Tacksiigelses Fæsten d/en 13 Jan: indeværende Aar, og anmelte bem/el/te Sieur Magnesen
Echeland det hand paa Christen Tvedtens Veigne Var antagen og tilsagt, da hand med de
andre Var hos Laug Manden, Lehns Manden Lars Storoxe tillige med Sieur Magnesen
Echeland sagde for Rætten det saaleedis rigtig forholdt sig,
De 3de øvrige Mænd Christian Schare Ole Odderaas og Anders Smørdahl sagde at de Ved
Kyndelsmisse Tiider var tilsam/m/en i byen og i sam/m/e Erinde for at aflægge deres Laug
Rættes Mænds Eed, men blev ey af Laug Manden til Eed antagne siden de ey Vilde betale de
af Laug Manden fordrende 7 ½ mrk,
Efter Fogdens tilspørsel Vedtoeg Sieur Magnesen Echeland skiøndt hand ey Var stevnt, at
møde og svare lige saafult som hand Var kaldet og stevnt til Sagen, og tilstoed ligesom
forhen de 7 Mænd har forklaret, saavel at have anmeldet sig for Laug Manden som ey at
Være antaget til Eed, og desaarsage ey heller at have mødt for Rætten
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De indstevnte og mødende 7 Mænd excipered Christen Tvedten sagde da Sieur Echeland i
hands Stæd mødte, at de forlanget \ey/ Sagen udsatt til næste Ting, da de ey har noget
Vidnesbyrd at paaberaabe sig om deres egen aflagde Forklaring, men indstiller altsaa Sagen
paa deres Siide til Doms;
Fogden svarede at da de ikke har beviist at have mødt for Laug Manden til deres Eeds
aflæg, lige som de og ey paa Som/m/ertinget sig har indfunden til Rættens betiening, saa
paastoed hand at de indstevnte 7 Mænd tillige med Sieur Echeland som godvillig har
Vedtaget Sagen i Christen Tvedtens Stæd bør bøde de bøder som Lovens 1ste bogs 7 Cap: 3
art: omformelder, og derfor uden at betale de Mænd som i deres Stæd Retten har betient,
samt til Fogden at betale Processens Omkostning, den Fogden omsiider frafalt.
Parterne efter tilspørsel af Rætten havde ey Videre at lade tilføre
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Aften Klocken 5
Dom afsagt!
Da det af de indstevnte 7 Mænds egen tilstaaelse som og af Sieur Echelands
overensstem/m/ende forklaring, som den, der i stæden for Christen Tvedten som antagen
Corporal Ved Lande Værn Compagniet, er denominered, og nu uden foregaaende Stevne
Maal Vedtager som lige skyldig Sagen, til fulde er oplyst at de alle var Vidende om at de af
Rætten sistleeden Høsteting 1751 er Vorden opnevnte og den siste nemlig Sieur Echeland
af Lehns Manden tilsagt at skulle som nye Laug Rættes Mænd indfinde sig hos Laug Manden
for at aflægge deres Laug Rættes Mænds Eed og Retten for indeværende Aar 1752 betiene, til
hvilcken Ende de og \alle/ efter deres siigende skal Være indreyst til byen, og paa diverse
tiider anmeldet sig for Laug Manden nemlig 5 Mænd den 1ste gang, og 3de Mænd seenere,
hvilcke alle dog ey til Eed er antagne, da de har nægtet at betale den af Laug Manden
forlangede Eedfæstelses Pænge, hvilcken deres aflagde Forklaring de formeener ey behøver
Videre Vidnesbyrd, men anseer som lovgyldigt Forfald, hvorfor de ey har til Rættens
betiening enten aflagt deres Eed eller mødet for Rætten sistleeden Som/m/erting for der at
anmelde nogen Aarsag,

Thi
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kiendes og døm/m/es her med for Rætt, at siden de indstevnte 7 Mænd og Sieur Echeland
som Vedtager Sagen, ey har opfylt den Pligt dem som opnevnte Laug Rættes Mænd i følge
Lov er paalagt, men efter deres eget tøcke \i det de/ Veigred sig for at erlægge det andre Laug
Rættes Mænd efter sædvane har til Laug Manden betalt, ......(?) udviist den skyldighed dem
tilkom Ved at aflægge deres Laug Rættes Mænds Eed, ja gandske udeblevet sistleeden
Som/m/erting, hvis Aarsage andre gamle Laug Rættes Mænd i deres Stæd maatte beskickes
bør for saadan deres Adfærd i følge Lovens 1ste bogs 7 Cap: 3 art: enhver for sig bøde 3de
Lod sølv eller 1 rdr 3 mrk til Kongen, og desuden til de Mænd \som/ Rætten i deres Stæd
\og 2de ting/ har betient hver \betale/ 4 mrk og dog siden aflægge deres Laug Rættes Mænds
Eed til Rættens betiening for tilkom/m/ende Aar 1753, Hvad Christen Tvedten angaar som
har havt lovligt forfald ved det hand som Corporal i Deres Maj/este/ts tieniste er antaget
bliver Sagisløs anseed, I øvrigt hvad de ovenmelte 8te Mænd som er Anders Qvam/m/e
Hans Nepstad, Elling Hilland, Christian Schare, Anders Smørdahl, Ole Odderaas, Lars Sættre
og Sieur Echeland til bøder og Erstattning til det i deres stæd beskickede Laug Rætt er
tildømt hver for sig at bøde og betale, bør sam/m/e 15 dage efter denne Doms Lovlige
Forkyndelse udreedes under Adfærd efter Loven.
Fleere Sager fremkom ey for Rætten.
Fogden fremlagde til Attestation de sædvanlige bielager til sit Reegenskab som paa lige
Maade som forrige Aar blev besvaret. Ligesom at der ey i Nesses og Rylands silde Voger ey
noget er fisket.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 166 rdr: 3 mrk 15 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1753 opnevnes atter de sam/m/e i ovenmelte Dom
benevnte 8te Mænd. Men som Laug Rættet sagde at Lars Olsen Sættre er Vankelmodig og
svag af Sindelav bliver i hands Stæd opnevnt Hans Michelsen Feste, som tilsiiges at indfinde
sig for at aflægge deres {aflæg} Laug Rættes Mænds Eed.

Guulens Skibbreede
1752 d/en 28de 8ber blev Rætten til almindeligt Høstetings holdelse med Guulens
Skibbreedes Almue satt paa Tingstædet Schieljehavn i Overværelse af Fogdens Karl og
fuldMægtig Bildsøe og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 201 findes
tilførte
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som Ved
Lindaas Skibbreede.
Dernæst publicered følgende documenter
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1. Skiftebrev forrettet paa Arechlet efter Rasmus Nielsen d/en 20 April 1752 vid: fol:
2. ditto paa Dahle efter Endre Hansen dat: 20 april 1752

3. ditto paa Unneland efter Hemming Monsen dat: 19 april 1752
4. ditto paa Hilde efter Sigri Pedersdatter d/en 18 ejeusdem
5. Lars Stephensen Lille Matre og Ole Hansen Dusund som Værger for Hogne og
Michel Nielsen deres Skiøde til Hendrich Larsen paa 10 Mark Smør i Gaarden St/o/re Matre
dat: 28 8ber 1752 vid: fol:
6. Rector Høyers udgivne bøxelsæddel til Iver Clementsen paa 18 Mark Smør 6
Mark fisk i Gaarden Fivelstad dat: 21 Julij 1752 med Rev: ej dat.
D/en 30te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt untagen udi Hendrich
Hostelands Stæd som har faaet forfald blev i hands Stæd antagen Michel Joensen Haveland.
Til publication blev fremlagt
1. Michel Joensen Havelands udgivne Skiøde til Joen Michelsen paa 18 Mark Smør
3 Kander Malt i Gaarden Haveland dat: 30 8ber 1752 vid: fol: 466.
2. Mad/a/me Magdalene S/a/l/ig/ de Fines udgivne bøxelsæddel til Elling Erichsen
Myhr paa 1 p/un/d 3 Mark Smør i Gaarden Myhr dat: 16 Sept: 1752 med Rev: ej dat
3. Hillebrant Omsens udgivne bøxelsæddel til Ole Nielsen Qvamsdahl paa 18 Mark
Smør i Gaarden Qvamsdahl dat: 24 Junij 1752 med Rev: ej dat
4. Abel S/a/l/ig/ Rector á Møinichens udgivne bøxelsæddel til Michel Hansen paa
15 Mark Smør i Gaarden Næsse dat: 15 April 1752.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Læns Manden Hans Henrichsbøe fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med
skriftlig Stevne Maal til dette Ting har indkaldet Hans Andersen Glaver under dato 20de
Sept: sistleeden til d/en 12 8ber men formeedelst Tinget til denne Tiid er udsatt er hand og
om Tægte dagen givet Nye Varsel, ligesom og indkaldet ham til at anhøre Vidner Gabriel
Jeeger i Schieljehavn, Jens Jørgensen ibidem begge under Lovens Falds Maal at aflægge
deres forklaring udi denne Sag, alt for Sagen Stevne Maalet Videre indeholder som Citanten
producerede i Rætten og er af følgende Indhold. - og derefter at lide Dom
Den indstevnte Hans Andersen Glavehr mødte Vedtagende Lovlig Varsel, tilstoed og at
have de 2de paasøgte Tiider {at have} bragt til Evenvigs Kierke Øhl paa 2de Kagger og
sam/m/e paa Søndagerne d/en 20 og 27de aug: udsolt, ligesom
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hand og tilstoed at Lehns Mand og Mænd har ankyndiget ham det forbud Fogden har under
10 Maij 1752 udfærdiget, som i den indstevntes Huus er ham forkyndt, og tilstaar hand at
Lehns Manden Vilde fratage og Confichere hands Øhl Kagge, hvilcket hand nægtede, og
kastede Øhlkaggen paa Søen, som hand nemlig Hans Andersen \Glavehr/ igien tog ind i
baaden og siden solte Øhl af, alt paa den 27de aug: som Var en Søndag.
De indstevnte 2de Vidner blev fremkaldet og efter behørig formaning Var dem givet at
Vogte sig for Meen Eed aflagde sin eedelig forklaring
1. Vidne Gabriel Jeeger efter aflagd Eed forklarede At hand Var Ved Evenvigs
Kierke d/en 27 Aug: sistleeden og der hørte hand Lehns Manden Hans Henrichsbøe tilspurte
Hans Glavehr da Prædicken Var ude, har du Øhl at sælge i dag, hvortil Hans Glavehr svarede
ja Lehns Manden spørgede Videre Vil du selge det, dertil svarede Ja, hvortil Lehns Manden
sagde saa tager jeg det paa Rættens Veigne fra dig, hvorpaa Hans svarede ikke skickelig,
Lehns Manden tager jeg det ey skickelig, hvortil Hans Glavehr sagde det skal Vi nappes om,
derpaa gick Hans Glavehr i baaden og solte af Øhlet som hand havde i baaden liggende i en

Kagge eller Anker, derpaa gick Lehns Manden atter til ham, siigende tør du understaae dig at
sælge Øhl da du er bleven forbuden af mig og mænd, og da Lehns Manden gick op, og
Vidnet talte med ham hvorfor hand ey toeg Øhlkaggen fra ham, sagde Lehns Manden jeg
kand ey slost med ham, da hand og svarer det hand hverken agter mig eller min Øvrigheds
Ordre, hvorpaa Vidnet gick ned med de 2de Mænd Svend Lund og Elling Erichsen Myhr og i
Lehns Mandens Nerværelse, og da bem/el/te Vidne sagde til de Mænd at de skulle tage
Øhlkaggen tog Hans Andersen Glavehr Øhlkaggen og lagde den bag i baaden og satt sig
derpaa, men da bem/el/te Mænd Var tilsagt at tage Kaggen sagde Hans Glavehr før i skal
faae den skal jeg slaae den i Spig, hvorpaa Hans Glavehr og toeg Kaggen og kastet den paa
Søen, derefter toeg hand sam/m/e Kagge igien af Søen, og solte Øhl af den, hvilcket Vidnet
med fleere baade har seet og hørt, Og har Vidnet saavel da Hans Glavehr Var paa Land hørt
ham tale til Lehns Manden de Ord jeg estimerer hverken din eller din Fogdes ordre, Vor
Herre gir mig
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Hilsen saa skal jeg selge baade dig og de andre uadspurt, ligeleedis hørte hand og Hans
Glavehr brugte de sam/m/e Ord da hand Var kom/m/et i baaden og Lehns Manden Vilde
taget Øhlet fra ham, Videre havde dette Vidne ey at forklare.
Det 2det Vidne Jens Jørgensen tienende paa Schieljehavn fremstoed dernæst og efter
aflagd Eed forklarede, at hand den omvundne Tiid som Var en Søndag Ved Evenvigs Kierke
hørte at Lehns Manden Hans Henrichsbøe sagde til Hans Glavehr da de Var paa Land
sam/m/en, har du Øhl i dag at sælge hvor til Hans svarede ja, Lehns Manden sagde saa tager
jeg det fra dig paa Rættens Veigne, hvor til Hans Glavehr sagde ikke til Gangs, Lehns
Manden sagde Veed du ey jeg har Fogdens ordre derfor hvortil Hans svarede jeg giver
hverken om dig eller den Fogeds ordre, Videre havde dette Vidne ey at forklare da hand ey
længere Var hos dem tilstæde.
Hans Andersen Glavehr forlangte at Sagen maatte udsættes til næste Ting, da hand til sin
Sags Forsvar agter at ansøge om en defensor i Sagen.
Eragtet
Efter den indstevntes begier bliver Sagen til næste ting udsatt,
Gabriel Jeeger paa Ingebor S/a/l/ig/ Lars Pedersens Enckes Veigne fremlagde en af hænde
underskrevet skriftlig Stevning Contra Hans Andersen Glavehr som den derimod hændes
Allernaadigst meddeelte Giestgiver Privilegium giør hænde Indpas i hændes Næring, Ved at
fahl holde de Vahre som hænde tilkom/m/er eene at sælge med Videre efter Stevne Maaletz
Indhold som under dato 20 Sept: er udfærdiget og lovlig ankyndiget til denne Tegte dag at
foretages siden Tinget til denne dag er udsatt, ligesom og til Vidner under Lovens fals Maal
indkaldet Svend Lund og Elling Myhr, alt efter Sagens beskaffenhed at lide Dom med
Erstattning for Processens Omkostning.
Den indstevnte Hans Andersen Glavehr mødte Vedtagende lovlig Varsel til denne dag.
De indstevnte 2de Vidner mødte begge og efter at behørig formaning Var dem givet at
Vogte sig for Meen Eed aflagde det
1 Vidne Svend Lund sin Forklaring, det hand paa en Søndag d/en 27 Aug: Ved
Evenvigs Kierke har seed
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at Hans Andersen Glavehr har havt en Kagge med Øhl paa, og af Sam/m/e at have solt Øhl,
og da Lehns Manden først og siden Gabriel Jeeger sagde til Vidnet at hand tillige med

Elling Myhr skulle tage Øhlkaggen fra Hans Glavehr, sagde bem/el/te Hans saavel til
Vidnerne som Lehns Mand og Gabriel Jeeger i har ey med min Øhlkagge at giøre, hvorefter
Hans Glavehr toeg Kaggen fra Midrum/m/et i baaden og lagde den bag i baaden, og satt sig
derpaa, og da Vidnet kom i en anden baad som laae ner derved sagde Hans før i skal faae
Kaggen skal jeg spige den i støcker, og da Vidnet nermet sig for at tage Kaggen kastet Hans
Glavehr bem/el/te Kagge paa Søen, hvorpaa Hans Glavehrs baad blev opdraget til Lands og
da laae Kaggen ude paa Søen, Hans Glavehr sagde du har ey med min baad at giøre min
baad er betalt den er ey æreløs, siden toeg Hans Glavehr sin baad igien fra Landet og intoeg
Kaggen af Søen, og solte igien Øhlet deraf, Videre havde dette Vidne ey at forklare
Det 2det Vidne Elling Myhr efter aflagde {fork} Eed forklarede uden mindste
Forandring enstem/m/ig alt ligesom nestforrige afhørte Vidne Svend Lund udsagt haver.
Gabriel Jeeger fremlagde Citantindens allernaadigste forunte Privilegio dat: 28 Martij 1743
hvorefter hand paa hændes Veigne forhaabede Rætten erfarede at hænde er til føyed
præjudice af den indstevnte. \ligesom Forbudet dat: 10 Maij og den 19 ejusdem forkynt/
Den indstevnte Hans Andersen Glavehr forlangte sig mod betalning meddeelt Copie af
sam/m/e privilegio til næste ting og til den Ende forlanget Sagen udsatt.
Gabriel Jeeger paa Citantindens Veigne tilspurte Hans Andersen Glavehr om hand havde
noget privilegium hvorefter hand har taget sig den frihed at fahl holde de Vahre som
Citantinden er tilladt at sælge, hvortil Hans Andersen Glavehr sagde Ney,
Citantinden forlanget Dom i Sagen siden det er oplyst paa hændes Siide at hun er
priviligered Giestgiverske.
Eragtet
Siden den indstevnte har forlanget sig meddeelt Copie af det fremlagde privilegio som
denne Sinde ey haves tiid til, udsættes Sagen til næste ting.
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Lars Kringlebotten loed anviise en biørne Feld af en gam/m/el biørn som hand i Store Mattres
Udmark inde Værende Aar 14 dage for S/anc/te Hans dags tiider haver skudt, ligesom og
anviiste 5 Ulve Ungers Skindfelde som bem/el/te Lars Kringlebotten i bem/el/te Store
Mattres Udmark har *ødekagt (ødelagt) og ansaae Almuen at de sam/m/e Ulv Unger Var saa
gamle at forordningen kand tillægge den som sam/m/e har ødet den tillagde belønning,
Publiceret
Hans Hansen Miømens udgivne bøxelsæddel til Joen Hemmingsen paa 13 Mark Smør
i Gaarden Unneland dat: 30 8ber 1752
Og som fleere Sager ey frem kom for Rætten blev de af Fogdens FuldMægtig fremlagde
documenter Attesterede ligesom for forrige Skibbreede og sam/m/e ligesom paa sist holte
Høsteting afvigte Aar besvaret.
Restancen for inde værende Aars skatter beløber 102 - 3 - 2 men efter sam/m/e blev sluttet
er resten ikkun blevet 53 - 4 - 6 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1753 opnevnes 1. Knud Baltzersen Hannetvedt
2. Jacob Hansen Søre Hovig (Høvig) 3. Johannes Endresen Bransdahl 4. Bendix Findsøn
Hiertaas 5. Jacob Gregoriusen Store Nes 6. Hans Endresen Frøset 7. Besse Olsen Maaland
og 8. Lars Olsen Andvig, *s

Echanger Skibb:
1752 d/en 20 Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Echanger
Skibbreede paa Tingstædet BernesTangen i Overværelse af Fogdens FuldMægtig S/ingneu/r
Bildsøe og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 219 findes tilførte
untagen i Ole Monsen Øfre Echangers Stæd er Niels Myhr antagen
Og blev de sam/m/e Kongl/ige forordninger som Ved de forrige Ting stæder publicerede.
Dernæst publicered
Stiftampt Mandens Ordre til Fogden at Repartition til Ham/m/ers Gields Klocker
bolig skal Reparteres allene paa Ham/m/ers Gields Almue dat: 4 Nov: 1752
1. Erich Risnes udgivne Skiøde til Bertel Hognesen Hope paa 18 9/16 Mark Smør i
Hope dat: 20 Nov: 1752 vid: fol:
2. Skiftebrev paa Gaarden Yttre Eisnes d/en 17 Jan:(?) 1752 efter Anne Tygesdatter,
3. ditto paa Hauge d/en 24 April 1752 efter afg/angne Karen Olsdatter
4. ditto paa Tuft d/en 26 april an: ej efter Ole Nielsen Tuft
5. Ole Steens udgivne bøxelsæddel til Ole Andersen Søre Qvinge paa ½ Løb Smør ¼
tønde Malt i Gaarden Qvinge dat: 27 Sept: 1752
6. H/err Lyder Fastings udgivne bøxelsæddel til Bertel Iversen paa ½ Løb Smør i
Gaarden Nore Qvinge dat: 9 Maij 1752 med Rev: ej dat
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7. Ole Steens udgivne bøxelsæddel til Ole Bertelsen paa ½ Løb Smør ¼ tønde Malt i
Gaarden Qvinge dat: 12 Maij 1752
8. Ole Bleeges udgivne bøxelsæddel til Ole Olsen paa 27 Mark Smør 12 Kander
Malt i Gaarden Gielvig dat: 18 8ber 1752 med Rev: ej dat
9. ditto hands bøxelsæddel til Mons Magnesen paa 27 Mark Smør 12 Kander Malt i
ditto Gaard Gielvig dat: 18 8ber 1752 med Rev: ej dat
10. ditto hands bøxelsæddel til Aamund Magnesen paa 27 Mark Smør 12 Kander
Malt i ditto Gaard dat: 18 8ber 1752 med Rev: ej dat.
11. Sessionens Pass for Niels Iversen Fyllingen for at Være befriet for Kongl/ig
tieniste i henseende til hands gamle Faders Svaghed sam/m/e Persohn er under Lægs No: 83
dimitteret d/en 12 Junij 1751.
12. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Nøtvedt d/en 24 Maij 1752 efter afg/angne
Rangele Olsdatter vid: fol:
D/en 21de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og publiceret følgende
1. Magne Olsen Hindenesses udgivne Skiøde til Hans Johannesen Hindenes paa 12
Mark Smør 1/3 faar i Gaarden Hindenes dat: 20 Nov: 1752 vid: fol: 467.
2. Hans Johannesen Hindenesses givne Revers til Magne Olsen Hindenes at svare til
ham Vilkaar af 2 tønder Korn og Foster til 2 Kiør og 6 Smaler naar hand det heele brug til
ham afstaar dat: 20 Nov: 1752 vid: fol: 467
3. Niels Andersen Myhrs udgivne Skiøde til Iver Monsen Heggertvedt paa 8 Mark
Smør 8 Kander Malt i Gaarden Heggertvedt dat: 20 Nov: 1752 vid: fol: 467
4. Ingebor Larsdatter Ole Loetvedt og Monses udgivne Skiøde til Mons Andersen
Totland paa de Huuse staaende i Echnes Vogen dat: 20 Nov: 1752. vid: fol: 467.

5. Christen Sieursen Indre Eides udgivne bøxelsæddel til sin Sønn Sieur Christensen
paa 13 Mark Smør 11 Kander Malt i Gaarden Indre Eide dat: 20 Nov: 1752 med Rev: ej
dat.
6. Anne Halversdatter og Anders Nielsen Tuftes udgivne Skiøde til Arne Larsen paa
2 p/un/d Smør 1/3 faar i Gaarden Tuft dat: 20 Nov: 1752 vid: fol: 466.
7. Jens Aase med fleeres udgivne bøxelsæddel til Gulich Haldorsen paa 9 Mark Smør
og 6 Kander Malt i Gaarden Biørndahl dat: 20 Nov: 1752 med Rev: ej dat.
8. Ole Rasmusen Fyllingens udgivne bøxelsæddel til Ole Knudsen Hosdahl paa ½
Løb Smør 15 Kander Malt i Gaarden Fyllingen dat: 5 april 1752 med Rev: ej dat:
9. H/er/r Benjamin Olrichs udgivne bøxelsæddel til Knud Knudsen Strømme paa 10
Mark Smør 1 Vog 2 p/un/d Næver i Gaarden Farristvedt dat: 18 Sept: 1752.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Ellev Heggernes fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand til dette Ting med muntlig
Stevne Maal har indkaldet Niels Iversen Fyllingen fordie hand haver udi afvigte Vaar taget
hands hæst i Marken og *hand (hands) Seele
1752: 265b
af hands Veed Skygge, samt brugt og kiørt med sam/m/e hæst, og igien efter at hand havde
brugt den sluppet hæsten i Marken i det 3de Leye Maal fra hands Gaard tillige med Sellen
uden at give Citanten derom Kundskab, derom at Vidne er indkaldet Niels Aschildsen
Sandvigen, Niels Johannesen Sandvigen begge under Fals Maal og den indstevnte Niels
Iversen sam/m/e at anhøre, og derefter at lide dom
Niels Iversen Fyllingen mødte tillige med Vidnerne Niels Aschildsen og Niels Johannesen
Sandvigen Vedtagende alle Lovlig at Være indstevnt.
Niels Iversen Fyllingen anmelte det hand med Contra Stevning har indkaldet Citanten Ellev
Heggernes til at anhøre de Vidner hand har indkaldet udi Sagen Anders Haldorsen Hagset,
Sanne Olsen Nedre Tvedt, samt Niels Aschildsen og Niels Johannesen Sandvig, for derved at
beviise sin uskyldighed ey at have forseet sig saa høyt som hand er sigtet for, ligesom til
Vedermæhle indkaldet Iver Heggertvedt, som den der har givet ham lov at tage og bruge
Hesten, alle efter Contra Stevning indstevnte mødte.
Niels Iversen Fyllingen tilstoed det hand efter Iver Heggertvedts Ord og tilsagn nemlig
med Ellev *Heggertvedt (Heggernes?) at være foreenet om at bruge hands hæst har saavel
taget Citantens hæst som Sille (sele) og brugt sam/m/e ½ dags tiid til at kiøre 3 á 4 Læs Spær
9 alen Lange, dog 1 Spær hver Gang og 1 paa Lasset, hvorved hæsten ingen Skade kunde
tage, da hand selv kiørte Læsset, anden dag kiørte Sanne Nedre Tvedt ligeleedis med
sam/m/e hæst efter Iver Heggertvedts tilladelse 3de Læs nemlig 2de troe Riple og 1 torvalde,
et hver gang, og var den ganske Vey som blev en kort halvfierding,
Derefter forlanget sine indstevnte Vidner fremkalte til Eedelig forklaring og efter at Eeden
af lov bogen for samtlige Var oplæst og behørig formaning Var Vidnerne givet fremstoed
Niels Aschildsen Sandvig og efter aflagd Eed vidnede følgende. det hand af Citanten
Ellev Heggernes tillige med hands Grande Niels Johannesen Sandvig blev ombeedet 14 dage
eller 3 Uger efter S/anc/te Hans dag dette Aar at de skulle gaae hen til Niels Iversen Fyllingen
for at tilspørge ham om hand ikke havde uden hands tilladelse kiørt med hands hæst, hvortil
Niels Fyllingen tilstoed det, og sagde det hand efter Iver Heggertvedts tilladelse havde taget
hæsten som og Sillen, ligesom at have sluppet hæsten ved Vandet i Marken, som var 3de
Leye Maal fra Heggernes der er en fellis Mark med 3de Gaarder dog uden Giersgaard
derefter havde Citanten beedet Vidner skulle sige til Niels Fyllingen det hand skulle blive

ansvarlig til hæsten hvad enten hand falt eller stod, dog ey seed hæsten fra den tiid den blev
brugt og indtil nu for kort tiid siden, og kand Vidnet ey siige at
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der Var nogen siunlig Skade paa ham, uden hand ey var saa vel ved huld, hvorefter Vidnerne
efter Niels Iversen Fyllingens begier gick til Iver Heggertvedt og tilspurte ham om hand
havde Givet bem/el/te Niels Iversen Fyllingen lov til at tage Citantens hæst til brugs at kiøre
med, hvorpaa Iver Heggertvedt tilstod at hand havde befahlet Niels Iversen saavel at tage
hæsten som og at tage hæste Sillen af Citantens Veedskygge, og at hand Vilde tage Sagen
paa sig, og forsvare det for Ellev Heggernes. Videre havde Parterne dette Vidne ey at
tilspørge untagen om hand vidste hvorlænge det var fra den tiid hæsten blev brugt i Vaar til
de var og sagde hæsten til Niels Fyllingens Ansvar, hvortil Vidnet sagde det Var mod 8
Ugers tiid
Det 2det Vidne Niels Johannesen fremstod og efter aflagd Eed forklarede enstem/m/ig
i alt det sam/m/e som næst forrige Niels Aschildsen Sandvig uden mindste Forandring
Derefter forlanget Contra Citanten at sine indstevnte Vidner maatte afhøres.
Anders Haldorsen Hagset fremstoed og efter aflagd Eed udi Iver Heggertvedts
Nerværelse som til Vedermæhle ind kaldet Vidnet følgende, det hand en 8te dage for Pintze
dag hørte at Iver Heggertvedt tilbød at Ville kiøre noget tilfang for Iver Fyllingen og at de
accordered om Kiørselen, og at hand har faaet Lov af Ellev Heggernes paa hands hæst en
dag, saa hand Vilde kiøre saavel med Ellevs som sin egen hæst, Videre havde dette Vidne ey
at forklare.
Sanne Olsen Nedre Tvedt sagde, at Iver Heggertvedt kiørte selv, efter at hand havde
aflagt sin Eed, med hands egen hæst, og at Vidnet kiørte med Ellev Heggernes hæst 3de Læss
nemlig de 2de troe Ripler og 1 torvalde, og at Iver Heggertvedt befahlet ham sam/m/e at
kiøre, da hand nemlig Vidnet ellers den dag skulle giere for ham, men blev sagt af Iver
Heggertvedt det er dig lige meeget hvad du forretter naar jeg betaler dig, og var Iver
Heggertvedt med Vidnet da de opsøgte hæsterne og sagde Iver Heggertvedt til Vidnet du
skal bruge Ellevs hæst som jeg har Lov til at kiøre med, og efter at Vidnet havde kiørt de om
melte 3de Læs førte Vidnet Ellevs hæst til Heggertvedts Udmark ligesom og tog Sillen af
Hæsten og levered Iver Heggertvedts Sønn den som strax gick til Ellev Heggernes med den.
Den til Vedermæhle indstevnte Iver Heggertvedt sagde at det forholdt sig rigtig at hand
havde givet Niels Iversen Fyllingen saadan tilladelse at tage Ellev Heggernesses hæst som og
Sille at bruge til at kiøre med, ligesom hand og har selv Været med baade da Niels Iversen
første dag som og da Sanne Olsen Nedre Tvedt anden dag kiørte med Ellevs hæst, hvortil
Comparenten siiger at have havt Ellevs eget løfte
Ellev Heggernes benægtede {ey} at have givet ham den tiid lov at bruge sin hæst, men Vel
før den tiid nemlig om Vinteren, som hand dog ey betie1752: 266b
ned sig af, og holder hand for at Iver Heggertvedt ey burde laane en anden Mand sin hæst og
selv kiøre med ham, dernæst blev Citanten tilspurt om hand kunde siige hands hæst havde
faaet nogen Skade af det Iver Heggertvedt kiørte eller lod kiøre med den, hvortil hand
svarede Ney, men sagde ey siden den tiid at have brugt den. Contracitanten tilspurte Citanten
om hand var hiem/m/e den tiid hæsten blev brugt hvortil Citanten svarede Ney
Contracitanten tilspurte Iver Heggertvedt om hand ey har faaet betalning for det hand kiørte
saavel med sin som Ellevs hæst, hvor til Iver Heggertvedt svarede at have faaet betalning for
begge hæsterne og for Kiørselen saa de er begge foreenede.

Videre havde Parterne ey at anføre men Citanten paastoed Dom.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Eftermiddag.
Dom afsagt!
Lige som det Ved den indstevnte Niels Iversen Fyllingens eegen tilstaaelse, som de 2de
\Vidner/ Niels Aschildsen og Niels Johannesen Sandvigens enstem/m/ige forklaring er beviist
at Citantens Ellev Heggerneses Hæst er afvigte Vaar 5 Uger for S/anc/te Hans dags tiid brugt
til at kiøre lidt Træfang med til Gaarden Fyllingen, der dog ey i alt har været meer end 6 Læs,
saa er det og saavel af bem/el/te 2de Vidner som ved Contra Stevning er af indstevnte Niels
Iversen indkalte oplyst, som og af den til Vedermæhle indkaldede Iver Heggertvedt tilstaaet,
det bem/el/te Iver Heggertvedt har givet den indstevnte Tilladelse at bruge og kiøre med
Citantens hæst, ja selv Været med da sam/m/e hæst i de 2de dage blev brugt, og derfor af
Citantens Fader Iver Fyllingen at have nødt fuld betalning,
Efter saadan Sagens beskaffenhed, hvortil endnu kom/m/er dette, at Citanten skiønt
Vidende at Iver Heggertvedt har givet den indstevnte saadan tilladelse, og ey førend 8 Uger
Var forløbet har Ved 2de udsændte Mænd tilsagt den Indstevnte at skulle Være ansvarlig for
hands Hæst som hand hverken da eller nu har sagt Var kom/m/ed til mindste Skade, som og
Vidnerne ey kand forklare skader noget, kiendes og døm/m/es her med for Rætt at den
indstevnte Niels Iversen Fyllingen som saaleedis har beviist sin Uskyldighed ey af selv
tiltagen Myndighed men efter Iver Heggertvedts tilladelse og forsickring derfor at blive
ansvarlig har brugt Citantens hæst, der ey sam/m/e tiid er kom/m/et til ringeste Skade bør
for Citantens Sigtelse aldeelis være befriet dog i fald Citanten trøster sig til ey at have givet
Iver Heggertvedt saadant Løfte, som bem/el/te
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Iver Heggertvedt siiger ham skal Være givet om at bruge hands hæst, Reserveres \Citanten/
hands tiltale til ham \Iver Heggertvedt/ desangaaende, saaleedis som hand paa lovlig Maade
mod ham agter at anlægge, Hvad Processens Omkostning angaar da ophæves sam/m/e paa
begge siider.
LæhnsManden Magne Esem haver efter Fogdens Ordre paa Justitiens Veigne indstevnt med
muntlig Stevne Maal Qvinde Mennisket Kari Aschildsdatter for begangne Leyer Maal med
Soldaten Aschild Andersen Nipen, hænde til at lide dom til bøders Udreedelse og Soldaten
Aschild Andersen Nipen til Vedermæhle,
Det indstevnte Qvinde Men/n/iske mødte Vedtagende Lovlig Varsel, Stevne Vidnerne
Erich Larsen og Jacob Johannesen Wiche fremstode og eedelig afhiemlede det de lovlig har
indvarslet Aschild Andersen til Vedermæhle og at hand for dem tilstoed at have havt
leegemlig Omgiengelse med Kari Aschildsdatter og hænde besvangret,
Kari Aschildsdatter fremstod for Rætten havende med sig det barn hun havde fød til Verden
og tilstoed at have begaaet Leyer maalet og Være af Aschild Andersen Nipen bleven
besvangret, og med ham avlet det barn hun nu medhavde for 15 Ugers tiid siden, hænde blev
tilspurt om hun noget havde til bøder at udreede, hvortil hun svarede aldeelis ey at kunde
bringe mindste Skilling til Veye til bøders betalning skiøndt Fogdens FuldMægtig Vilde med
hænde optinge, Fogdens fuldMægtig paastoed dom efter Lov over hænde
Dom afsagt
Da den indstevnte Kari Aschildsdatter Farrestvedt har tilstaaet at have begaaet Leyer Maal
med Soldaten Aschild Andersen Nipen og med ham avlet et barn, ligesom forklaret ey at
have det ringeste til betalning paa sine Leyer Maals bøder, hvorfor hun i følge Lov ey \kand/
optinges \med/ altsaa bliver hun i følge Lovens 6 bogs 13 Cap: 1 art: herved tilfunden at

betale sine Leyer Maals bøder med 12 Lod Sølv eller 6 rdr, men i dessens Mangel derfor at
lide paa Kroppen, og for sin forseelse saaleedis at Vorde afstraffet, hvilcket alt 15 dage efter
den/n/e doms lovlige forkyndelse bør efter kom/m/es.
D/en 22 ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og da ingen fleere Sager
fremkom for Rætten blev de sædvanlige bielager til Fogdens Reegenskab attesterede som
paa sist holte Høsteting uden Forandring untagen til den 6te qvestion at her i Skibbreedet
opholder sig en Persohn der ey tiener i fuld Aars tieniste men bruger handling og altsaa
ansees til Skats Svarelse hvis Navn er Aschild Andersen Nipen som bør svare 2 rdr: Efter
examination blev Nore Qvinges 2de Qverner taxered for 1 mrk 4 sk Nedre Echangers for 2
mrk og Biørvigs for 1 mrk 4 sk, Odels Mantallet blev examineret detz forandring ligesom
at Lehns Manden bruger 2 p/un/d 6 Mark Smør, Restancen for indeværende Aars Skatter
beløber 206 rdr 5 mrk 9 sk.
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1753, 1. Ole Knudsen Fyllingen, 2. Ellev
Aschildsen Fyllingsnes, 3. Mons Andersen Indre Eide 4. Halsteen Johannesen
Moestrøm/m/en, 5. Joen Andersen ibidem 6. Knud Aschildsen Moe 7. Jacob Iversen Moe
og 8de Ole Hansen Almelie.
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Hossanger Skibbreede
1752 d/en 23 Nov: blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Hossanger
Skibbreedes Almue i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Fogeds FuldMægtig Bildsøe
og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 217 findes tilførte
Og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som ved næstforrige Ting.
Dernæst publicered følgende documenter
1. Obriste Lieutnant von der Veldes udgivne bøxelsæddel til Johannes Aschildsen
paa 12 Mark Smør i Gaarden Høvig, dat: 22de Sept: 1752
2. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Holme d/en 10 April 1752 efter afg/angne Marthe
Nielsdatter vid: fol:
D/en 24de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt: publiceret
1. Mathis Brørvig og Knud Johannesen Sædahlens udgivne Skiøde til Mons
Aschildsen paa 6 Mark Smør i Hesjedahlen dat: 23 Nov: 1752 vid: fol: 467.
2. Berge Blegeli Elling Eye Jon Røsland og Anders Svennems udgivne Skiøde til
Ole Aadnesen Røsland paa 1 p/un/d Sm: 1 Mæhle Malt i Gaarden Røsland dat: 24 Nov:
1752 vide fol:
3. Skiftebrev holdet paa Gaarden Grimstad efter afg/angne Anne Nielsdatter dat: 10
April 1752
4. Niels Hermonsen Nore Mielstads udgivne Skiøde til Anders Larsen Miøs paa 1
Mark Smør 2/3 Kande Malt i Gaarden Miøs dat: 24 Nov: 1752 vid: fol:
5. Niels Iversen Hartvedt og Johannes Endresen Fitie udgivne Skiøde paa Odels
Rætten til en Part i Søre Rachnes dat: 28 aug: 1752 vide fol:

6. Niels Hermundsen Nore Mielstads udgivne bøxelsæddel til Lars Nielsen paa 1
p/un/d 3 Mark Smør 14 Kander Malt i Gaarden Nore Mielstad dat: 24 Nov: 1752 med Rev:
ej dat
7. Knud Ellevsen Rachnes udgivne bøxelsæddel til Aschild Nielsen paa 1 p/un/d 7 ¼
Mark Smør 6 5/7 Kande Malt i Gaarden Haugstvedt dat: 23 Nov: 1752 med Rev:
8. Ellev Olsen Fities givne bøxelsæddel til Ole Andersen paa 18 Mark Smør 12
Kander Malt i Mossevold dat: 23 Nov: 1752 med Rev: ej dat
9. H/err Benjamin Olrichs udgivne bøxelsæddel til Mons Sørensen Møching paa 27
Mark Smør ¼ tønde Malt i Gaarden Svennem dat: 20 Nov: 1752.
10. Anne Iversdatter Ole Nielsen Kleveland og Johannes Bernes deres udgivne
Skiøde til Ole Olsen Heldahl paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Tøssen dat: 24
Nov: 1752 vid: fol: 467
Mons Aschildsen Hesjedahl anviiste et biørne Skind af en gam/m/el biørn som hand selv har
skudt Ved Micheli Tiider indeværende Aar udi sin egen paaboende Gaard Hesjedahls
tilhørende UdMark, hvorom til Vidne hand tillige fremstillede sin Naboe Jacob Gulichsen
Kaland, da det og den øvrige Almue er bekiendt at sam/m/e biørn den besagde tiid og Stæd er
skudt, hvor efter Comparenten forlanget den beløn/n/ing for skuddet ham i følge Forordning
maatte af Almuen tillægges
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D/en 25de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Ræt satt. og blev publiceret
Sieur Nielsen Eisnesses udgivne Skiøde til Lars Larsen Elvigbotten paa 9 Mark Smør
dat: 24 Nov: 1752 vid: fol: 468
Sager til dette ting fremkom ey udi Retten, thi fremlagde Fogdens fuldMægtig de sædvanlige
documenter til attestation som blev lige som paa næstforrige Aars høsteting besvaret,
angaaende Han/n/istvedts Qvern at være ubrugelig og Fotlands Qvern at kand taxeres til 2
mrk: nok blev taxered 2de Vaager paa Aschilds Næsset for 1 mrk støkket og 1 paa
Sandahls Næsset 1 mrk 8 sk. Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 100 rdr 2 mrk
4 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1753 opnevnes 1. Sieur Larsen Langeland 2.
Knud Sieursen Haustvedt, 3. Peer Olsen Svennem 4. Lars Olsen Grønaas 5. Jens
Magnesen Fladaas 6. Ole Olsen Nonaas 7. Elling Olsen Noraas og Johannes Andersen
Noraas.

Arne Skibb:
1752 d/en 27de ejusdem blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Arne Skibb:
paa Tingstædet Nedre Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Fogeds
FuldMægtig og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: (ope rum) untagen
udi Anders Fogstad Stæd som har lovlig forfald er Ole Olsen Fosmarch
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordre oplæste som Ved
næstforrige Ting stæd.

StiftambtMand Cicignons Placat under 21 Nov: 1752 at de Skibe som kom/m/er fra
Algier eller andre Stæder der i Grænserne skal holde qvaranteine i 40 dage.
Dernæst publiceret
Barbra Schiøttes udgivne Skiøde til Nicolaus Ivendorf paa halvparten i Gaarden
Aarstvedt med tilhørende dat: 19 aug: 1752, vid: fol:
2. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelsæddel til Niels Knagh Jeeger paa
en bahne Vey og Grund i St/o/re Sandvigen dat: 16 Nov: 1752
3. ditto hændes bøxelsæddel til Mons Nielsen Heggernes paa ¼ Part i Klauens Laxe
Vog dat: 23 8ber 1752
4. H/err Sylovs bøxelsæddel til Sieur Andersen Loetvedt paa ½ Løb Smør i Loetvedt
dat: 14 Nov: 1752 med Rev:
5. Ole Nielsen Reistads udgivne bøxelsæddel til Niels Nielsen Jabne paa 18 Mark
Smør 1 Mæle Malt i Jabne dat: 12 8ber 1752
6. Sieur Andersen Kaaldals bøxelsæddel til Ole Olsen paa 13 ½ Mark Smør i
Gaarden Langhelle dat: 10 8ber 1752 med belovet Rev:
7. Justitz Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Aslach Stephensen paa ½ Løb Smør
¼ tønde Malt i Gaarden Flactvedt dat: 25 8ber 1752
8. Rasmus Pedersen Grindes udgivne Pante Obligation til Sieur Olsen for Summa 40
rdr: dat: 13 Junij 1752 vid: fol:
9. Aflyst Jens Jansen Reebslagers Pante Obligation dat: 19 aug: 1747 stor 900 rdr
efter Creditor Jan Frøchens derpaa teignede qvittance af 25 Sept: 1752.
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10.
Junij 1752
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Skiftebrev forrettet paa Gaarden Søre Melcheraaen efter Lars Larsen dat: 21
vid: fol:
ditto paa Midhorvigen d/en 8 Decbr: 1751 efter Brithe Monsdatter
ditto paa Indre Arne d/en 20 Martij 1752 efter Anne Monsdatter
ditto paa Hauchaas d/en 21 Martij 1752 efter Anne Nielsdatter
ditto paa Sætterstøel d/en 21 Martij 1752 efter Giertrud Iversd:
ditto paa Midhorvigen d/en 23 Martij efter Gudmund Iversen
ditto paa Westerlie d/en 22 Martij 1752 efter Jan Olsen
ditto paa Nore Toppe d/en 23 ejusdem efter Johannes Rasmusen
ditto paa Hole d/en 20 Julij 1752 efter Mons Marcusen

D/en 28de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt [satt] og publicered
1. Erich Herfindahls paa sine 2de Sønners Veigne hands udgivne Skiøde til Marcus
Nielsen paa 9 3/5 Mark Smør i Gaarden Herfindahl dat: 27 Nov: 1752 og indført fol: 469
2. Sorenskriver Garmans udstædde Auctions Skiøde til Klok[k]eren Niels Knagh
Jeeger paa den tilkiøbte Reeberbahne i St/o/re Sandvigen med Videre dat: 12 7ber 1752
vid: fol: 468
3. Klockeren Niels Knagh Jeegers udgivne Pante Obligation til S/ingneu/r Jan
Frøchen for Capital 300 rdr givet med 2den prioritets Rætt [i] den tilkiøbte bahne til
Underpant dat: 25 Sept: 1752 vid: fol: 468
4. Justitz Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Peder Bastesen paa 21 Mark Smør
9 Kander Malt i Gaarden Brestenlie dat: 4 Martij 1752
5. Frue Justitz Raad Frimands udgivne bøxelsæddel til Lars Nielsen paa ½ Løb Smør
½ Huud og ½ faar i Gaarden Yttre Arne dat: 19 Maij 1752 med Rev: ej dat

6. Ole Gregoriusen Bruraas arver sin Sønns Magne Olsens paalodnede Jordegotz med
4 ½ [Mark] Smør 3 Kander Malt i Bruraas efter anmeldelse og paateigning paa Skiftebrevet
af Gaard dags dato.
7. Magne Johannesen Tuenes Helje Vaatle og Johannes Stanghelle deres udgivne
Skiøde til Mons Monsen Seim paa 7 Mark Smør 7/72 deel Huud og 1 1/6 Kande Malt i
Gaarden Seim dat: 27 Nov: 1752 vid: fol:
8. Rasmus Monsen Garnesses udgivne Pante Obligation til Johannes Monsen Yttre
Taqvam for Capital 68 rdr derfore pantsatt sit paaboende Jordebrug i Gaarden Garnes
skyldende ½ Løb Smør 6 Kander Malt ½ Huud dat: 28 Nov: 1752 vid: fol:
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Kongl/ig Maj/este/ts Foged Rasmus Smith haver paa Justitiens Veigne Ved muntlig Stevne
Maal ladet indkalde følgelig Præsterne til Korskierken VelærVærdige H/err Jens Rennord
og H/err Lyder Sinnings under dato 25 Sept: 1752 giordte Angivelse Reebslageren i
Sandvigen Rasmus Jansen, fordi at hand formedelst sit forargelige levnet med druckenskab
samt syndige uforligelighed med sin Hustrue og Sviger Moder paa adskillige tiider
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har forseet sig, derom at Vidne er indstevnt under Lovens falsMaal til dette Ting Frantz
Frantzen tienende hos Rasmus Jansen, Marthe Hansdatter tienende hos Baste Eschildsen i
Sandvigen og derefter at lide Dom til strafs Undgieldelse,
Actors fuldMægtig Oluf Lund Bildsøe Var dernæst begiærende at Vidnerne maatte
paaraabes og til Eedelig forklaring admitteres.
Den indstevnte Rasmus Jansen blev 3de gange paaraabt men mødte ikke,
Stevne Vidnerne Tosten Einersen og Knud Nielsen begge boende i Sandvigen fremstode
og efter aflagd Eed forklarede det de lovlig har forkyndet forestaaende Stevne Maal for
Rasmus Jansen og det for hands eegen boepæl og i hands eget Paahør, samt at anhøre Vidner
og lide Dom, ligesom og indkaldet de mødende Vidner
Det 1ste Vidne Frantz Frantzen fremstoed og efter aflagd Eed forklarede, det hand i
en 8te Aars tiid har Været og endnu er i tieniste hos Rasmus Jansen, har ofte hørt
Uforligelse at Være imellem den indstevnte og hands Hustrue i sær naar hand Været
drucken, ja undertiiden og naar hand har Været ædrue, som dog har bestaaet ved Skienderie
og Sværgen at tiltale hænde med, men dog ey ved at slaae eller giøre hænde nogen Skade,
Bilsøe tilspurte Vidnet 1mo Om hand ey er bevust at Rasmus Jansen af hands Siele Sørger
{baade} er formanet og tilholdt at afstaae sin druckenskab og uforligelighed med Hustrue og
Værmoder, som alt desuagtet har været frugtesløs, 2do tilspurtes Vidnet hvad dag og tiid
saadan hands Fylderie og uforligelighed er skeed paa Søndag eller andre Ørckendage. Til
1ste qvestion Resp: det Vidnet Veed at Præsten {med M} har Været der i sist i afvigte
Som/m/er i den indstevntes Huus, skiøndt ey i Vidnetz Nerværelse, og har hørt det af andre at
Præsten skal have formanet ham til at forlade sin druckenskab men desuagtet og efter den
tiid har Vidnet dog erfared at bem/el/te Rasmus Jansen, saavel ofte har Været drucken, som
skieldet med sin Kone men i sær med sin Værmoder, til 2den qvestion Resp: det hand Veed
saavel at Rasmus Jansen har saavel Sønn som Ørkendage Været drucken, men Veed dog ey
vist at siige hvad Dag det sist har Været uden nu sistleeden Søndag 8te dage siden. 3die
tilspurtes Vidnet om hand er Vidende at saadan forargelig levnet imellem den indstevntes
Hustrue og Sviger Moder er Ved dem eller ham givet Anleedning til, og om hand Videre end
med Ord ilde har begiegnet dem, Vidnet svarede det Rasmus Jansen som oftest har begynt

og givet Anleedning til Skielderiet naar hand har Været drucken, men ey Videre Vidnet
bekiendt slaget nogen af dem. Videre havde Actor dette Vidne ey at tilspørge
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Det 2det Vidne Marthe Hansdatter fremstoed og efter aflagd Eed efter at behørig
formaning Var hænde givet at vogte sig for Meened, forklarede, det hun hos den indstevntes
VærModer i hvis Huus Rasmus Jansen Logerer, har tient i 4 ½ Aar, indtil Micheli dette Aar,
da hun antoeg tieniste paa et andet Stæd hos Baste Eschildsen hvor hun endnu tiener, og i
den omvundne tiid har hun ofte erfared at Rasmus Jansen ofte har Været drucken og øvet
Synd og Uforligelighed imod sin Værmoder i sær og var i øvrigt dette Vidnetz forklaring
eenstem/m/ig med det forhen førte Vidnetz Udsiigende, dog med den forandring i 1ste
qvestion at Vidnet Veed at H/er/r Sinning 2de gange dette Aars Som/m/er har Været i
Rasmus Jansens Huus, og hørte Vidnet siste gang som var ongefær 14 dage for Micheli at
bem/el/te Præst formanet ham til at afstaae sit onde forhold, men i den korte tiid hun Var til
Micheli i hands Huus fornam hun ingen Forbeedring, men saae ham end og de tiider
drucken, saavel Sønn som andre Ørkedage, men ey tilfulde hvad dag hand sist med
druckenskab har forseet sig, til 3die qvestion svaret dette Vidne i alt det sam/m/e som
næstforrige.
Actor forlangede Lavdag for den indstevnte til næste Ting.
Eragtet
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Rasmus Jansen forelægges Lavdag til næstholdende
Sommerting anstundende Aar 1753, hvilken Forelæggelse Citanten besørger i lovlig tiid for
den Vedkom/m/ende at Vorde forkyndt
Fogdens FuldMægtig Oluf Lund Bildsøe gav tilkiende at efter H/er/r Jens Rennords og H/err
Lyder Sinnings til Fogden indgivne 2de angivelser af dato Bergen 25 Sep: og 5 8bris
sistleeden er her til Rætten med muntlig Varsel indkaldet Sivert Olsen og Hustrue Rachel
Monsdatter betreffende at de begge Søndagen d/en 30 April dette Aar har Været drucken og
med hin anden øvet SlagsMaal, derom at anhøre Vidner Giert Storm og Daniele
Sørensdatters Vidnesbyrd som begge under Lovens falsMaal er indkaldede alt til Doms
lidelse og bøders Udreedelse.
De indstevnte blev 3de Gange paaraabt men mødte ikke,
Stevne Vidnerne Tosten Einersen og Knud Nielsen fremstode og efter Eeds aflæggelse
afhiemlede Stevne Maalets forkyndelse at Være skeed for de indstevntes boepæl og i paahør
af Rachel Monsdatter Wunsch da hændes Mand Sivert Olsen ey den tiid Var hiem/m/e, lige
som og under fals Maal indkaldet de anførte Vidner af hvilcke persohnlig møder Daniele
Sørensdatter, og Gert Christiansen Storm Ved
1752: 270
skriftlig underskrevet Indlæg og under hands Eed stadfæstet sam/m/e er dat: 20 Nov: 1752
som Stevne Vidnerne efter hands forlangende i Rette producerede, og forklaret de at de Veed
og har seet at Giert Christiansen sam/m/e Eedelig Vidnesbyrd med egen haands Underskrift
har underteignet.
Derefter blev det mødende Vidne Daniele Sørensdatter afg/angne Arne Rasmusens Encke
boende i Sandvigen fremkaldet som efter aflagd Eed forklarede, det hun ey erindrer hvad
Søndag det Var i dette Aar, men dog Veed til fulde at det var paa en Søndag dette Aars
Som/m/er, at Vidnet har seet at Sivert Olsens Hustrue Rachel Monsdatter stoed uden for sit
Huus og sancket brød op af Gaden, og hand hændes Mand bem/el/te Sivert lucket dørren til

for hænde, ligesom og at have hørt Rachel Monsdatter klage sig at hændes Mand saa Vel
havde kastet brødet paa Gaden som og lucket Dørren til for hænde, og hørte hun at bem/el/te
Rachel brugte en slem Mund mod sin Mand med Skielderie Veed dog ey at forklare hvad der
passerede for Ord imellem dem, da Vidnet Veed at Manden sam/m/e tiid Var drucken og
Konen nemlig Rachel overmaade Vreed, Videre efter tilspørsel svarede Vidnet, at hun vel
veed Rachel Monsdatter er geneegen (Tysk: geneigt = tilbøyelig) til druckenskab, men dog
ey saae at hun den Søndag var drucken, ey heller at de den dag har været i SlagsMaal,
ligesom ey at have \seet/ dem slaaes sam/m/en nogen tiid, men Vel siden det Vidnet boer i
Naboe Lavet hos dem at der har Været uforligelighed imellem de indstevn[te] Mand og
Kone,
Actor forlanget Sagen til næste ting udsatt for at i fornøden tilfelde ved fleere Vidner at
faae oplyst deres af Præsterne angivne og forøvede druckenskab og SlagsMaal, til hvilcken
tiid de indstevnte tillige ved Lavdags forelæggelse kunde møde
Eragtet
Sagen gives Anstand til næstholdende Som/m/erting tilstundende Aar 1753 til hvilcken tiid
de lovlig indstevnte men ey mødende Sivert Olsen og Rachel Monsdatter gives Lavdag, som i
rette tiid bliver dem forkyndt.
Oluf Lund Bilsøe anmelte at paa Justitiens Veigne er indkaldet med muntlig Stevne Maal
Joen Rasmusen fordi hand d/en 30 April sistleeden efter at hand sam/m/e dag med hustrue
havde Været til Guds bord forholdt sig uskickelig og mod Natten drevet sin hustrue og børn
af huuset samt bem/el/te tiid strax efter de fra Kierken var hiemkom/m/en skal have
henbragt den heele dag og Natt med dricken og dobblen Spil og dantz alt efter hands Siele
Sørgeres H/err Rennords og H/err Lyder Sinnings skriftlige Angivelse under 25de Sept: og
20 8bris sistleeden og derom at anhøre Vidnerne Gert Jersen, Stephen Olsen og Jens
Christiansen Kierrulf alle boende i Sandvigen, som tillige under Lovens falsMaal er
indkaldet
1752: 270b
og den indstevnte Joen Rasmusen derefter dom at lide.
Den indstevnte Joen Rasmusen mødte ikke, ey heller Vidnet Jens Christian Kierulf.
Stevne Vidnerne Tosten Einersen og Knud Nielsen eedelig afhiemlede, det de lovlig og i
Jon Rasmusen Huus og paahør har forkyndet forestaaende Stevne Maal, ligesom og for
Vidnet Jens Christiansen Kierulf at møde under sit falsMaal for at aflægge sit Vidnesbyrd i
den/n/e Sag
1ste Vidne Giert Giertsen boende i Sandvigen fremstod og efter aflagd Eed
forklarede, det hand tilfulde er Vidende at Joen Rasmusen den sam/m/e Søndag hand var
tillige med hands Kone og Stivdatter til Alters og kom hiem i sit Huus og efter at de havde
faaet Mad til Middag og under Aften Sangen begynte Joen Rasmusen at spilde i sit Huus for
adskillige som dantzede der inde, og tillige kiøbte drickende Vahre sam/m/e dag for at
udsælge til andre, samt den gandske Natt drucket med dem som dantzede, saa Vidnet saae
Jon Rasmusen gandske at Være beskienket tiilig om Mandags Morgenen, da og Vidnet hørte
den gandske Natt saadant allarm i bem/el/te Jon Rasmusens Huus, som og er skeed saa Vel
før den tiid som og derefter, Vidnet end videre forklarede at sam/m/e Mandags Morgen hørte
hand Raab og Skrig af Jon Rasmusens Kone og børn, og at Naboerne sagde for Vidnet det
bem/el/te Jon Rasmusen skulle have udjaget sine Kone og børn Natten til Mandags eller og
Mandags Morgen
2det Vidne Stephen Olsen boende i Sandvigen efter aflagd Eed forklarede det hand
til fulde Veed at Joen Rasmusen sam/m/e Søndag hand Var til Guds bord begynte under

Aften Sangen at spille i sit Huus for adskillige folck, som dantzede og drack i hands Huus, og
saae igiennem Vinduerne at bem/el/te Jon Rasmusen selv spilte paa Viol og holdt sig lystig
og usøm/m/elig sam/m/e dag ja og baade drack selv og hentet drickende Vahre til de som
dantzet i hands Huus som Var endeel frem/m/ede Skibsfolck, med andre Qvindfolck, de
Vidnet ey kiender, og saae Vidnet at Jon Rasmusen ey allene Var drucken sam/m/e dag men
og den gandske Natt til Mandagen og Mandags Morgenen, ligesom og at have hørt det af
andre at hand nemlig Jon skulle have udjaget Kone og børn, men dog ey selv seet det,
Videre forklared Vidnet at have hørt saadan Usøm/m/elighed i hands Sc: Jon Rasmusens
Huus baade før den tiid og efter, da de spiller og dricker der inde baade Sønn og helligdage
indtil nu paa en kort tiid, da Joen Rasmusen tillige med Konen har Været svag.
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Actors fuldMægtig frafaldt Jens Christian Kierulfs Vidnesbyrd men derimod forlangede at
den indstevnte og udeblevne Joen Rasmusen maatte gives Lavdag til anstundende Aars
Som/m/erting, om hand til den tiid noget i Sagen agter at svare
Eragtet
Den indstevnte og ey mødende Joen Rasmusen forelægges Lavdag til nestanstundende Aars
Som/m/erting, hvilcken forelæggelse i Lovlig tiid bliver at forkynde.
Procurator Otthesen indfandt sig for Rætten og producerede sit udstædde StevneMaal med
Laugdags Forelæggelse og dens forkyndelse af Sing/neu/r David Brøcher selv paateignet
hvorefter hand vilde fornem/m/e om den indstevnte møder og haver noget mod Stevningen at
erindre.
Den indstevnte og forelagde S/ingneu/r David Brøcher loed Ved Johannes Michelsen Seim
fremlægge hands forfattede Indlæg under dato 25 Nov: 1752 som saaleedis er lydende
hvorved tillige fuldte den paaberaabte Original Gienpart af den Seqvestrations Forrettning
holdet hos Valentin Weedel dat: 18 Julij sistleeden.
Procurator Otthesen Replicerede at hand paa afg/angne Daniel Morups og siden paa hands
efterladte Enckes Veigne for Rætterne har indkaldet S/ingneu/r Brochers (Brøchers)
Formand i Egteskaber afg/angne Foget Johan Smed og siden Velbem/el/te Sing/neu/r
Brøcher ikkun at Være til Vedermæhle til den giorde Udkastelses Forrettnings Tilsvar, og for
at Viise at Fogden Smed har giort sig forsickret med Obligationer og Caution fra Hermand
Staal, da producerede hand den ergangne Allernaadigste høyeste Rættes Dom hvorudi er
indraget den forhen i Sagen afsagde Com/m/issions Dom som Reciterer de til Fogden Smith
til Forsickring overleverede Obligationer og Caution og om indstevnte S/ingneu/r Brøcher
kand have fra sig leveret sam/m/e præcautioner har hand i den Stæd forsiunet sig med anden
Securite, hvilcket og tilstaaes af hannem selv udi Skrivelse til Citanten Otthesen som udi
executions Forrettningen passeret d/en 20 8ber 1751 hvilcken hand producerede findes til
ført saa at det paaskud hand giør om Comparentens Forsøm/m/else i at skulle tilholdt sig
Valentin Wedels faste Ejendeele er lige saalidet besvarelse Værd, som Sing/neu/r Brøcher
aldrig kand gotgiøre det Comparenten var Vidende at Lille Bern og Alversunds Kierke var
Valentin Weedels Ejendom/m/e og om sam/m/e Var frie for Pantsættning, men naar
Sing/neu/r Brøcher som Sagen paagieldende for det hos Valentin Wedel tilkort kom/m/ende,
havde efter Indvarsling indfunden sig ved excecutions
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Forrettningen og givet tilkiende at sam/m/e Ejendom/m/e Var Valentin Weedel tilhørende
skulle det ikke manqvered Comparenten derudi at have ladet giøre Indførsel paa Sing/neu/r

Brøchers eeget Ansvar i henseende til de Processer og Omkostninger deraf kunde flyde i
saadan Anleedning Vilde Comparenten ærbødigst have paastaaet Dom til den paastevnte
Summas betalning med paagaaende Renter til betalning skeer, fra Høyeste Rættes Doms
afsiigelses dato samt at hand Vorder tilfunden at erstatte Processens Omkostninger sær i
henseende til de foraarsagede besværlige 2de Reyser fra byen og ud til Tingstædet i det
mindste med 12 rdr:
Eragtet
Sagen gives Anstand til næstholdende Som/m/erting 1753 da den indstevnte kand have tiid
at besvare hvis der af Citanten er fremlagt udi Sagen, og derefter slutte Sagen til Doms paa
sin Siide.
D/en 29de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt.
Publiceret følgende:
1. Anne Jansdatter Jan Iversen Echaas Knud Garnes og Erich Jordahls udgivne
Skiøde til Johannes Iversen paa ½ Løb Smør 24 Kander Malt i Gaarden Teigland
indbereignet Kiøberens egen Anpart dat: 29 Nov: 1752 vid: fol: 469.
2. Jacob Johannesen Telvigen og Anders Iversen Lille Soleims udgivne bøxelsæddel
til Mons Gudmunsen paa 21 3/5 Mark Smør 7 1/5 Kande Malt i Gaarden Midhorvigen dat:
28 Nov: 1752 med Rev: ej dat.
Ole Olsen Fosmarchen anviiste et Skind af en biørn som hands tieniste dreng Johannes
Monsen dagen for Marie besøgelses dag har skudt udi Fosmarchens Udmarck og Leye Maal,
hvilcket for Laug Rættet og tilstæde værende Almue efter deres Siigelse rigtig skal forholde
sig, og forlanget hand paa Johannes Monsens Veigne den belønning forordningen dicterer.
Og som ingen fleere Sager fremkom for Rætten untagen følgende som Lehns Manden
anmelte.
Paa Fogden Smithes Veigne mødte hands fuldMægtig Oluf Lund Bilsøe som gav tilkiende at
der til dette Ting paa Justitiens Veigne er indstevnt Ole Olsen Dahle tienende hos Hans
Blindem og et Qvinde Menniske navnlig Kari tienende hos Jon Hiorteland for med
hinanden dette Aar begangne Leyermaal derom at lide Dom til bødernes Udreedelse
De indstevnte mødte ikke,
Stevne Vidnerne Michel og Johannes Seim fremstode og eedelig afhiemlede det de for 3
Ugers tiid siden lovlig har indstevnt saavel Qvinde Men/n/isket som Mands Persohnen begge
paa deres tilhold stæder.
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Actors FuldMægtig var dernæst begierende at siden ingen af de indstevnte efter paaraabning
møder, der da maatte gives den/n/em Lavdag til nestanstundende Aars Som/m/ertings
holdelse,
Eragtet
De Lovlig indstevnte og ey mødende sigtede Leyermaals begiengere Kari tienende paa
*Blindem \Hiorteland/* hos hosbonden Jon *Blindem og Ole Olsen tienende hos Hans
Blindem forelægges Lavdag til næste ting anstundende Aar 1753.
Dernæst blev fremlagt til attestation de sædvanlige documenter som paa siste Aars høsteting,
som og i alt blev besvaret ligesom derved anført er

Restancen for 1752 beløber 131 rdr 5 mrk 3 sk:
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1753 opnevnes. 1. Niels Knudsen Dahle 2. Iver
Knudsen ibidem 3. Johannes Andersen Dahle 4. Niels Nielsen Helle 5. Niels Nielsen
Bresteen 6. Ole Gregoriusen Bruraas 7. Jan Iversen Echaas og 8. Knud Stephensen
Jordahl.

Mielde Skibbreede
1752 d/en 30te Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Ting stædet
Nedre Mielde i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte
Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 221 findes tilførte
Og blev de sam/m/e Kongl/ige ordres og *Ordres oplæste som Ved nestforrige Ting.
Dernæst publicered
1. H/err Consistorial Raad Geelmeydens udgivne bøxelsæddel til Magne Monsen
Heggeboe paa 1 p/un/d Smør ½ tønde Malt udi Gierstad dat: 23 Martij 1752 med Rev: ej
dat
2. ditto hands bøxelsæddel til Arne Arnesen Soelberg paa 18 Mark Sm: 8 Kander
Malt \4 Kander Korn/ i Gaarden Weaae dat: 29 Decbr: 1751 med Rev:
3. ditto hands bøxelsæddel til Jacob Olsen Rødland paa ½ Løb 6 ½ Mark Smør i
Gaarden Søre Weset dat: 23 Martij 1752 med rev:
4. H/err Sylovs udgivne bøxelsæddel til Niels Nielsen Weaa paa ½ Løb Smør 1
Mæhle Malt i Gaarden Schiestad dat: 14 Nov: 1752 med Rev: ej dat.
5. ditto hands bøxelsæddel til Lars Johannesen Bircheland paa ½ Løb Smør 1 Mæhle
Malt i Gaarden Bircheland dat: 18 Maij 1752 med Rev:
7. Mad/a/me Edvarsens bøxelsæddel til Johannes Torsen paa 1 Løb 12 Mark Smør i
Gaarden Rønhofde dat: 28 Nov: 1752 med Rev: ej dat
7. Johan Freuchens givne bøxelsæddel til Haldor Rasmusen paa 9 Mark Smør ½ Vog
Næver i Gaarden Hachenes
D/en 1 Decbr: blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt.
8. Alexander Wallaces bøxelsæddel til Anders Sølffestesen paa 1 Spand S: 1 ½
Mæle Malt i Gaarden Meehle dat: 1 Maij 1752.
9. Gullach Johannesen Gierstads udgivne Skiøde til Johannes Gulachsen paa 12 Mark
Smør 1 Mæhle Malt i Gaarden Gierstad dat: 30 Nov: 1752 vid: fol: 469
D/en 2 Decbr: blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt: og som ingen Sager fremkom til
dette Ting blev de sædvanlige documenter attesterede og besvarede lige som næstforrige
Aar.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 51 rdr: 5 mrk 14 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1753 opnevnes 1. Johannes Brudvig 2. Colbeen
Tveteraas 3. Ole Anthun 4. Johannes Knudsen Austad 5. Johannes Johannesen ibidem 6.
Rasmus Larsen Burcheland 7. Johannes Stoche 8. {Johannes Ryscheland} Lars Michelsen
Ryscheland
1752: 272b

Extra Ting!
Anno 1752 d/en 7 Decbr: indfandt jeg mig paa Gaarden Yttre Sæbøe udi Radøe Skibbreede
og Nordhorlehns Fogderie beliggende for sam/m/estæds i følge Mad/a/me Agnethe S/a/l/ig/
Cap: Lieutenant Peder Hofmands hændes under 24 Nov: sistleeden skriftlige Reqvisition og
den derpaa af Høyædle og Welbaarne H/er/r Stiftsbefalings Mand Uldrich Friderich von
Cicignon sam/m/e dag paafulte Resolution at holde en lovlig taxation og besigtelses
Forrettning over den Ved Torden Slag til skade komne og paa sam/m/e Gaard staaende
Sæbøe Annex kierke der \er/ Sorterende under Mangers Hoved Kierke og for nerværende
Tiid possideres af Reqvirentinden, bem/el/te Resolution blev fremlagt af Borge Mæster
Fasmer paa Encke Fruens Veigne der og siden hand formerkte at de opnevnte 6 Laug Rættes
Mænd som og 2de andre paa saadant Arbeyde kyndige Mænd møder som ere følgende Sc:
Erich Olsen og Erich Nielsen Storeim, Erich Wetthaas, Anders Olsvold, Niels Rasmusen
Indre Sæbøe og Østen Stephensen Lunde i stæden for Berge og Niels Haucheland der er
Leylændinger paa Reqvirentindens Godtz, begiered Comparenten at med Forrettningen strax
maatte tages begyndelse, paa det at derved siden dagen er kort dermed kunde opnaaes
Endskab.
Comparenten leverede 24 sk til bem/el/te Reqvisition i Mangel af Medhavende Stemplede
Papier
Derefter forføyede Rætten sig hen til den beskadigede Kierke og fornam Vii da at Torden
havde slaget ind under staa.(?) laget paa den Vestre Siide \af Kierken/, hvorved saa vel
Gulvet indvendig i Kierken som Loftet Var deels opslaget deels bederVet, dernæst at Tornet
Var tillige med Spiret bederVet og all bordklædning der af borte, som og det til bage staaende
bindings Verk gandske at Være kom/m/et af lave saa det behøver Ved Skrue Arbeyde at
bringes til rette igien samt grunden med Steenlavet at forbeedres, ligeleedis blev og erfaret at
alle Vinduerne 10 i Tallet gandske Var borte, tagstene paa Kierketaget borte, og Gavelen
paa Søre Siden tillige med brøstet og Kiøler som Var af bordklædning ganske nedslaget, end
Videre skiønnede de medhavende taxations Mænd, at siden taarnet er saaleedis beskadiget at
de 2de taarne Staver som er forraadne og beskadigede faaer udtages og andre nye i stæden
indsættes, samt det øvrige bindings
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Verck af nyt igien forskaffes tillige med det gandske Spiir, faar det gandske og i Grund
nedtages, thi blev paa skiønnet at til sam/m/e Kierkes i stand sættelse Vil medgaae følgende,
nemlig til Taarnet.
2de taarne Staver 18 alen lang 12 tom/m/er tyck i qvadrat á 14 rdr
28 rdr
1 Spiir Stang 18 alen lang 8 tom/m/er tyck
5
8 spær 15 alen lang 6 tom[mer] tyck á 3 mrk
4
16 støcker bielker til hoved binding i taarnet 8 alen lang 9 tom/m/er
tyck á 1 rdr
16
4 ditto til Opstandere 9 alen lang og 8 tom/m/er tyck á 9 mrk
6
1 tylt smaae bielker til skraae bindinger i Spiret
2
3 tylter ditto á 8 alen som skal bruges til binding i taarnet á 2 rdr
6
1 hiørne bielcke til Udskattet at hæfte bordklædningen paa
4
til bordklædning paa Taarnet og Spiret i alt 20 tylter á 8 alen á 4 rdr
Nordlands Plancker
80

1 tylt Kante Veed til det {østre} bortag paa Søre Side
2
2 tylter Plancker at forbedre sam/m/e bortag med á 3 rdr
6
1 ditto til Gulvet at Reparere med
3
1 ditto til Kiøler paa Kierken og Koret Norlands Plancker
4
2500 Tagsteen á 9 rdr
22
3
10 Vinduer med beslag á 1 rdr
10
50 Kiølpander á 3 sk
1
3
6
6 tylter Sagebord at forbeedre Loftet med á 3 mrk
3
400 Eege Nagler á 12 sk
3
for Steenlavet at forbeedre under taarnet
4
Spiger til Loftet Tagsteen og bordklædning over alt 6000 á 2 mrk
20
16 Spiger 9 tom/m/er lang á 12 sk
2
16 ditto á 7 tom/m/er á 10 sk
1
4
70 hiørnebord til Kiølerne paa Taarnet og Kierken til hielp
med de gamle á 12 sk:
8
4
8
6 store Spiger til Gavel Spirerne i det søndre bordtag á 7 tom/m/er á 10 sk
3
12
til fløystangen af Jern at forbeedre
2
til taarnet at Arbeyde indvænding med bindings Verck og udvænding
med bordklædning samt Kierken inden og uden til i det øvrige at
sætte i forrige Stand sagde de opnevnte Mænd at ville medgaae
180
----------------------Og bliver alt saa den af Mændene paaskiønnede taxations
Omkostnings Summa i alt
419 rdr 1 mrk 10 s
Borge Mæster Fasmer i henseende at hand agtede fornøden med Tings Vidne at oplyse det
forbem/el/te Kierkes Skade er skeed Ved et Tordenslag, og skreckelige
1752: 273b
Vindblæst, i dag 14 dage siden om formiddagen Klocken 9 slett fremstillede nu for Rætten
de 4re Mænd som allerførst observerede og traf Skaden Sc: Rasmus Nielsen Indre Sæbøe,
Gregorius Simensen Yttre Sæbøe Ole Knudsen ibidem og Jacob Rasmusen Yttre Sæbøe, og
begierede deres forklaring maatte høres, om ikke Skaden paa forbem/el/te Kiercke saaleedis
er skeed som for bemelt er, de mødende 4re Mænd forklarede een stem/m/ig at det i alt
forholdt sig rigtig at ved Torden Slag er den \nu/ taxerede Kierke i dag 14 dage [siden]
kom/m/et til Skade, hvilcket de sam/m/e dag blev Viidende om som bem/el/te Mænd under
Eed bevidnede,
Comparenten forlanget forrettningen sluttet og sig med første beskreven meddeelt.
Til Sluttning blev den/n/e forrettnings bekostning andført
Stemplet Papier til forrettningen
1 mrk 8 sk
Sorenskriverens diet Pænge og dags forrettning
3
4
forrettningsdagen med beskrivelse og forseiglingspænge
5
4
de 6 Laug Rættes Mænd á 24 sk
1
3
fogden for Mænds Opnevnelse
1
Skydtz frem og til bage i alt 6 Miil med 4 Mand
2
----------------------(1ste posten ikkje medrekna i reknestykket)
*8
1
4*

1752

---------1753

(1753: 273b)
1753 d/en 1ste Maij indfant jeg mig paa Gaarden Aandeland i Schiolds Skibbreede og
Nordhorlehns Fogderie beliggende, for sam/m/estæds i følge foregaaende beram/m/else at
holde Rætt til en Odels Sags Afhandling, indstevnt af H/er/r Cancellie Raad og Sorenskriver
Johan Sechman Fleischer Contra Told Inspecteur Wilhelm Gielmeyden til denne
Forrettnings afhandling er af Kongl/ig Maj/este/ts Cam/m/eraad og Foged Rasmus Smith
givet Skibbreedes Lehns Mand Niels Dyngeland ordre at opnevne følgende Laug Rættes
Mænd, som hand fremstillede, og efter hands paateigning paa bem/el/te Fogdens ordre ere,
1. Niels Jacobsen Hausdahl, 2. Ole Størchsen Lund, 3. Svend Johannesen Gim/m/eland 4.
Niels Larsen Øfstebøe 5. Lars Marcusen Borge 6. Michel Marcusen Borge 7. Mons Olsen
Lohne og 8. Elias Andersen Sølen, og er bem/el/te Reqvisition om Mænds Opnevnelse, samt
Fogdens ordre til Lehns Manden dat: 25 Nov: sistleeden Aar 1752 saaleedis lydende,
Og efter at Rætten saaleedes Var satt Procurator Barth mødte udi H/er/r Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischers forrige FuldMægtig Procurator Cramer Seniors Forfald, og i Rette
lagde en til denne Sags Afhandling under 21 8ber nest1753: 274
leeden Aar udfærdiget Stevning, som følgelig hoshæftede Afhiemlings Tings Vidne taget
d/en 6 Nov: nest paafølgende lovlig er forkyndt for indstevnte H/er/r Inspecteur Gielmeyden,
og da Loven foreskriver at Løsnings Pængene for Rætten skal synes og tilbydes den
indstevnte, saa sagde Comparenten at de staar færdig til Udtælning hos Procurator S/ingneu/r
Cramer Senior nemlig den Summa 620 rdr og skulle endelig indstevnte Inspecteur
Gielmeyden i fald hand ikke Vilde imodtage Pængerne i Bergen have dennem hidbragt til
Modtagelse og Gaardens Fraviigelse skal saadant og straxen til hands Fornøyelse Vorde
effectueret, men da det ikke tiener til andet end Umage saavel for Comparenten at lade bringe
Pængene hid til Stæden som og for den indstevnte med lige Møye at føre dem igien til
Bergen saa haabede Comparenten at disangaaende ingen Tvistighed skeer, i øvrigens Vilde
hand Afvarte hvad den indstevnte til Sagen og Stevne Maalet agter at svare. NB:
Procurator Blechingberg mødte tillige med H/er/r Told Inspecteur Wilhelm Geelmeyden,
som for det første tilstoed at have erholdet lovlig Varsel, hand kunde vel i henseende til
Stevne Maalet have lovlig Aarsag til exception fordi Knud Zachariasen som efter Sigtelsen
skal have kiøbt en deel af den indstevnte Inspecteur Geelmeydens udi hands Forældres
Sterboe Auctionerede og af Citanten han/n/em transporterede Jordegotz ikke til Sagen er
kaldet, enten til Jordegotzetz Afviigelse eller i det minste til Vedermæhle, hvilcket indstevnte
Told Inspecteuren allene for Vidløftighed at skye i anleedning af Lovens 1 bogs {2 Ca} 4
Cap: 2 art: ikke Vil betiene sig af, men alt sligt uagtet tager til Gienmæhle, og Vil ervarte
hvad Paastand Citanten Vil giøre.
Barth begierede indstevnte og nerværende H/err Inspecteur Geelmeydens explication om
hand Vil mod tage den Kiøbe Summa som S/ingneu/r Knud Zachariasen for den omtrettende
Jordepart haver erlagt, enten i Bergen eller her paa Stædet, da Comparenten skyndigst skal
see sam/m/e transportered, da hand naar saadan explication er fremsatt skal skride til
yderligere procedur til Sagens forvæntende Sluttning ellers sagde Comparenten at hands
Principal har holdt det ufornøden at kalde S/ingneu/r Knud Zachariasen til Sagen, siden hand

ikke med han/n/em agter at have nogen Trette, men allene med den indstevnte derpaa saa
selvsom Maade har tilvendt sig fra Citanten hands afg/angne S/a/l/ig/ Faders eyende Odels
Jorder af hvilcke hand for det første til sin Fordeel paa en selvsom Maade, haver overdraget
den
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nu omtrettende Jord Aandeland til S/ingneu/r Knud Zachariasen uden den først i følge
Lovens 5 bogs 3 Cap: 1 art: til sine Medarvinger og nestefter følgende Odels pretendentere
lovlig at tilbyde.
Procurator Blechingberg i H/err Told Inspecteur Gelmeydens Overværelse /: under
benægtelse om den paastevnte Jordeparts Overdragelse :/ fant allene fornøden at Replicere
dette, at saavidt Pængers til bydelse angaar anseer hand sin Svoger Cancellie Raad Fleischer
Sufficent i fald Jorden efter Stevne Maal hannem fravindes for Pænge, nemlig Kiøbe
Summen og Reparations bekostninger, som enhver der Vil Løse Odels Godtz bliver pligtig af
dette paasøgende at udreede, men i øvrigt Vil hand afvarte, hvorleedis Citanten sit Stevne
maal og Sigtelse agter at Legitimere og til Doms at proseqvere.
Barth i slig Anleedning forestillede at den ind stevnte vel aldrig nægter at den omtrettende
Jorde part jo haver Været den indstevntes S/a/l/ig/ Fader afgangne Cancellie Raad
Gielmeydens sande og rette Odels Jord og naar saadant Vorder uimodsagt, saa falder det af
sig selv at den indstevnte ikke følgelig Lovens 5 bogs 3 Cap: 1 art: havde Magt at afhænde
sam/m/e til frem/m/ede sær da hand sam/m/e blev overdraget med det meere af Citanten
som der til paa offentlig Auction blev Kiøbere forinden hand følgelig den allegerede articuls
Formæld tilbød benevnte Jord, de efter ham værende Odels berettigede til Løsning, thi at den
indstevnte Væntelig Vil beraabe sig paa, at Jorden ikke er soldt, men overdraget S/ingneu/r
Knud Zachariasen til et brugeligt Pandt for den forbenevnte Summa 620 rdr:, saa vil dog
saadan hands foregivende ikke staae Ved Magt eller med føre mindste Sandhed, uden for
saavidt at det kunde tiene til at døsse Citanten udi Søvne, men for at oplyse det omgangne er
langt anderleedis og at den omtrettende Jordepart Virkelig er soldt af den indstevnte til
S/ingneu/r Zachariasen for oben benevnte Summa, saa fremlagde Comparenten under Lit: A:
Extract af Nordhorlehns Auctions Protocol passeret d/en 18 febr: 1751 der bevidner at
Citanten til denne med fleere hands Sviger Faders Odels Jorder er bleven Ejer dernæst
fremlagde hand og Copie under Lit: B: af Citantens til den indstevnte udgivne transport
Skiøde dat: 13 Martij 1751, hvorudi hand har forbeholt sig Odels Rætten og alle andre
Lovens beneficia til de den indstevnte overdragne Jordeparter hvilken Reservation blev
tagen paa det Citantens Frue Kieristes Odels Jorder ikke skulle komme udi frem/m/ede
uberættiges Hænder
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sluttelig frem lagde Comparenten et for Bergens byetings Rætt erhverved Tings Vidne
behandlet d/en 6 Sept: 1751 med hvilket gotgiøres med den udi Bergen beskickede Mægler
Friderich Cramers Forklaring tilført paa Pag: 9 og 10 at imellem den indstevnte og S/igneu/r
Knud Zachariasen er sluttet et fast Kiøb om den nu omtrettende Jordepart, for den Summa
620 rdr: ligesom og af benevnte Mæglers forklaring erfares at et Pantebrev af den indstevnte
pro forma skal Være udstæd for at hem/m/e Citanten fra sin Løsnings Rætt, end Videre sees
og af benevnte Tings Vidne fra Pag: 15 til 17 at Kiøberen S/ingneu/r Knud Zachariasen med
Hustrue udførlig har forklaret, at Kiøbet virkelig blev sluttet om den nu omtvistende
Jordepart, og at Pantebrevet som indstevnte Inspecteur Gelmeyden skulle udgive for Kiøbe
Summen 620 rdr: allene Var oprettet pro forma og for at betage Cancellie Raad Fleischer paa

en saa snildig Maade Leylighed til Jordens Indløsning, og da benevnte S/ingneu/r
Zachariasens og hands Hustrues aflagde sandferdige Vidnesbyrd væntelig bliver dem selv til
Skade, i Henseende til at deres sluttede Kiøb med den indstevnte bliver af ingen Verd, men
annulered, naar som helst Citanten følgelig Lov tilbage Vinder den omtrettende Jordepart, alt
saa bliver benevnte deres Provs Maal dismeere paalidelig besynderlig som Selgeren aldrig
trøster sig til at benægte det forhen omtalte Kiøbetz Sluttning, saaleedis som om Vudnet er at
Være passeret. I slig Anleedning Vilde nu Comparenten afvarte hvad den indstevnte agter at
fremføre til sit Forsvar, da hand derefter skal skride til sluttelig I Rettesættelse og Paastand
H/er/r Told Inspecteur Geelmeyden Ved Procurator Blechingberg lod declarere at saa snart
hand faar fornem/m/e Citantens endelige I Rettesættelse er hand under Reservation at
igiendrive Citantens Forestillelser ferdig med sit endelige Forsvar.
Barth i Anledning af den indstevntes declaration sagde, at den indstevnte fuldkom/m/en
overtydes af det pro forma udstædde Pante brev at Omgangen ikke har Været lovligt, sær
naar betragtes at S/ingneu/r Zachariasen blev overladt at sætte Jordepartens Huuse udi
forsvarlig Stand paa Selgerens bekostning hvilke Selgeren Vedtoeg at skee for sin Reigning
og derfor at blive ansvarlig forinden hand eller andre maatte have Magt at udløse hannem fra
Jorden, hvilcken Forbedrings bekostning Væntelig opløber til saadan Summa at den
indstevnte moxen (= nesten) ikke efter holdte Forrettning prøver paa at tilbage løse Gaarden,
dernæst giorde Comparenten AnViisning paa S/ingneu/r Zachariasens udfærdigede be1753: 275b
skickelse til den indstevnte tilført paa Pag: 18 og 19 der tillige bevidner at den omtrettende
Jorde part Virkelig Var soldt af indstevnte Inspecteur Geelmeyden til S/ingneu/r Zachariasen,
derog Ved benevnte Inspecteur Geelmeydens givne Giensvar fra Pag: 19 til 21 erfares at
hand ikke modsiiger sam/m/e, da nu af alt forestaaende erfares, at Citanten er bleven skuffet
eller forled i det hand paa Auctionen Vant Jordegotzet sig til Ejendom men føye tiid derefter
i tancke af redelig Omgang maatte Viige eller overdrage til hands Frue Kieristes broder og
hand nemlig H/err Inspecteur Gelmeyden tvert imod den udi transporten reene {de} tagne
Reservation alligevel tvers imod Lov har erdristet sig paa en fordægtig Maade at distrahere
Godtzet til frem/m/ede og uberættigede saa har det Været Aarsag at Citanten har anlagt
denne Sag og disformedelst paa Grund af forbenevnte Omstændigheder og beviisligheder
paastaar at indstevnte H/er/r Inspecteur Geelmeyden maatte ansees uberættiget til den
omtrettende Jordepart, samt Ved Dom tilpligtes at afstaae og overtransportere sam/m/e til
Citanten samt at erstatte denne Processes ibragte Omkostning saaleedis nemlig Stevningens
bekostning med Forkyndelse og Afhiemlings tings Vidne 1 rdr 3 mrk. Procurator Sallarium
for Reyse og Sagen til Doms at udføre 6 rdr: Skydtz frem og tilbage 1 rdr: øvrigens
Rættens Gebyhr den Dom/m/eren Ventelig selv behager at bereigne og saaleedis under
forbeholdenhed af Videre Giensvar om noget fra Contra partens Siide skulle fremkom/m/e
Reservered hand sig Videre Forestillelse at frem føre.
Til Giensvar og forsvar for indstevnte H/err Told Inspecteur Geelmeyden Replicerede
Procurator Claus Blechingberg efterfølgende 1. fornem/m/er hand at i hvorvel Stevnemaalet
er uforstaaeligt saaleedis at den indstevnte derefter kunde have Væntet at H/err Cancellie
Raad Fleischer som Citant derefter Vilde have paastaaet for denne Rætt det gandske den
indstevnte Ved Citantens Transport ham over dragne Jordegotz Ved Dom med Løsnings Rætt
tilkiendt, men da hand af Citantens FuldMægtiges I Rettesættelse fornem/m/er at hand allene
paastaar indløst den deel af Jordegotz /: dog hverken i Stevning eller I Rettesættelse
Specificered [:/] som til S/ingneu/r Knud Zachariasen foregives at Være overdragen saa vil
og den indstevnte der til have sig Vændet med Forsvar og derom forestillede hand, at det

kom/m/er ham meeget særdeelis for, at Procurator Sing/neu/r Cimon Kramer udi denne Sag
Vil betiene Cancellie Raad Fleischer som Citant mod sit bedre
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Vidende, thi det af Citanten fremlagde Tings Vidne udviiser Pag: 18 og 19 at hand d/en 10
April 1751 som Concipist haver forfattet og udskicket en beskickelse paa S/ingneu/r Knud
Zachariasens Veigne som prætenderende Kiøber til det paastevnte {Gr:} Andeel af Gaarden
Aandeland med Videre, og at hand har faaet til Giensvar at hand nemlig indstevnte H/err
Told Inspecteur Geelmeyden Vilde oprigtig holde hvad hand havde lovet, og Var Villig
Tilbudet at præstere naar beskickeren formaadde at overbeviise ham andet end tilbudet var,
dernæst producerede Comparenten et af Citanten selv paaberaabte Pante brev dat: 17 Aprilis
nest efter sam/m/e beskickelse in Copie med bem/el/te Cramers Correctuurer in Margine
hvilcket hand paastoed i Acten indført med sam/m/e af Procurator Cramer tilføyede
Correcturer til Ydermeere beviis fremlagde og Comparenten Knud Zachariasens under
sam/m/e dato nemlig 17 April 1751 til H/err Told Inspecteuren udgivne Revers, hvorudi
hand tilstaar at naar H/err Told Inspecteur Geelmeyden Vilde declarere at afstaae den til ham
pantsatte Part udi Aandeland for hvis hand paa sam/m/e laandte og Repareret havde skulle
hand nemlig Knud Zachariasen være pligtig til dessens betalning modtage lofformelig
Skiøde, og saaleedis for sin Fordring uden Videre Prætention at Være fornøyet. Siden den tiid
skal aldrig beviises at indstevnte Told Inspecteur Geelmeyden nogensinde /: som ikke heller
kunde skee forinden saadant for hands Medarvinger og Odelsberettigede Var givet tilkiende
:/ har tilbudet S/ingneu/r Knud Zachariasen sam/m/e Jordepart til Kiøbs langt mindre Ved
Kiøb sam/m/e hannem overdraget, I saadan Anleedning finder hand mod det af Citanten i
Rette lagde Tings Vidne følgende at erindre, 1mo modsiiger hand in totum at Vidnet
Friderich Cramer hvis Forklaring i Tings Vidnet Pag: 7 til 9 findes tilført aldrig har Været
nerværende og hørt nogen Samtale mellem hannem og Citanten betreffende det omstevnte
Jordegotzetz Kiøb eller Overdragelse til S/ingneu/r Knud Zachariasen 2do kom/m/er
han/n/em forunderligt for at i hvorvel Stevne Maalet udi bem/el/te Tings Vidne fra Pag: 2 til
4 udsted af Procurator Johan Simon Cramer paa H/err Cancellie Raad Fleischers Veigne
indeholder den omstændelige Sigtelse at Knud Zachariasen skulle have kiøbt det indbemelte
Jordegotz fra Told Inspecteur Geelmeyden men modtaget pro forma Pante Obligation, har
Knud Zachariasen alligevel saaleedis som Tings Vidnet pag: 15 til 17 udviiser uskrevet(?)
(ukrevet?) taget til Gienmæhle og Ved attestation paa sin Hustrues eedelige Forklaring
foruden Forklaringens attestation tillagt saadan declaration, at Kiøb mellem ham
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og Told Inspecteur Geelmeyden Var sluttet og at et Pante brev allige vel paa H/err Told
Inspecteurens begier Var givet. Derefter holder Comparenten uriimelig at Knud Zachariasen
under 10 Aprilis 1751 har beskicket Told Inspecteur Geelmeyden som Sælger for en part af
Gaarden Aandeland med Videre og siden d/en 17 Aprilis nestefter modtaget den indstevntes
Pantebrev paa sam/m/e Jorde godtz som et brugeligt Pandt for 620 rdr og anvænte
Reparationer, og der imod udgivet sin Revers at Vilde beholde Jorden mod sam/m/e Summa
og Reparations bekostninger naar den ham af indstevnte Geelmeyden blev tilbuden, og at
bem/el/te Knud Zachariasen d/en 20 Sept: sam/m/e Aar under attestation af sin Hustrues
Vidnesbyrd har Vildet declarere gandske anderleedis imod begge sine unægtelige
Underskrifter hvoraf hand det første nemlig Pante Obligationen d/en 30 Sept: 1751 /:
hvorom hand begierede i denne Act ind lem/m/et extract af Justitz Protocollen :/ har ladet til
Tinge publicere 10 dage efter hands attestation paa sin Hustrues Forklaring. Efter saadanne

Omstændigheder Vilde Comparenten uden Videre Vidløftighed og da intet andet kand siiges
end hvad paalidelig beviist er at H/err Told Inspecteur Geelmeyden skal Være Knud
Zachariasen ansvarlig for Capital 620 rdr og derfor uden de bekostninger Knud Zachariasen
til Reparationer lovlig har anvændt, og at hand derimod har pandsatt ham Jordeparten til
brugelig Pandt, saa paastaar Inspecteur Geelmeyden for Citantens Tiltale in totum at Være
befriet, og at nyde Erstattning for ibragte Omkostninger med 16 rdr: Ellers declarerede Told
Inspecteur Geelmeyden hands Sag i alle Maader uforkræncket, at ihvor Vel hand aldrig haver
overdraget eller tænckt at overdrage det paasøgende Jordegotz til Knud Zachariasen forinden
hand sam/m/e først havde tilbudet sine MedArvinger som Odelsberettigede saa er hand dog
for Vidløftig Rettergang at forekom/m/e ikke sindet Jorden nu at beholde, men skal staae
Citanten i særdeelished ja og S/ingneu/r Knud Zachariasen frit for sam/m/e at beholde lige
efter det publicerede Pante brev af 17 april 1751 og Conform Lovens 5 bogs 3 Cap: 5 art:
for den Summa det af hannem til Knud Zachariasen er pandtsatt og der paa anvænte
bekostninger, dog de nermeste Odels berettigede deres Rætt i alle Maader uforkrænket
De{r} paaberaabte og fremlagde Copier fra begge Parter blev frem lagt Pænge til det
Stemplede Papier nemlig tilsam/m/en 12 sk
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Barth for Citanten Replicerede at hand formerker nok, det indstevnte Inspecteur
Geelmeyden mangler paa Reel forsvar hvorfor hand griber til Modsiigelse mod den
Eedsorne Mægler Cramers Forklaring, samt andre unøttige Indvændinger der lidet Vil gielde
udi lovlig Rætter gang, thi naar benevnte Mæglers Forklaring over veyes med Citantens
udfærdigede Transport til den indstevnte saa skal deraf erfares at Jordeparten af den
indstevnte er soldt 3de dage forinden hand derover blev Ejer og raadig, hvad sig ellers
betræffer at Procurator Cramer der haver Corrigered det fremlagde Concept til den
inventiense indrettede Obligation da er det noget som ikke Vedkom/m/er Citanten eller kand
blive til hinder i hands Sags lovlige frem gang, ellers sagde Comparenten at benevnte Proc:
Cramer der hidindtil har havt Umage med denne Sag efter Citantens forlangende paastaar
sig gotgiort foruden det forhen af Comparenten paastaaende 6 rdr. siden hand Ved det
erhvervede Tings Vidne med andet meere har havt meegen Umage, Øvrigens holdt
Comparenten ufornøden at give yderligere Repliqve til den indstævntes Vrange Forestillelse,
siden hand selv over tyder sig at have brugt en Vrang og Lov forbuden Omgang med den
omtrettende Jordeparts Afhændelse, men disformeedelst siden Rætten beviislig er paa
Citantens Siide urgerede paa uopholdelig Dom efter forhen giorde Paastand.
Knud Zachariasen som Ved Rætten Var tilstæde formoded sine bekostninger erstattet af
Vedkom/m/ende.
Da Parterne efter tilspørsel ey Videre havde at i rette føre eller frem bringe, blev følgende
Eragtet!
Da de fremlagde documenter behøver en tem/m/elig tiid at igiennem sees og Tiiden dertil er
noget kort, deels for Reysens Skyld, deels for de beram/m/ede og forestaaende
Som/m/ertinges begyndelse, som i OverMorgen Ved Sartors Skibbreede foretages og
begyndes, optages denne Sag til Doms Afsiigelse til d/en 7de Maij førstkom/m/ende, naar
Tinget for Schiolds Skibbreede paa Tingstædet Møllendahl bliver holdet, til hvilcken Tiid
saavel dette mødende Laug Rætt indfinder sig, som Parterne kand anhøre Dom/m/en.

Sommertingene for Aar 1753

Sartors Skibbreede
1753 d/en 4de Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Sartors
Skibbreedes Almue paa Ting stædet Tøsøen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Cam/m/eRaad og Foged Rasmus Smith og de for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis
Navne fol: 251 findes tilførte og alle mødte med attester fra Laug Manden at have aflagt
deres Laug Rættes Mænds Eed
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Hvorefter de Kongl/ige Forordninger blev publicered som følger
1. freds tractat imellem hans Kongl/ig Maj/este/ts Kong Friderich den 5te og den
durchlautige Aly Bascha Beglerby af Kongeriget Tunis sluttet d/en 8 Decbr: 1751.
2. Freds Comerce og Navigations tractat imellem Hans Kongl/ig Maj/este/ts til
Dan/n/emark Kong Friderich den 5te og den durchlautige Mahamet Caramelli Beyen af
Konge Riget Tripolis sluttet d/en 22 Jan: 1752
3. Forordning Ved hvilcken Vedkom/m/ende Hans Maj/este/ts Undersaatter i Norge
til allerunderdanigst Efterlevelse, bliver bekiendtgiort Visse Poster, saavel af tractaten,
angaaende Grændserne imellem Konge Rigerne Norge og Sverrig, som og af dens første
Codicill dat: 20 8ber 1752
4. Patent om høyeste Rett i Dan/n/emark for Aar 1753 dat: 20 8ber 1752
5. Forordning om nogle Poster, Vedkom/m/ende bergverkerne og de derpaa
grændsende Gaarde samt omliggende Skove udi Norge dat: 27 Decbr: 1752.
6. Bergens byes Magistrats giorde Forbud at bønder fra Landet ey maae indbringe
barckede Huuder for at sælge forinden sam/m/e først til SkoeMagernes OlderMand er
tilbudet om de sam/m/e Kiøbe Vil, hvorom de skal uden betalning bekom/m/e hands Attest
forinden de maae sælge dem til andre dat: 22 Decbr: 1752
7. H/er/r Stiftsbefalings Mand Cicignons ordre til Fogden at bekiendt giøre at tiende
efter Maal og ey efter Vægt skal ydes med mindre een eller anden sig derom anderleedis
kunde have foreenet dat: 13 Junij 1752
8. Cam/m/er Collegii Skrivelse til H/er/r Stiftsbefalings Mand von Cicignon at de
enroullerede Matroser som have giort Eed og staar i Hoved Roullen skal for første
Leyermaals forseelse Være frie for bøder, hvorimod de som ere over 50 aars alder og ere udi
den aparte Roulle, saavelsom og de der ere under 14 á 16 aar og ikke have giort Eed men
henføres at staae i Reserve Roullen herfra er ude luckte dat: 10 Martij 1753,
Com/m/uniceret Ved Justitz Raad Bager d/en 3 april 1753.
Dernæst blev frem lagt til Publication
1. et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Tøsøen d/en 11 7ber 1752 efter afgangne Ole
Iversen Tøssøen vid: fol:
2. Mad/a/me Wessels udgivne bøxelsæddel til Ole Asbiørnsen Eye [paa] 4 p/un/d fisk
i Gaarden Eye dat: 2 Maij 1753 med Rev: ej dat.
3. ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Thore Andersen paa 30 Mark Sm: udi
Gaarden Glesnes dat: 20 jan: 1753 med Rev: ej dat
4. ditto hændes udgivne bøxelsæddel til Peder Ellingsen paa 27 Mark Smør i Gaarden
Glesnes dat: 20 Jan: 1753 med Rev: ej dat
5. Jens Andersen Nipens udgivne bøxelsæddel til Niels Olsen paa ½ Vog fisk i
Gaarden Nipen dat: 4 Maij 1753 med Rev: ej dat

Michel Arnesen fra Bergen efter forrige Tiltale Contra Michel Paulsen Arrefiord og Niels
Jacobsen Snechevig.
Michel Paulsen Arrefiord og Niels Jacobsen Snechevig frem stoed og fremlagde deres under
dato 2 april 1753 i denne Sag forfattede Contra Stevning forfattet paa deres Veigne af
Procurator Johan Simon Cramer som saaleedis er lydende, hvorefter Stevne Vidnerne
fremstode og eedelig afhiemlede det de Lovlig har indkaldet Michel Arnesen
1753: 278
og forkyndt Stevne Maalet i hands fraværelse i hands Huus og i hands Hustrues paahør,
ligesom og {for} \til Vedermæhle/ Ole Henrichsen som møder for Ole Ingebrictsen i hands
Hustrues paahør og for hands boepæl, Ole Larsen Bierge i eget paahør, Halsten Erichsen i
eget Paahør og for Anders Torgiersen i hands Hustrues paahør hvilcke siste 4re Persohner
ey møder, endnu til Vidner er indkaldet Mons Madhopen, Niels Asbiørnsen Leervig, Anders
Nielsen Laxevog, Rasmus Olsen Rendahlen, Mons Anbiørnsen Michel Nielsen og Lars
Jacobsen Snechevig og Thomas Nielsen Gauland som alle møder Vedtagende lovlig Stevne
Maal, alt efter deres paa Stevne Maalet underteignede paateigning.
Procurator Johan Reutz mødte paa Ole Hendrichsens Veigne og indleverede hands skriftlige
Svar og Protestations Skrift mod Sagen Stevne Maalet og Vidners førelse af Gaard dags
dato, ligesaa mødte Procurator Reutz for hoved Citanten og indgav hands skriftlige
Forestillelse og exception imod Contra Stevningen og Vidners førelse ligesaa af Gaard dags
dato, hvorefter hand forvæntede Rættens Afviisnings Kiendelse under alle lovlige
forbeholdenheder samt in Specie et in genere benægtede for dem begge Contra Stevningens
infererede beskyldninger.
Contra Citanten fremlagde nogle Notanda under sin Procurator Johan Simon Cramers haand
af dags dato forfattede til besvarelse mod expectionen (exceptionen?) om Vidners førelse
med videre,
Procurator Reutz dertil Replicerede at Rætten af sam/m/e Seddel noksom kand bemerke at
Contra Citanternes fuldMægtig aldeelis ingen Grund til Modsiigelse i den fremførte
exception har kundet fremføre endskiøndt hand forud har Vist og kundet forestille sig de
lovlige exceptioner som Ved Comparenten er fremført, hvorfor hand saa meeget meere
forvissede sig om Rættens biefald og lovlige pleye til Sagens og Vidnernes Afviisning efter
Contra Stævningen men for det øvrige vedblev hand at urgere paa dom efter hoved Stevne
Maalet og den udførte procedur
Eragtet!
Da Contra Citanterne haver til Vedermæhle indkaldet Ole Hendrichsen som den der forhen
har aflagt sit Vidnes byrd udi den af hoved Citanten Michel Arnesen reyste Sag, og anseed
ham som den der Ved de nu indkalte Vidner kand Vorde overtydet at have været med hoved
Citanten da Slags Maalet blev øvet, kand den fremlagde exception mod Sagen og Vidners
førelse ey ansees gyldig, ligesom bem/el/te Ole Hendrichsen og Hoved Citantens øvrige
exceptioner mod Vidners førelse ikke \kand/ gielde, fordi de sam/m/e, dog uden beviis,
ansees Villige men paa endelig Dom faar ankom/m/e hvorvidt sam/m/e bør antages eller
forkastes, endelig da Sagen angaar meer en Gierning end løse Ord som Loven forbyder
Vidner efter saa lang tiid maae føres om, falder det af sig selv at Contra Citanterne ey bør
betages sit lovlige Forsvar mod hoved Citantens dem paaførte Sigtelse, som de Ved de
mødende Vidners
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Forklaring agter at oplyse, thi bliver de mødende Vidner følgelig Stevne Maaletz Indhold
admitterede til eedelig forklaring.
Procurator Reutz paa Ole Hendrichsen og hoved Citantens Veigne Reserverede deres
Paaancke i beleylig tiid.
Derefter blev samtlige Vidner fremkalte og Eeden af Lovbogen for dem alle læst og behørig
formaning givet at Vogte sig for MeenEed, hvorpaa
1ste Vidne Mons Andersen Madhopen fremstoed og efter aflagd Eed forklarede det
hand tillige med fleere for 2 aar siden til høsten Var ved Florvogs Land, og havde med Nod
Stenget en Læsning brisling med Arrefiord Mændenes tilhørende Nod, og saaleedis med
hinanden i fellis Lav og arbeyde, saae hand at Michel Arnesen som var paa baad med Ole
Hendrichsen fra byen kom til Noden og vilde have Sild til Kiøbs, hvorefter de trengte saa
hart til Lars Madhopens baad /: hvorudi laae Sild, men hvor meeget Viste Vidnet ey at sige,
saa at bem/el/te Lars Madhopens baad derover sanck ned, og Keiperne gick af, Ved det at
bem/el/te Michel Arnesen og Ole Hendrichsen drog sin baad saa hart til Larses baad saa den
deraf fick Skade og som sagt siuncket ned hvorpaa Michel Paulsen som var paa baaden
som saaleedis skiuncket maatte springe ind i Ole Hendrichsen og hoved Citantens baad,
derefter kom hand fra sam/m/e baad ind i Niels Leervigens baad, men hvorleedis eller paa
hvad Maade saae Vidnet ikke, derefter saae hand atter at Michel Paulsen gick af Niels
Leervigens baad ind i Michel Arnesens baad, hvor da Michel Arnesen havde kastet Michel
Paulsen ned i sin egen baad over en Tofte i fremskutten og laae sit Knæ over Michel Paulsens
Mage, hvorpaa Ole Hendrichsen som sam/m/e tiid Var paa denne baad raabte Vold
ligeleedis Var og Niels Jacobsen paa sam/m/e baad som Michel Arnesen ligeleedis tog i
halsen og i bogserne og Vilde have ham ud paa Søen da der paa den siide ingen baad laae
Ved Siden, men Niels Jacobsen Vilde ikke ud af baaden men toeg for sig med hænderne og
holdt i Esingen af baaden, derefter kom Niels Lervigen som laae i sin egen baad paa den
anden Siide af Michel Arnesens baad ind i sam/m/e baad og toeg Michel Arnesen i trøyen og
reyste ham af Michel Paulsen som laae paa Ryggen i mens hands Knæe laae over hands
Mage og saaleedis skilte dem fra hinanden, saa at Michel Paulsen og Niels Jacobsen slap paa
Land, derefter kom hoved Citanten Michel Arnesen efter Niels Jacobsen paa Land som
{Vilde} und løb ham, ligeleedis saae og dette Vidne det hand nemlig Michel Arnesen
knøttet sin Næve og holdt sam/m/e under Niels Jacobsens Faders Ansigt, men hvad Ord hand
sagde Veed Vidnet ikke at forklare, Dom/m/eren tilspurte Vidnet om Parterne fandtes ædrue
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hvortil blev svaret ja, Procurator Reutz for hoved Citanten benægtet Vidnetz Udsiigende og
ellers under sin forrig tagne Reservation at paaancke Rættens Kiendelse fant fornøden at
tilspørge dette Vidne 1. om Keiperne paa Contra Citantens baad Var fra baaden eller om de
allene Var løs 2do om ikke sam/m/e baad blev roed {med sam/m/e} til byen sam/m/e Aften
eller dagen derefter 3. hvad Michel Paulsen giorde eller Vilde giøre i Michel Arnesens
baad. til 1ste Qv: svarede Vidnet at Keiperne Var af og Michel Arnesens baad rev dem af da
den trængte paa baaden 2. Resp: Ney thi baaden Var uferdig da der sam/m/e tiid Keiperne
blev afslagen kom en bordreve paa til 3. Qv: svarede det hand nemlig Michel Paulsen
vilde gaae over i Michel Arnesens baad som laae nermest med den baad som blev nedsøckt
for at slippe paa Land, da Michel Arnesens baad laae nermest land efter at deres eller Michel
Paulsens baad var borte. 4to {Respo} Om ikke Michel Paulsens baad som Vidnet har sagt
sack ned laae og flød oven paa Søen med Sild udi, og om ikke sam/m/e sild der efter blev
bortsolt 5. om der ikke Var en mængde af baader Ved Landet og Noden baade fra byen og
landet, Vidnet svarede til 4de qvestion at de siden flaadet eller boxeret den baad til lands

men dog at nogen Sild kom bort, og Resten som da blev i baaden hvilcken Vidnet ey heller
Veed hvormeeget kunde Være at blive soldt 5te Resp: Jo der Var en Mængde. 6to Om
Vidnet havde nogen Part i Noden og Silden som blev fangen i fellisskab med Contra
Citanterne Resp: hand eyede ey Noden men arbeydet for en Mands Lod ved Noden.
Fremdeelis frem satte Procurator Reutz til dette og de øvrige Vidner følgende qvestioner
som blev frem lagt skriftlig under Comparentens haand. til 1ste qvestion Resp: Ney, til 2det
Resp: hand Veed det ey 3tio Vidnet svarede at de solte til bønder end og efter at bye Mænd
kom der ud, og at de som eyede Kastet og Silden ey selv fik til huus fornødenhed til 4de
qvest: svarede Ney Michel Arnesen var med de siste 5to svarede som under 4de qvestion
til 6te qvestion svaret Vidnet ey Veed noget om til 7. svarede Ney, herunder tilspurte Reutz
hvad baad det Var som laae Ved Landet eller tet hos Michel Arnesens baad, Vidnet svarede
det Var den baad som forhen Var omvudnet og blev nedsøct hvor udi Rasmus Rendahlen
Var forinden den kom til skade 8. om dette har Vidnet ey hørt noget, til 9. Resp: hand
saae ey noget handøvle i Michel Paulsens haand, men Vel at hand sprang ind i hoved
Citantens baad, da baaden sanck, men ey at Michel Paulsen Var vreed eller tale haarde Ord,
til 10 Qvest: Resp: det hand saae Contracitanten havde hoved Citanten i haaret da Michel
Arnesen Vilde kaste Niels Jacobsen ud af baaden, men ey hørte det hand nægtet ham Sild
11. Vidnet sagde ey at have hørt de Ord, men Veed at Michel Arnesen dog fick en fierding
Sild
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til 12. svarte Vidnet det hand saae at Michel Arnesen toeg Michel Paulsen som havde ham i
haaret og kastet ham baglængs over toften, og Var de den tiid 4re paa hoved Citantens baad
med Niels Jacobsen til 13de qvest: svarede Ney, men i sin egen baad, til 14de Vidste
Vidnet ey noget at forklare til 15. svarede Jo hand nemlig Contra Citanten kom i hoved
Citantens baad for deraf at gaae paa Land, men ey saae at de anden gang Var tilsam/m/en
eller greb ham i haaret, herunder blev Vidnet af Procurator Reutz tilspurt om ikke hoved
Citantens baad laae længere fra Landet end Contra Citantens baad Vidnet svarede jo hand
laae forinden Contra Citantens baad blev nedsøckt, da Michel Arnesens baad kom i stæden
nermest til Landet. til 16. svarede jo hand saae det omspurdte til 17. Vidste hand ikke
noget de 3de siste Qvestioner Sc: 18, 19 og 20 forbie gick Procurator Reutz Videre havde
Parterne dette Vidne ey at tilspørge.
2det Vidne Niels Asbiørnsen Levig fremstoed dernæst og efter aflagd Eed forklarede,
det hand i sin egen baad som laae Ved hoved Citantens baad paa den Eene siide den omvudne
tiid og Stæd, da de kastet Sild Ved Florvog saae hand at Michel Arnesen trecket saa hart ind
med sin baad paa Noden saa at Michel Paulsens baad der laae nermest Land \blev/ fuld af
Søe og som der var Sild i sam/m/e baad maatte {hoved Citanten} \Michel Paulsen/ berge sig
ind udi Michel Arnesens baad, hvorudi Ole Henrichsen Var, derefter kom Michel Paulsen
over hans nemlig Vidnetz baad med brøstet over Esingen saa at hands fødder kom udi
Søen, men da Vidnet ey kunde bierge Contra Citanten i baaden siden hand havde Sild i
baaden maatte Michel Paulsen atter gaae ind paa hoved Citantens baad hvor og Niels
Jacobsen Var, strax derpaa saa hand begge Contra Citanterne ligge ned under Michel
Arnesen i hands baad, hvorpaa Vidnet kom til og toeg Michel Arnesen i Klæderne bag i
Kuften siigende til hoved Citanten agte dig hvad du giør, og saaleedis reyste ham op fra dem
som laae under derpaa blev de skildt fra hin anden da Contra Citanterne kom paa Land,
derefter saae hand at Michel Arnesen gick paa Land og løb efter Niels Jacobsen men hvad
hand Vilde giøre med ham Veed Vidnet ey at siige. Procurator Reutz tilspurte dette Vidne i
sær om hand ikke Veed hvorfra Niels Jacobsen Snechevig kom ind i hoved Citantens baad,
om det Var fra Landet hand kom springende eller fra nogen anden baad, og om det Var af

nogen nødvendig Aarsag eller om ikke meeget meere for at over falde hoved Citanten eller
for at hielpe Michel Paulsen
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Arrefiord mod hoved Citanten, Resp: hand veed ey hvorfra Niels Snechevig kom i hoved
Citantens baad, ey heller i hvad hensigt Videre blev de fremlagde qvestioner {fremlag}
besvaret nemlig til 1ste og 2den ney, 3. og 4. gaaes forbie, til 5te svarede Ney de andre
kom først, til 6. viste ey heller noget, 7. svarede ey at viide noget om, til 8. Veed ey
noget om, 9. ikke heller saae eller Veed deraf 10. saae eller Veed ey derom 11. og 12.
Vidste ey heller noget at svare til, 13 gaaes forbie, til 14de Veed ey heller sam/m/e at have
seed at Contra Citanten tog hoved Citanten i haaret til 15. veed Vidnet ey at svare 16.
gaaes forbie, ligesom Vidnet ey heller Veed af 17, 18, og 19 qvestion.
Det 3die Vidne Anders Nielsen Laxevog aflagde ligeleedis sin Eed og forklarede det
hand paa det omvundne Stæd og Tiid saae at hoved Citanten og Ole Hendrichsen trængte saa
sterckt med sin baad til silde noten at Contracitantens baad derover blev fuld og sack ned
under Søen da Michel Paulsen og Rasmus Rendahlen var i baaden, hvorudover den Sild som
var i bem/el/te baad blev endeel borte af, og maatte Michel Paulsen berge sig i hoved
Citantens baad og Rasmus Rendahlen kom til lands ved at faae haanden fast i et berg eller
field Nab, siden saae hand at Michel Arnesen fattede Michel Paulsen og kastet ham paa Søen
men den nedrepart af Michel Paulsens Legeme kom paa Søen men brøstet kom over Niels
Asbiørnsens baad paa Esingen, hvor da bem/el/te Niels Asbiørnsen indtog og bierget ham i
sin baad, Videre havde dette Vidne ey at forklare uden at have seed Michel Arnesen efter
dette Var passeret og de kom paa Land at hand løb efter Niels Jacobsen Snechevig dernæst
tilspurte Contra Citanten det hand saae Ole Hendrichsen lagde haand paa ham eller sloeg ham
Vidnet svarede jo hand saa Ole Hendrichsen sloeg sin flade haand paa Michel Paulsens
Skuldre 3 gange og det med vreede, siigende de Ord du skal have lige for dette Arbeyde,
Reutz for Michel Arnesen benægtet in totum saa vel dette som forrige Vidnetz forklaring, og
forbeholdt sig derover Vedbørlig Anmerkning i sin tiid ligesaa benægtet hand for Ole
Hendrichsen dette siste Vidnetz forklaring i sær og ellers tilspurte Vidnet hvad Vidnet
meener hvad Ole Hendrichsen forstoed med de omvudne Ord du skal have betalning for
dette Arbeyd, Vidnet Veed ey hvad hand nemlig Ole Hendrichsen meente, da hand allene
om hands Ord har givet forklaring. Efter Reytzes tilspørsel sagde dette Vidne at Være tillige
med de forhen 2de afhørte Vidner af Schiolds Skibbreede, og ey med nogen af Parterne
beslægtet
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Reutz agtet ikke at qvestionere dette Vidne noget videre
4. Vidne Rasmus Olsen Rendahlen aflagde sin Eed og forklarede det hand Var paa
baad med Contra Citanten den omvudne Tiid og Stæd da hoved Citanten saa hart trengede sig
ind til {baaden} noden med sin baad at den baad de var paa desaarsage hvorudi der Var
ongefær 2 tønder Sild derover blev fuld af Vand og gick under Vandet, samt Keiperne
afrevne, hvorover at Vidnet maatte berge sig Ved at faae henderne fast i Landet og der
opkom/m/e og Michel Paulsen maatte kaste sig i hoved Citantens baad, og saasnart Vidnet
Var paa land kom/m/et saae hand Contra Cit: laae ude paa Søen {med over mit over men
over} saa at laarene og fødderne Var i Søen men brystet laae over Niels Lervigens baad
hvorind udi bem/el/te Niels Lervig træcket ham ind, og Var det Stæd over 4 favne dybt hvor
hand blev af Søen indraget, dog saae Vidnet ey at nogen kastet ham ud, derefter toeg Vidnet
den baad som var nedsiuncket og flaadet sam/m/e til lands og laae der en mængde Sild ude

paa Søen som ved den leylighed kom bort af baaden da den gick under Derefter blev de
skriftlige qvestioner fremsatt der til svaret til 1ste og 2. qv: Ney til 3. svarede at de solte til
bye Mænd og bønder i fleng, men Contracitanterne bekom ey nogen til 4de svared ja hand
var med de første, til 5. svared Ney men vel før til 6te Qvestion svarede det hand saa
Michel Paulsen tage i haanden en saa kaldet furre skudt som stoed at møde for silden, for
derved at lade Silden løbe frem i baaden at baaden ey skulle skiuncke til Ende, men ey at see
at hand løftet den op for at slaae eller true dermed, men Vel at hand kastet den over sine
Skuldre i sin egen baad som sanck og hand var udi til 7de svarede at den omspurte baad
Var den som nedskiunckede, til 8de svarede Vidnet ney ey at have hørt det omspurte til
9de Resp: det hand maatte redde sig i hoved Citantens baad og sprang der ind til 10.
svarede Ney ligesom til 11. og 12. svaret ney ey der om at Viide noget, 13. det var Niels
Lervigen som trecket Contracitanten ind i baaden af Søen til 14. Viste Vidnet ey at forklare
noget, ligesom til 15, 16, 17 og de øvrige Qvestioner ey Viste noget at forklare.
5. Vidne Mons Anbiørnsen Snechevig aflagde sin Eed og Var i alt enstem/m/ig med
nestforrige Vidner, saavel at baaden hvorudi Contra Citanten Var
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tillige med Rasmus Rendahlen blev af hoved Citantens baad da den trængede til Noden
afrevet Keiperne, som og at den blev fylt af Søe og Sild spildt som og at Michel Paulsen
maatte ind i hoved Citantens baad, og at Vidnet saae at Michel Arnesen kastet Contra
Citanten ud over Søen saa at hand med laaret og den eene fod hang ud for baaden og med
brøstet over den baad Niels Lervig var, siden saae hand at Niels Jacobsen kom ind i hoved
Citantens baad af en anden derved liggende baad, og toed Michel Arnesen over hænderne da
hand holdt i Noden sigende her er ey meere Sild end til dem som er lovet, hvorpaa hoved
Citanten toeg Niels Jacobsen i Nacken og boxerne og sagde hand skulde kaste ham over bord
om der Var hundrede favner dybt, og vilde hand ikke opkom/m/e da Gud lad ham aldrig
opkom/m/e, hvorpaa Niels Jacobsen holdt sig fast i baaden, hvorefter Michel Paulsen kom
atter i hoved Citantens baad som strax blev kastet af hoved Citanten baglængs i baaden i
Skudten og Michel Arnesen oven paa, indtil Niels Lervigen kom og fick dem skilt fra
hinanden, og efter at de kom paa land saae hand at Niels Snechevig toeg i hoven som Michel
Arnesen holdt i haanden og da hand vilde formeene ham det sam/m/e toeg hand og rev sin
trøye op og løb efter Niels Snechevig paa land, men hvad Ord hand brugte hørte hand ikke,
ligesom hand og saae at Ole Hendrichsen sloeg Michel Paulsen med flade haand 3 gange paa
Skulderne, siigende dette skal du have at Viide og det i Vred hue, Reutz for Ole
Hendrichsen nest at Vedblive sin forrige benægtelse tilspurte dette Vidne om ikke bem/el/te
Ole Hendrichsen explicerede sig for Michel Paulsen da hand skiød til Vidne eller spurdte om
hand sloeg ham saaleedis, Ney men giør jeg ikke, jeg slaaer dig ikke jeg klapper dig, dertil
svarede Vidnet jo Til 6te af Reutzes qvestioner svarede Vidnet ney til 8de Vidste Vidnet ey
heller noget uden hvad forhen forklaret er at svare ligesom til d/en 14de og 15de ey videre
at have seet end at Contra Citanten da hand laae under hoved Citanten holdt sine hænder i
Michel Arnesens Klæder, til den 16. svarede at Niels Lervig kom og toeg Michel Arnesen
fra Contra Citanten og afværgede Slags Maal
Contra Citanterne sagde at en liden Mislighed i Stevne maalet er i Navnerne indløbet i det
Ole Hendrichsen er anført i Stæden for Michel Arnesen som med sit Knæ har lagt over
Hoved Citantens Mave, hvilcket Citanten declarered hand nemlig Ole Hendrichsen at Være
frie for, i øvrigt Vilde Contra Citanten fra falde de øvrige indstevnte Vidner som enstemmig
med de afhørte, og denne Sinde forlange Anstand til næste Ting for af Tings Vidnet at
erholde Udskrift.

Procurator Reutz for hoved Citanten Vedblev den sam/m/e benægtelse mod de siste Vidners
forklaringer som ved de første afhørte er skeed og ellers efter
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sit forrige protesterede paa Dom
Eragtet
Sagen udsættes til næste Ting efter Contra Citanternes forlangende.
D/en 5te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og publicered følgende
1. Johannes Michelsen Tønnevigs udgivne Skiøde til Lars Johannesen paa 2 p/un/d 6
Mark fisk i Gaarden *tønnevig (Tønnevig) dat: 5 Maij 1753 vid: fol:
2. Hans Michelsen Schage Paal Hansen Schoge Carsten Bielcherøen og Knud
Tøsøens Skiøde og Gave brev til Anne Ingebrictsdatter afg/angne Michel Knudsen Baches
Encke om at nyde af dem som Arvinger den Morgen gave bem/el/te Michel Bache hende har
givet nemlig 10 3/5 Mark fisk i Gaarden Nore Tuft dat: 4 Maij 1753 vid: fol:
3. Knud Larsen Telles udgivne Skiøde til Paul Larsen Schoge paa 9 Mark fisk i
Gaarden Telle dat: 5 Maij 1753 vid: fol:
4. Anders Kaarevigen med fleeres udgivne Skiøde til Peder Johannesen paa 20 ¾
Mark Smør i Skatteskyld i Gaarden Spilde dat: 5 Maij 1753 vid: fol:
5. Anne Michelsdatter og Knud Tøsøens udgivne bøxelsæddel til Niels Tørresen paa
18 Mark fisk i Gaarden i Gaarden Spilde dat: 4 Maij 1753
6. Mathis Steensland og Lars Trellevigs bøxelsæddel til Knud Michelsen paa ½ Vog
fisk i Søre Tvedt dat: 4 Maij 1753 med Rev:
7. Hans Simensen Schages bøxelsæddel til Carsten Michelsen paa 18 Mark Smør i
Gaarden Berge dat: 5 Maij 1753 med Rev:
8. Elling Knudsen Kaabeltvedt og Ole Knudsen Noreides bøxel seddel til Christopher
Ellingsen paa 18 Mark fisk i Gaarden Kaabeltvedt dat: 5 Maij 1753 med Rev:
Dernæst blev de indstevnte Sager paaraabte.
Hendrich Jonasen Ravert fremstoed for Rætten og tilkiende gav det hand med Mundtlig
Stevne Maal til dette Ting tiid og Stæd \har/ [indkaldet] Albricht Bringman boende i Buchen
for ugrundet beskyldning og Paasagn at have besvangred en Tøs eller Pige paa Forland, der at
Vidne er under fals Maals bøder indkaldet Ole Torchildsen Niels Kaaresen og Aamund
Grimsen alle tienende paa Glesnes holmen og Albrich Bringmand sam/m/e at anhøre, men
ey Videre end til et Tings Vidnes erhvervelse.
Stevne Vidnerne Peder Olsen Hagenes og Mons Nielsen Tøsøen fremstode og afhiemlede
det de *over for* (for over) 14 dage siden har indstevnt Albrict Bringmand for Paasagn at
skulle have sagt Citanten at skulle have besvangret en Pige navnlig Magrethe Andersdatter
paa Forland, der om at anhøre Vidnerne som forhen er andført, og det i hands eget huus og
paahør ligesom og indkaldet de 3de Vidner alle under lovens fals Maal og det i Ole
Torchildsen og Niels Kaaresens Paahør, men for Aamund Grimsen som Var fraværende i
Kiøbsvendens og de øvrige Vidners paahør.
Den indstevnte Albrict Brichmand mødte for Rætten og fremlagde et under 3 Maij
sistleeden af Procurator Cramer paa hands Veigne forfattet indlæg saa lydende.
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Dernæst sagde bem/el/te *Brygmand (Brinchmand) det hand aldeelis ey har andet at sige
saa vel paa Citantens som hands familie end alt godt og søm/m/eligt og ey har nogen Grund
Videre til den løse tale hvorfor hand er sigtet end af et bøygde Snack og tale som hand har
hørt og uden Eftertanke talet, og forlanger intet heller end saadan Ueenighed maatte stilles og
ey videre Vedvare.
Citanten som ey fandt sig fornøyet med den indstevntes skriftlige og mundtlige declaration
fremlagde et efter hands siigelse selv underskrevet Indlæg af 2 Maij sistleeden hvorunder
hand og har efter egen tilstaaelse skrevet Magrethe Andersdatter Forlands Navn som
saaleedis er lydende
Men siden Vidnerne ey møder paastoed Citanten Lavdags forelæggelse for dem.
Eragtet.
De lovlig indstevnte og ey mødende Vidner Ole Torchildsen Niels Kaaresen og Aamund
Grimsen forelægges under fals Maal Lavdag til næste Ting hvilcken forelæggelse Citanten i
lovlig tiid for de ude blivende tager beskreven og besørger forkyndt
Knud Larsen Telle efter forrige tiltale æskede Sagen Contra Peder Olsen Mitvet udi Rette,
hvorudi Vidnerne blev forelagt at møde efter Lav dags forelæggelse som for dem efter
Rættens Eragtning i lovlig tiid skulle forkyndes, men da sam/m/e ey af Citanten er
efterkom/m/et bliver hand i følge Forordning af 3 Martij *af 1741 dens 3die art: mulcteret
til Justitz Cassen \at/ betale 2 Lod Sølv og som Citanten baade fandtes dristig og drucken for
<Rætten> blev Sagen udsatt til næste Ting, og nye forelæggelse Vidnerne givet til næste Ting
alt under Lovens Fals Maal,
Knud Wincentzen Hamre Johannes Olsen Øfre Golten og Lars Iversen Trellevig fremstoed
for Retten og til kiende gav det de udi dette Aars Vaarfiske tiid har optaget og til en Rætt
anholdet 4 Settninger Torskegarn som stoed i fiske Renselen fra Humelsunds Land ud til
Kaarsfiorden ved et Skier kaldet Flesen nemlig 2 Settninger paa bem/el/te Stæd og den 3die
paa et Stæd Sels Skagen i Kaarsfiorden ved Sels Landet og den 4de Settning ved Stanger
Holmen som er [en] grund flue \lige/ fra Humelsunds Landet, hvilcke Settninger \de 2
første/ skal tilhøre Ole Humelsund og hands Sønner Niels Olsen Tvedten og Anders Olsen
Humelsund, \den 3die Lars Aamundsen/ den 4de Arne og Niels Selle tilhørende, bemelte
Torskegarns Settninger har de hidtil tinge hidbragt og sam/m/e ladet taxere for der efter i
følge de gamle erhvervede Dom/m/e at faae sam/m/e til dem som angivere og Deres
Maj/este/ts Casse forbrudt, Ejerne til forbenevnte Garn Settninger declarerede alle som
nerværende det de Ville afstaae deres formeente Rætt til de fra dem optagne Garn, og
sam/m/e lade forblive uden Videre Søgning til deeling imellem Deres Maj/este/ts Casse og
Angiverne efter de gamle Dom/m/es Indhold, da sam/m/e paa de angivne Stæder har staaet
og Været optagne, som Dom/m/ene lyder paa de ey skal staae, og altsaa fremlagde Angiverne
en derover forfattet vurdering som beløber 10 rdr 4 mrk, hvor af Deres Maj/este/ts Casse
bereignes til Indtægt der af 5 rdr 2 mrk hvorved denne Sag ophæves.
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Fleere Sager efter paaraab fremkom ey for Rætten.
Fogden i følge sine Anteignelser fremsatte følgende Qvestioner til Almuens og Laug Rættes
besvarelse 1. Om dette Skibbreedes Almue udi afvigte Aar 1752 har betalt meer end halve
Udreednings Penge imod forrige Aaringer nemlig 3 mrk af Lægget eller 1 mrk af Løben 2.
Om der er nogen i dette Skibb: som udi Aaret 1751 under deres Gaarde har brugt andre for

sig skyldsatte Gaarde, hvoraf dobbelt Skatt svares bør 3. Om ikke Fogden har gotgiort
Skibbreedet piber pengene for dette aar \1752/ og forrige Aar 1751. til 1ste Qvestion svared
jo til 2. Ney og til 3. Ja.
Restancen for 1ste og 2den termin skatter beløber 300 rdr 4 mrk.
Skiftebrev forrettet efter afg/angne Giertrud Monsdatter Bielcherøen d/en 5 Maij 1753 vid:
fol: 471.

Schiolds Skibbreede
D/en 7de Maij blev udi Nerværelse af det paa Gaarden Aandeland d/en 1ste Maij mødende
Laug Rætt, og efter Rættens da giorde Eragtning om at afsiige Dom udi den Sag Cancellie
Raad Fleischer Contra Inspecteur Gielmeyden havde indstevnt her paa Tingstædet
Møllendahl i Parternes Paakaldelse følgende \dom/ af Dom/m/eren og Meddoms Mænd
Dømt og Afsagt!
Ved Stevne Maal af 21 8ber sistleeden Aar 1752 haver Cancellie Raad og Sorenskriver
Johan Seehman Fleischer indstevnt sin Svoger Told Inspecteur Wilhelm Gielmeyden at møde
sig i Rette første Tisdag efter Paaske Sc: d/en 1ste Maij sistleeden paa hovedbøllet og
Gaarden Aandeland i Schiolds Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie beliggende, for der at
paa anke den Omgang hands Svoger bemelte Inspecteur Gielmeyden har brugt, i det hand
først har formaaet Citanten ved transport Skiøde af 13 Martij 1751 at selge og over drage sig
det Jordegotz hands Forældres Sterboe havde eyet, men Citanten efter derover holden
Auction Var bleven høystbydende Kiøber af for Summa 1760 rdr:, men kort der efter imod
Lov og Citantens indragne Reservation udi bem/el/te transport Skiøde dog af sam/m/e
Jordegotz til en fremmet soldt Hovedbøllet og den halvepart i Gaarden Aandeland uden
samme til ham som nermeste Selgere og en Odels berettiget paa sin Frue Kieristes Veigne at
tilbyde, hvis aarsage Citanten efter Stevne Maal paasøger bem/el/te Jordegotz skulle for efter
tiiden tilhøre ham mod derfor til den indstevnte at erlægge den forbenævnte Summa, men
Ved endelig Paastand og i Rettesættelse paastaar den halvepart i den omtvistede Gaard
Aandeland, som hand beviiser at Være soldt til Knud Zachariasen, bør ham igien afstaaes for
Summa 620 rdr: og Ved Dom tilkiendes tillige med Erstattning for denne Processes
Omkostning Naar altsaa denne Sag efter begge Parters fremlagde documenter og førte
procedur overveyes, kand ey udfindes noget uimodsigeligt, at {jo} Citanten, endskiøndt hand
var Ved Auction bleven Kiøbere og Ejere af denne halve part i Gaarden Aandeland med det
øvrige Jordegotz
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og det med fellis sine Medarvingers, men i sær den indstevnte Inspecteur som tillige Tilsiuns
Mands i sine afdøde Forældres Sterboe hands forevidende og Concence, dog strax derefter
Ved transport Skiøde af allegerede dato har for sin Svoger indstevnte Inspecteur Gielmeyden
bem/el/te Jordegotz godvillig afstaaet, saasnart hand der om giorde Anmodning, og saaleedis
i følge Lov agnoscered ham til forbenevnte Jordegotz som en nermere Odels berettiget,
forbeholdende sig allene sin Frue Kieristes Odels Rætt i fald sam/m/e til frem/m/ede og
aldeelis uberettigede skulle selges, at nu den indstevnte mod Lov og ermelte Reservation skal
have afstaaet og soldt den halvepart i Gaarden Aandeland til Kiøberen Knud Zachariasen
søger Citanten at beviise deels ved det producerede Tings Vidne erhvervet for Bergens bye
tings Rætt d/en 6 Sept: 1751, hvorudi saavel Mægleren Friderich Cramers Attest som og
Knud Zachariasen og Hustrues eedelig Forklaring er aflagt det Kiøbet for den omtvistede

halvepart i Aandeland Virkelig skal Være sluttet og Kiøbe Summen fastsatt at Være 620 rdr,
hvilcken Summa Kiøberen Knud Zachariasen og til Selgeren Inspecteur Gielmeyden under
beskickelse af 10 April 1751 har enpresenteret med paastand derimod at erholde Skiøde,
hvilcket dog ey blev ham meddeelt af Aarsag den indstevnte befrøgtede desaarsage at falde
udi dispute med Citanten som en Odelsberettiget, men i den Stæd formaaede Kiøberen Knud
Zachariasen at udgive sin Pante Obligation under dato 17 April ej an: for den accorderede
Summa 620 rdr imod at bem/el/te halvepart i ditto Gaard Aandeland til brugelig Pandt blev
ham overdraget, men Kiøbet dog at skulle staae Ved Magt. Derimod har den indstevnte Vel
benægtet saadant Kiøb om den halvepart i Aandeland at Være af ham sluttet med bem/el/te
Zachariasen, hvilcket hand med den fremlagde Revers af sam/m/e dato som Pante
Obligationen er udgivet Vil beviise, der lyder allene paa Knud Zachariasens Tilstaaelse og
declaration at Ville modtage Skiøde paa den halvedeel i Aandeland for hvis hand paa
sam/m/e har laandt og Repareret, men naar bem/el/te Revers nøyere igien/n/emgaaes, erfares
at bem/el/te Zachariasen allereede forinden den tiid har taget Gaarden i brug og possession,
siden hand melder at have sam/m/e Repareret, som og at Ved den Paateigning paa bem/el/te
Revers oplyses, hvilcket dubium den indstevnte selv har havt hvad enten hand i Zachariasens
eller sit eget Navn skulde tage besigtelse paa den omtvistede Gaardepart, Væntelig for derved
at see denne Mellemhandling dismeere for borgen, hvortil endnu og kom/m/er den
indstevntes frivillige inden Rætten giorde declaration og tilstaaelse for Citanten at oplade og
afstaae den tit benevnte halvepart i Aandeland for den Summa sam/m/e skal Være pandtsatt
for nemlig 620 rdr foruden de derpaa anvænte Reparations Omkostninger.
Efter dislige Sagens omstændigheder kiendes og døm/m/es hermed for rett, at siden den
indstevnte i følge Lovens 5 bogs 3 Cap: 1 og ? art: ey har tilbudet Citanten som en
Medarving paa sin Frue Kieristes Veigne den halvepart i Aandeland men sam/m/e efter Viss
formodning til Knud Zachariasen som en frem/m/et
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soldt og afstaaet, bør hand som den der har paadraget sig Mistanke at løse Jordegotzet for at
sælge det igien til anden i følge Lovens 5te bogs 3 Cap: 7 art: enten i Citantens Lovlige
tilkaldelse sværge sin Eed at det ey \er/ løst til andre, men at {den} den indstevnte sig selv til
Odel det har kiøbt, eller og i dessen Mangel og i fald hand Ved Eed ey trøster at befrie sig fra
saadan Mistancke, bør hand for Citanten Cancellie Raad Fleischer afstaae den halvepart i oft
bem/el/te Gaard Aandeland for den Summa 620 rdr, som saa Vel Citanten har tilstaaet at ville
derfor give, som den indstevnte har agnoscered at modtage, dog med Reservation af
Godtgiørelse for de paa ermelte Gaard anvændte Reparations Omkostninger, som denne
sinde ey kand kom/m/e under Paakiendelse, da hvercken Lovformelig Forrettning eller
bereigning derover er indgivet, \af den indstevnte/ mindre at Citanten har sam/m/e tilstaaet,
thi Reserveres begge Parter deres Rætt til hinanden i fald de i Mindelighed om Løsnings
Summen for besagde halvepart i Gaarden Aandeland ey kand Vorde eenige og accorderede
da Lovens 5te bogs 3 Cap: 5 art: bliver den Regul hvor efter denn indstevnte bør lade sig løse
og Citanten bør kiøbe, siden ingen Capital i Skiøderne findes hvad sam/m/e er satt eller soldt
for, {siden} da den under et Kiøb med fleere Gaarder har Været annecteret og ey Separered
fra den fulde Kiøbe Summa; Hvad denne Processes bekostning angaar, da betaler den
indstevnte Inspecteur Gielmeyden sam/m/e til Citanten Cancellie Raad Fleischer i alt med
Summa 15 rdr hvorunder er indbereignet de til Aastæds Retten medgaaende Omkostninger,
som saaleedis bereignes Dom/m/eren for en dags forrettning 3 rdr Skydtz og diet Pænge 2
rdr: Dom og forseiglings pænge 5 mrk 4 sk, Lehns Manden for Laug Rettes tilsiigelse 2
mrk de 8te Laug Rættes Mænd for 2de dage saavel paa Aastæden som ved Tinget da Dom
blev afsagt á 2 mrk er 2 rdr 4 mrk tilsam/m/en Rettens Gebyhr 8 rdr 5 mrk 4 sk, som alt 15

dage efter denne Doms Lovlige Forkyndelse bør fuldbyrdes og udreedes under Adfærd efter
Loven.
Derefter blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Schiolds Skibbreede satt i
Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten for dette Aar tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 253 findes anførte, som og beviiser at have aflagt deres Laug
Rættes Eed,
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Videre Ordres oplæste
som Ved næstforrige Tingstæd.
Ligesom og den Constituerede StiftambtMand Justitz Raad Bagers Com/m/unication
til Fogden af General Com/m/issariates ordre at der paa Land Lægderne skal Reparteres
Standqvarteer pænge til Under Officererne Ved Lande Vern Compagnierne á Mand daglig 1
sk eller aarlig 3 rdr 77 sk som paa et hvert Vedkom/m/ende Regiments samtlige Lægder skal
Reparteres
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Ligeleedis skal og Ved Skieløber Compagnierne en Piber nyde Stand qvarteer pænge dat: 20
febr: 1753.
Dernæst til publication fremlagt
Encke Frue bispinde Ingeborg Maria S/a/l/ig/ Bornemans udgivne Skiøde dat: 14
april 1753 til Kiøberen Hans Vordeman paa 2de Gaarder Sc: SletteBache skyldende 1
p/un/d 12 Mark Smør og Øfre Natland af Skyld 1 Løb 18 Mark Smør en Huud med bøxel
Huuser og Specificered Inventarium efter Skiødetz Indhold vid: fol:
2. bem/el/te Hans Vordemans til Frue bispinde Bornemands udgivne Pante
Obligation dat: 26 april 1753 lydende paa Capital 800 rdr, hvorfor til Prioritered Pandt er satt
de 2de Gaarde Slettebache og Øfre Natland med tilhørende Pertinentier vide Pante bogen
fol:
3. Niels Erichsens Afkald paa sin hustrues Margrethe Larsdatters fædrene Arv efter
sin Fader Lars Jacobsen stor 76 rdr: 5 3/14 sk givet hands Vær Moder Lisbet S/a/l/ig/ Lars
Jacobsen dat: 25 febr: 1753 vid: fol:
4. Paul Larsen Holms Afkald til sin Moder for sin fæderne Arv efter Skiftebrev dat: 6
Aug: 1748 stoer 152 rdr 10 3/7 sk dat: ej dat
5. Peder Michelsen paa sin hustrues Birthe Lisbet Larsdatters Veigne givne Afkald
for Arve Capital 76 rdr 5 ¾ sk ej dat
6. Johan Nicolay Møllerop paa sin hustrue Sille Cornilsche Larsdatters Veigne
udgivne Afkald til hændes Curator i umyndige Aar Peder Michelsen for Møderne Arv og
hiem/m/egifte ialt 176 rdr 5 3/14 sk dat: 25 febr: 1753
7. Elisabeth S/a/l/ig/ Lars Jacobsens Enke hændes udgivne Skiøde til sin Svoger
Johan Nicolay Mullerup paa Giestgiever Stædet Kongshavn med Videre dat: 5 Jan: 1753
vide fol:
8. Johan Nicolay Mullerups udgivne Pante Obligation til H/er/r Niels Winding for
Capital 600 rdr med givne priorites Underpandt i Giestgiveriet Kongshavn og dertil
henhørende Herligheder med Videre dat: 16 jan: 1753 vid: fol:
9. ditto hands udgivne Pante Obligation til Paul Larsen Holm paa Capital 200 rdr, og
der for givet 2den Priorite i bem/el/te Kongshavn med tilhørende dat: 27 april 1753 vid: fol:
10. Skiftebrev paa Gaarden Schage d/en 8 Sept: 1752 passeret efter afg/angne Niels
Olsen. vid: fol:

11. ditto paa Gaarden Nedre Dyngeland d/en 6 Sept: ej an: efter Ole Rasmusen vide
fol:
12. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans bøxelsæddel til Sieur Pedersen paa ½ Løb Smør
i Gaarden Rødland dat: 3 Maij 1753 med rev:
13. Assessor Von der Lippes bøxelsæddel til Asser Iversen paa 2 p/un/d 6 Mark
Smør i Gaarden Lieland dat: 22 Decbr: 1752 med Rev:
14. Henrich Hansen Formans udgivne bøxelsæddel til Hans Ellefsen paa 1 p/un/d
Smør 1/3 tønde Korn 1/3 huud i Gaadren Lønningen dat: 28 Nov: 1752 med Rev: ej dat:
Procurator Cramer Senior fremstoed for Rætten og fremlagde en paa Grenadeer Niels Persens
Veigne forfattet skriftlig Stevning under dato 21 April sistleeden Contra Hans Monsen for
indeholdende Lønn med videre Stevne Maalet indeholder,
Den indstevnte blev 3de gange paaraabt men mødte ikke,
Stevne Vidnerne Hans Hansen boende i Bergen og Anders Olsen
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Lundgaarden fremstoede og eedelig afhiemlede Stevnemaaletz Lovlige forkyndelse efter
deres Paateignings Udviis
Comparenten erindred om Laugdag
Eragtet
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Hans Monsen forelægges Lavdag til næstholdende
Høsteting, besk:
Ellev Jacobsen Søre Jellestad fremstoed for Rætten og tilkiende gav det hand med mundtlig
Stevne Maal til dette Ting Tiid og Stæd har indkaldet Malene Monsdatter som er Baar
Danielsen Søre Jellestads hustrue fordie hun haver overskieldet ham før sist leeden Juul da
de var samlet paa baad sam/m/en og reyste fra Kiercken, derom at anhøre Vidner er saa vel
Malene Monsdatter som hændes Mand indstevnt til Vedermæhle, ligesom til Vidner under
Lovens fals Maal er indkaldet Magne Hansen Søre Jellestad og Thomas Hansen Søre
Jellestad, for efter Sagens Udfald derefter at paastaae Dom tillige med Processens
Omkostning.
Den indstevnte Malene Monsdatter tillige med hændes Mand som til Vedermæhle var
indkaldet blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Jens Hansen Aadland og Lars Monsen Lille Tvedt fremstode og efter
aflagd Eed afhiemlede det de med Lovlig Varsel og i Malene Monsdatter og hændes Mands
paahør har forkyndt Stevne Maalet, ligesom og indkaldet Vidnerne under Lovens fals Maal,
De indstevnte Vidner mødte begge Vedtagende Lovlig Varsel.
Citanten forlanget de mødende Vidner afhørte
Magne Hansen Søre Jellestad fremstoed og efter aflagd Eed forklarede at da Vidnet
tillige med Citanten den indstevnte Malene Monsdatter og hændes Mand og det andet Vidne
var paa baad sam/men og en Søndag i Advent sistleeden Aar kom fra Kierken, begynte
Citanten og Vidnerne at tale om hvad de havde hørt af Prædicken og hvad Straff den skulle
faae som enten sloeg eller bante sine Forældre, derpaa reyste Malene Monsdatter sig op i
baaden og sloeg med Knøtte Næver i Esingen i baaden, spørgende Citanten hvorleedis hand
skiltes med sine Forældre da hand reyste fra Sundmør, og saa kand du passe paa dine horer
og Tasker som du har havt hvilcket Malene Monsdatter sagde til Ellev at skulle beviise, saa
og skal du faae at viide for dine børns Arv du har opædt, Vidnet sagde at de ord hun talte Var
i Vreede hvortil Citanten ey svarede noget men allene skiød Vidnet til Vidnesbyrd, Videre

havde dette Vidne ey at forklare, sigende derhos at Citanten ey gav hende der til nogen
Anleedning til saadan paasagn.
2det Vidne Thomas Hansen Søre Jellestad fremstoed og efter aflagd Eed forklarede
enstemmig og uden Forandring alt hvad forrige Vidne aflagt og forklaret haver, sigende at
Citanten ey gav hænde nemlig den indstevnte anleedning til saadan Paasagn
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Eragtet
Da den Lovlig indstevnte Malene Monsdatter tillige med hændes Mand Baar Danielsen ey
møder forelægges de begge Laug dag til næste ting hvilcken forelæggelse \Citanten/ i
Lovlig tiid besørger for de ude blivende at vorde forkyndt.
Procurator Barth mødte for H/er/r Comerce Assessor Jan von der Lippe og gav tilkiende at
hand til dette Ting med skriftlig Stevning af 17 april nestleeden den Comparenten i Rette
lagde haver ladet indstevne Opsidderen paa Gaarden Lieland Lars Hendrichsen for at
modtage fornyelses Dom paa en over hannem d/en 16 aug: 1734 faldet dom, Ved hvilken
hand er pligtig funden at betale den Summa 27 rdr 1 mrk 8 sk og tillige nu formeedelst
Mangel af betalning at erstatte denne Sages paabragte Omkostninger skadesløs.
Hvorefter Comparenten vilde afvarte om den indstevnte møder, den indstevnte blev 3de
gange paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Jens Aadland Lars Monsen Lilletvedt fremstoed og eedelig afhiemlede det
de med Lovlig Varsel og for Lars Hendrichsens boepæl i hands eget Paahør har forkyndt
denne fremlagde Stevne Maal som nu i Rætten er frem lagt og oplæst
Procurator Bart i henseende den indstevnte ikke møder fremlagde den udi Stevningen
Reciterede og {udi Stevningen} til fornyelse paastevnte Dom, men da den indstevnte nu ude
bliver saa paastoed Comparenten Lavdags forelæggelse for han/n/em til anstundende
høsteting da nermere Paastand skal vorde til Doms indgivet.
Eragtet
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Lars Hendrichsen forelægges Lavdag til næst
holdende høsteting, som i lovlig tiid besørges forkyndt. besk:
Publiceret
Erich Rasmusen Lilletvedt og Ole Rasmusen Nedre Bratlands Skiøde til Lars
Stephensen paa 1 p/un/d 6 Mark Smør ¼ huud i Gaarden Nedre Dyngeland dat: 7 Maij 1753
vide fol:
2. Mons Larsens udgivne bøxelsæddel til Niels Hansen paa 18 Mark Smør 1/8 huud i
Gaarden Soevigen (Søevigen) dat: 7 Maij 1753 med Rev: ej d:
3. Erich Bartromsens udgivne Pante Obligation til borgeMæster Danchert Petersen
Fasmer paa Capital 24 rdr dat: 5 8ber 1752 og der for pandtsatt sit huus paa Nobiskro under
Lundgaards Grund dat: 5 8ber 1752 vid: fol:
4. Skiftebrev forrettet efter afdøde Barbra Nielsdatter Søraas dat: 7 Maij 1753 vide
fol:
Knud Henrichsen Hetlevig som Værge for den umyndige Pige Marthe Pedersdatter opbød af
hændes Arv efter Skiftebreve af 15 Maij 1749 og 15 8ber 1746 hænde tilfalden den Summa
39 rdr 4 mrk om nogen sam/m/e for Sufficent Pant og Rentes Svarelse Vil modtage, men da
\til/ sam/m/e ey indfandt sig nogen blev pengerne Comparenten og Værgen tilbage leveret
under Rættens attestation og forseigling

1753: 285b
1. Alida S/a/l/ig/ Svanenhielms udgivne bevilning og forpagtnings Contract til Ole
Monsen Øhlberg at beboe for accorderet leye 14 rdr en Pladtz Stranden kaldet beliggende
under Gaarden Damsgaard dat: 4de April 1730 vid: fol:
D/en 8de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt og publiceret.
1. Clamert Eberhart Moritzens Odels og Pænge Mangels Lysning til den saa kaldede
Tydske Mølle staaende paa Møllendahl som hands Stev broder Johan Bocholt forhen har
eyet men bortsolt dat: 27 april 1753 vide fol: 472.
2. Capitaine Philip Nicolls udgivne bøxelsæddel til Paul Jacobsen paa ½ Løb Smør i
Gaarden Biørndahl dat: 7 april 1753 med Rev: ej dat
3. Aflyst en af Jacob Lude udgiven Pante Obligation dat: 11 8ber 1745 som d/en 21
Maij 1746 er publiceret paa Capital 400 rdr til Creditor Consistorial Raad Gielmeyden, som
den 31 8ber 1752 fandtes at være qvitteret af Raad Mand Montagne efter given fuldMagt og
saaleedis blev sam/m/e af Pantebogen udslettet.
4. Jacob Ludes Skiøde til Thor Olsen paa Gaarden Tarlebøe skyldende 1 Løb Smør
dat: 6 Julij 1752 vide fol: 472
Fleere Sager efter paaraab fremkom ey udi Rette
Fogden fremsatte de sam/m/e 2de første qvestioner som for Sartor Skibbreede som og paa
lige Maade blev besvaret.
Restancen for 1ste og 2den termin Skatter beløber 880 rdr 2 mrk 10 sk:

Guulens Skibbreede
1753 d/en 10 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Guulens
Skibb: paa Tingstædet Schieljehavn i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de
Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 264 findes tilførte,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Videre Ordres oplæste som
nestforrige Tingstæd.
Dernæst blev publiceret
et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Aandeland d/en 31 8ber 1752 efter afg/angne Kari
Østensdatter
2. Johannes Inderøens udgivne bøxelsæddel til Ole Joensen paa 18 Mark Smør ¼
faar i Gaarden Stevnebøe dat: 20 Decbr: 1752 med Rev:
D/en 11te Maij blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt.
Publicered
Magdalene á Møinichens S/a/l/ig/ de Fines udgivne {Skiøde} bøxelsæddel paa 1
faars Leye i Gaarden Rongnøen dat: 7 8ber 1752 med Rev: ej dat:
Derefter blev de opsatte og indstevnte Sager paaraabte

Ingeborg S/a/l/ig/ Lars Pedersens Encke efter forrige Tiltale Contra Hans Andersen Glavehr,
æskede sam/m/e Sag udi Rætte, men efter paaraab ey mødte ey heller nogen paa hands
Veigne.
Citantinden Ved Gabriel Jeeger lod paastaae Dom over den indstevnte men ey mødende
Hans Andersen Glavehr til Erstattning for anvænte Processes Omkostning med 1 rdr 4 mrk,
og dernæst at Vorde anseet efter Lov og Forordning til bøders Udreedelse for sin utilladelige
forhold.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Efter Middag.
LehnsManden Hans Pedersen Henrichsbøe efter forrige Tiltale Contra Hans Andersen
Glavehr æskede Sagen i Rette, men da den indstevnte efter paa raab ey møder sluttet
Citanten Sagen til Doms med
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paastand om Processens Omkostning at nyde i det ringeste med 1 rdr 4 mrk, og at den
indstevnte som saaleedis har opført sig med Opsessighed til Straffs Lidelse i følge Lov maae
Vorde anseet;
Fogden som Ved Rætten var tilstæde loed tilføre at hand i Anleedning af de i denne Sag
afhørte Vidners udsiigende tager sig Reserveret sin tiltale til indstevnte Hans Andersen
Glavehr for de Ord hand haver brugt og {Vist} den Foragt hand har Viist mod Fogdens lovlig
giorde Forbud i det hand har sagt ey at æstimere enten Fogdens eller LehnsMandens forbud,
hvilcket hand Ved Stevne Maal til hands afstraffelse agter at udføre ved Continuations
Stevning til næste ting, og til den Ende forlanget Sagen udsatt.
Eragtet
Den forlangte Anstand til næste Ting bevilges efter Fogdens indkomne begier som tillige
med Citanten agter at intale Satisfaction over den indstevnte der har foragtet det udferdigede
og ankynte Forbud.
Dom afsagt
Citantinden Ingebor S/a/l/ig/ Lars Peedersen, som allernaadigst beskickede og priviligerede
Giestgiverske i Schieljehavn har Ved Stevne Maal indkaldet Hans Andersen Glavehr fordi
hand som en uprivilegeret i sam/m/e district tilføyer hænde Indpass udi det hænde
allernaadigst forundte Giest giver Privilegio dat: 28 Martij 1743, hvilcket hun Ved Vidner har
overtydet, som og den indstevnte ey har benægtet, det hand saadan utilladelig Øhltap har
brugt, uagtet Citantinden Ved Fogdens Assistence har ladet ham det forbyde, og Ved Lehns
Mandens Forbud Ved Vahrenes Anholdelse søgt at Ville hindred ham derfra, men forgieves i
det den indstevnte Søndagen d/en 27 aug: sistleeden Aar Ved Evenvigs Kierke ey allene med
Opsæssighed satt sig imod Vahrenes anholdelse og Confischation, men end og efter eget
Tøcke og uden Unseelse udsoldte til den Kierkesøgende Almue Øhlet, som Var fylt paa et
Ancker eller Kagge
Thi kiendes og døm/m/es hermed for Rætt at den indstevnte Hans Andersen Glavehr, som
saaleedis forsættlig har handlet mod Privilegii bydende, og ey ladet sig tiene til Advarsel det
ham bekiendt giorde Forbud, som saavel forhen i hands Huus d/en 19 Maij forhen er bekiendt
giordt, som og den omvundne tiid er erindret om at Vogte sig for, men alt uagtet, dog
fahlholdet og udsolt Øhl til enhver, som sam/m/e kiøbte, bør for saadan sin forvovne
dumdristighed ey allene til Citantinden, som derved er skeed Fornermelse betale tillige med
Processens Omkostning den Summa 2 rdr 3 mrk, men end og som den der har understaaet sig
som en upriviligered at selge dislige Vahre, som Citantinden eene og ingen anden her i

districtet til reysendes og andre bønders Nødtørft er priviligeret at fahlholde, desuden at bøde
til Bergens Manufactuur Huus 4 rdr, og i følge Forordning af 23 Decbr: 1735 dens 2 art:
ligeleedis til Justitz Cassen 4 rdr:, hvilcket alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse
bør udreedes under Adfærd efter Lov og udgangen Forordning.
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Kam/m/eRaad og Foged Rasmus Smith haver paa Justitiens Veigne Ved *mundtil (mundtlig)
Stevne Maal til dette Ting Tiid og Stæd indkaldet Michel Pedersen Strømme for begangne
Leyer Maal udi sit Egteskab som en gift Mand med sin tieniste Pige Marthe Corneliusdatter
derfor at lide Dom til bøders og Straffs Lidelse, ligesom og til Veder Mæhle indkaldet
bem/el/te Marthe Cornelii datter som den der ham for barnefader har udlagt, lige efter den af
Stædetz Sogne Præst under dags dato indgivne Attest.
Den indstevnte Leyer Maals begiengere Michel Pedersen Strøm/m/e tillige med den
besvangrede Pige Marthe Cornelii datter mødte begge for Rætten Vedtagende Lovlig Varsel,
Michel Peedersen Strømme tilstoed for Rætten det hand som en ægte Mand hvis Hustrue
endnu lever og hvis Navn er Marthe Joensdatter, har med Leyer Maal forseet sig og afvigte
Aar besvangret det her for Retten mødende Qvinde Menniske Marthe Cornelii Datter som
sam/m/e tiid Var hos ham i tieniste, og med hænde aflet det barn som hun i dette Aar 14 dage
efter Kyndelsmisse fødde til verden men i sam/m/e Uge og 5 dage efter Fødselen igien døde
Qvinde Mennisket tilstoed det sam/m/e det hun med Michel Pedersen har havt Leegemlig
Omgiengelse og med ham Avlet det barn som siden er dødt,
Fogden gav tilkiende at hand Ved Lehns Mand og Mænd haver ladet indstevnte Michel
Pedersen Strømmes boe Registere og vurdere, og formedelst at Forrettningen ey endnu er
udferdiget eller af Stiftsbefalings Manden Approberet, begierede hand Sagen udsatt til Næste
Ting for sam/m/e at besørge expidered og i Rette lagt.
Eragtet
Den forlangte Anstand og Opsættelse til næste Ting billiges
Publicered
Ole Olsen Sæveraas med fleere Værger for afg/angne Rasmus Areklettens umyndige
børns Veigne Deres Skiøde til Joen Hansen paa ½ pund Smør i Gaarden Arekletten dat: 11
Maij 1753 vide fol: 472.
Derefter tilspurte Fogden dette Skibb: lige de sam/m/e 3de qvestioner som ved nestforrige, til
de 2de qvestioner blev svaret som ved Sartor og til 3die at de som har betalt Skatt af
Søelægden er gotgiort Piber penge for 1751 og 1752
Restancen for 1ste og 2den termins Skatt beløber 581 - 4 - 9

Lindaas Skibbreede
1753 d/en 14 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse med Lindaas Skibb:
satt paa Tingstædet Brudeknappen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de
Rætten for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 256 findes tilførte og med
attester beviiste at have aflagt Deres Laug Rættes Mænds Eed,
For dette Skibb:
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blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som ved nest forrige Tingstæd
Dernæst publicered
1. Rognald Rasmusen Grofs udgivne Skiøde til Gulach Nielsen Grov paa 18 Mark
Smør 15 Kander Malt i Gaarden Grov dat: 20 Nov: 1752 vid: fol:
2. Gulach Nielsen Grovs udgivne Skiøde til Ole Magnesen Biørndahl paa 1/2 Løb
Smør 2 Mæler 6 Kander Malt i Gaarden Grov dat: 20 Nov: 1752 vid: fol:
3. Herman Diedrich Steenfelts udgivne bøxelsæddel til Jacob Larsen paa den
halvepart i Gaarden Sevrøen dat: 28 7ber 1751 med Rev: ej dat
4. Justitz Raad og Laug Mand Bagers udgivne bøxelsæddel til Niels Nielsen paa 10
Mark Smør i Gaarden Østrem dat: 14 Desbr: 1752 med Rev: ej d:
5. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Rognald Nielsen paa 18 Mark Smør 4 Kander
Malt 12 Mark fisk i Gaarden Østreim dat: 3 Jan: 1753 med Rev: ej d:
6. Anne Helene S/a/l/ig/ Lems udgivne bøxelsæddel til Michel Aamunsen Riise paa
18 Mark Smør udi Gaarden Kiilen dat: 6 Desbr: 1752 med Rev:
7. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans bevilning at hændes Leylænding
Anders Pedersen maae bytte hands brugende Jordepart med den anden Leylænding Rasmus
Jacobsen der skylder ½ tønde Korn og 12 sk i Pænge alt i Gaarden Indlyren dat: 16 april
1750
8. Giertrud S/a/l/ig/ Danchersens udgivne bøxelsæddel til Rasmus Salmunsen paa
13 ½ Mark Smør i Gaarden Koppen dat: 3 april 1753
9. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Knarvigen d/en 1 Nov: 1752 efter afdøde Johanne
Joensdatter vid: fol:
Procurator Barth mødte paa Mad/a/me Gertrud S/a/l/ig/ Danchert Danchersens og Sønn
S/ingneu/r Jochum Danchersens Veigne og gav tilkiende at de har Været nødsaget til dette
Ting med skriftlig Stevning af 18 april nestleeden at lade indkalde en deres paa Fediø Landet
boende Leylænding navnlig Rasmus Mathiesen fordie hand adskillige gange dristig har øvet
Tiende Svig for at besvige Citanterne den fisketiende hand Var pligtig i Fediø fiske Vehr at
erlægge, siden hun til saadant at oppebærge, nemlig Kongens, Kierkens og Præstens
Andeeler, til Vidner om bem/el/te svigagtig Omgang er indkaldet Christian i Grenden, og
Mons Kopper, hvilke Stevne Maal som for Vedkom/m/ende Lovlig er forkyndt
Comparenten fremlagde. og der næst Vilde af Varte om de indstevnte møder.
Den indstevnte Rasmus Mathiesen som og de 2de Vidner Christian i Grenden og Mons
Kopper mødte alle Vedtagende Stevne Maalets Lovlige forkyndelse, ligesom det inden
Rætten er bleven oplæst, med dens paateignede forkyndelse.
Procurator Barth lod tilføre at siden den indstevnte nu møder saa vilde Comparenten for det
1ste godtgiøre at Mad/a/me Danchersen med Sønn Jochum Danchersen Lovlig er berettiget at
oppebærge den fulde Tiende af all den fisk som fanges Ved og om Fediø Landet, og til
saadan Ende anviiste 1mo S/ingneu/r Hans Schultzes Overdragelse som Forpagter af
Kongens Andeel Kierke Ejeren S/ingneu/r Hans Otthesen Nideroses Overdragelse for
Kierkens Andeel, og 3tio Velær1753: 287b
Værdige H/er/r Jørgen Egelsdorfs Overdragelse saavidt Præstens Andeel betræffer, hvornæst
Comparenten tilspurte den indstevnte om hand ikke tilstaar at have øvet de 2de udi
Stevningen benevnte Tiende Svig og om hand ikke Var bekiendt at beboerne af Fediø Landet

skulle betale og yde Tiende til Citanterne eller deres handels Gesæl som har sit tilhold paa
Fediø Fiske Vehr og Kræm/m/er Leye følgelig Lovens 2 bogs 22 Cap: 3 art: item om hand
ikke Var deelagtig og med interressered udi det Tiende Svig som hands Fader Mathis
Udhauen i Vaarfisket 1748 havde begaaet og derfor til Tinge Var indstevnt til Afstraffelse, da
naar saadan hands tilstaaelse og declaration er modtaget forbeholder Comparenten sig efter
Omstændighederne enten at lade føre de indstefnte og nu mødende Vidner eller ikke.
Den indstevnte Rasmus Mathiesen tilstoed det hand af forseelse har ført afvigte Høst til
Byen 27 Voger *Længer (fiskeslaget lange?) til forhandling hos Jochum Danchersen, men ey
angav til Tiende Ydelse paa Fediø Landet for Kiøb Svenden meer end 20 Voger Længer, og
bekom hand for de 27 Voger Længer hand som melt soldte til Jochum Danchersen i byen 3
mrk 12 sk Pr: Vog, og saaleedis ey havde Seddel fra Kiøb Svenden til Tiende angivelse for
meere end 20 Voger, saa forskiellen af det angivne er 7 Voger Længer, dernæst tilstoed og
den indstevnte at hand indeværende Aars Vaarfiske havde hiemført til sit eget Huus og
Lenning paa Fediø Landet i 2de baade paa en dag tilsam/m/en 2900 Vaarsild, deraf anholte
Citanten 1400 støcker Sild, og lod ham faae de øvrige 1500 Sild tilbage, og tilstoed hand
nemlig den indstevnte det hand med den baad hvorudi de 1400 Sild Var roede forbie
Kræm/m/erleyes Huus, til sit eget Huus først, i Tancke derefter at fare tilbage for at angive
sam/m/e til Tiendes Ansvar, til det siste svarede den indstevnte at hand Vel Var i selskab med
sin Fader og roede i Vaarfiske med ham, men ey Var Medvidere i den Forseelse hands Fader
var sigtet for, dog Veed hand derpaa blev stevnt, og sagde den indstevnte Videre det hand
baade før Sagen kom i Rette som og nu har beedet om forlig med Citanterne for denne Sag.
Barth derpaa i henseende til at den indstevnte nu selv tilstaar at have øvet de udi Stevningen
benevnte Tiende Svig det eene efter det andet lige som hand ikke heller har kundet nægte
for at Være medVider om det Tiende Svig hands Fader for nogen tiid siden begick, saa kunde
Citanterne ikke modtage noget Forlig siden saadant Vilde give andre ligesindede anleedning
at beflitte sig paa at øve Tiende Svig, siden Citanterne eller deres tienere ikke alle tiider kand
over kom/m/e dem, naar de søger at snige sig Tiende Stædet forbie, thi fandt Comparenten
sig
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beføyet i følge Loven allegerede Lovens forskrift samt den næstpaafølgende 7 art: at paastaae
det den indstevnte bør tilpligtes 1mo at betale de forsvegne 7 Vogers Længers Verdie á 3
mrk 12 sk Vogen med 4 rdr 2 mrk 4 sk 2. betale Tienden deraf nemlig med 2 mrk 10 sk og
det treedobbelt, 3. betale af de 1400 uangivne Vaarsild eftersom Priisen da Var med 13 sk
og det treedobbelt, og 4to siden hand ikke en men fleere gange har øvet Tiende Svig at
have sin Jord eller bøxel Rætt forbrudt item at erstatte denne ibragte Processes Omkostning
saasom Stevningens og den forventende doms forkyndelse Rættens Gebyhr samt St/emplet
Papier til den forventende dom item Comparentens Sallarium for Reyse Skydtz med Videre
tilsam/m/en billigst med 10 rdr: hvor med Comparenten indlod Sagen til doms og agtet
unødig at paastaae de mødende Vidner afhørt, men sam/m/e fra falder, siden den indstevnte
selv haver tilstaaet factum.
Den indstevnte Viste til forsvar ey Videre at fremføre men indlod Sagen til Doms.
Eragtet
Sagen optages til doms til i Morgen Efter Middag.
Klockeren til Lindaas Præste gield Niels Bagers Arv og Gields Fragaaelse efter sin i
Kiøbenhavn afdøde Sønn Niels Bager blev inden Rætten publiceret, og er sam/m/e dat: d/en
16 Jan: 1753 og udi Pante Protocollen fol: 472 ordlydende indført.

Dernæst blev publiceret
1. et forlig som Ole Michelsen og Jochum Danchersen har indgaaet angaaende den
anlagde Sag som Ole Michelsen har Været sigtet for, angaaende utilladelig forøvet Forprang
mod Ejerne af Fediø Landet deres Giest giver Privilegium dat: 14 Maij 1753 med Videre
vide fol: 472
2. Baar Stephensen Weraas, Erich Hope Ole Jetmundsen Hoxvehr og Lars
Stephensen Elvigs udgivne Skiøde til Knud Knudsen paa 1 p/un/d Smør ½ tønde Malt i
Gaarden Weraas indbereignet den part hand Sc: Kiøberen selv eyer dat: 14 Maij 1753 vide
forl: 472
3. ditto Selgere til Einer Monsen paa lige saameeget i ditto Gaard indbereignet
Kiøberens egen Part ditto dato et fol: 472 indført
4. Østen Østensen Brunslands udgivne Skiøde til Endre Hansen Molland paa 20 ½
Mark Smør 28 Kander Malt i Gaarden Schoge dat: 14 Maij 1753 vid: fol:
5. PostMæster David Brochers udgivne bøxelsæddel til Mons Endresen paa 1 p/un/d
Smør i Gaarden Wabunes dat: 11 april 1753.
6. Anne S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimands udgivne bøxelsæddel til Anders Knudsen
Hauge paa 1 Spand Smør 1 Mælag Malt og ½ Mælag Korn i Gaarden Qvalvogen dat: 19
Maij 1752 med Rev: ej dat:
D/en 15de blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt
Udi Sagen indstevnt af Mad/a/me Danchersen og Sønn Jochum Danchersen
Contra Rasmus Mathiesen er følgende
Dom afsagt.
Citanten Jochum Danchersen har paa egne og Moders Veigne indkaldet Leylendingen
Rasmus Mathiesen boende paa Citanternes tilhørende Land Fediø kaldet, fordie hand
sistleeden Høst har sam/m/estæds fra bortført 7 Voger Længer over det Vogetall, som hand
for deres derværende Handels Karl har angivet til Tiendes Ansvar, og sam/m/e til Citanten
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som sin Ejere og tillige den som Tienden har forpagtet, indbragt til Bergen, der og sam/m/e 7
Voger Længer tillige med de øvrige til Tiende angivne 20 Voger Længer har tilforhandlet sig,
ligeleedis er den indstevnte og sigtet, fordi hand med et Qvantum Vaarsild nestleeden Vaar
hiemreyste til sit Huus eller Lænding paa Fediø, forinden hand sam/m/e for Citanten Jochum
Danchersen som da sam/m/estæds nerværende ved Kræm/m/erleyet at anmelde til Tiende
Ydelse, hvis Aarsage bem/el/te Danchersen Confisqverede af sam/m/e Sild 1400 støcker,
Denne Sigtelse har den indstevnte ey imodsagt, forestillende allene at Ville Ved giorde
Tilbud om Forlig see denne Forseelse rettet, saavel forinden Sagen kom i Rette som og efter,
men da Citanten for befrøgtende Conseqvence ey har vildet acceptere den indstevntes Tilbud
om Forlig, men paastaaet Dom efter giorde I Rettesettelse, bliver dette for Rætt anseet, at
siden den indstevnte ey forinden hand afreyste fra fiske Været og Fediø Landet angav til
Tiendes Svarelse det fulde Qvantum Længer for den paa Stæden af Tiende tagerne Ventelig
befuldMægtigede tiende Oppebørsels \Mand og/ handels Karl paa Fediø Landet, men
sam/m/e mod Lov forinden Tienden Var aflagt førte fra Land for sam/m/e til Citanten at
sælge, bør den indstevnte have tabt de 7 differerende og uangivne Voger Længers Verdie og
sam/m/e til Citanten efter den udbragte Priis á 3 mrk 12 sk Pr: Vog som er tilsam/m/en 4 rdr
2 mrk 4 sk \betale/ tillige med den derpaa dog Simple paakom/m/ende Tiende 2 mrk 10 sk, i
alt \med/ 4 rdr 4 mrk 14 sk, i hensigt af den Indstevntes Forhold der dog ikke med Forsætt
men heller af Mislighed har forseet sig, ey rigtig, forinden hand reyste hiem/m/en fra, at

angive det indbragte Qvantum Længer, som i fald det første havde Været forud af ham
overlagt, mand da havde Væntet hand ey til Citanten havde kom/m/et, som den hand Viste
var rette Tiende Oppebørsels Mand, følgelig siden hand og til ham solte bem/el/te Vahre,
straxen kunde befinde hands Forseelse. Derimod siden Citanten ey har beViist at den
indstevnte har bortført fra Fiske Været og Fediø Landet, hvor hand som Opsidder er boende,
det paasøgte Qvantum Vaarsild af Tall 1400 støcker, som Citanten forinden den indstevnte til
Tiendes Ansvar sam/m/e anmelte, selv har efter egen tilstaaelse Confisqvered, men ey til
Confirmation paastevnt, ansees det her ved for Rætt at \da/ den indstevnte mod Lovens 2
bogs 22 Cap: 3 art: ey har handlet i denne Post, {hvorfor} bør hand og mod den afgaaende
tiende 13 sk:s \erlæggelse/ af Citanten tilbage gives og gotgiøres Verdien af bem/el/te 1400
Sild efter det da Værende Kiøb og Priis som saadan Sild blev solt for
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I øvrigt siden det ey er beviist at den indstevnte enten forhen eller nu har begaaet af
Modvillighed saadan Tiende Svig, som Lovens 2 bogs 22 Cap: 7 art: egentlig hensigter til,
bliver hand for Citantens I Rettesettelse om hands Gaards og bøxels forbrydelse til sit
Herskab frie funden, dog med Advarsel for saadan og anden forseelse at Vogte sig for
eftertiiden, saa fremt hand efter Sagens Omstændighed ey Vil Vænte sig med Mulct og
Videre Straf efter Lov der for at Vorde anseet. Hvad Processens Omkostning angaar, da bør
den indstevnte Rasmus Mathiesen som Vel har tilbudet forlig, men ey melt hvorleedis eller
paa hvad Maade, til Citanten Jochum Danchersen betale den Summa, indbereignet dommens
løsning 4 rdr som alt 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse bør udreedes og betales
under Medfart efter Loven.
Udi Sagen for Procurator Johan Reutz Contra H/er/r Torgus Grøgaard, lod Procurator Hans
Otthesen som Refererede sig til sin forrige procedur Ved LehnsManden Lars Halversen
Fielsende frem lægge Laugdags Forelæggelsen med lovlig forkyndelse paateignet og i øvrigt
paastoed dom med tillæg udi processens Omkostning for denne gang 6 rdr: hvilcken begier
hand under sin haand forlanget maatte blive protocolleret.
H/er/r Grøgaard efter Paaraab lod Ved sin Tiener Aamund Jacobsen fremlægge sit under 13
Maij sistleeden forfattede skriftlige Indlæg saa lydende.
Eragtet
Sagen udsættes til næste Ting efter Citantens FuldMægtiges Hans Ottesens begier til at
besvare det fra indstevnte H/er/r Grøgaard indkomne skriftlige Indlæg, som efter forlangende
kand hannem til den tiid gives Gienpart af,
Fleere Sager fremkom ey efter Paaraab udi rette
Fogden tilspurdte dette Laug Rætt og Skibbreedes Almue de 3de og sam/m/e qvestioner som
ved Guulens Skibb:, som og uden forandring ligeleedis blev besvaret som Ved Guulens
Skibbreede er besvaret.
Restancen for inde værende Aars 1ste og 2. termins Skatter beløber 677 rdr 4 sk

Radøe Skibbreede
1753 d/en 16 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Radøe
Skibbreede paa Tingstædet Alvestrømmen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 259 findes tilført.

Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og videre ordre publicerede
som Ved nestforrige Tingstæd.
Dernæst publicered følgende fremlagde documenter.
1. fremlagt til Aflysning og Udslettelse en af Hans Alversen Sæbøe under 16 8ber
1744 udgivne Pante Obligation stoer 12 rdr til Creditor Berge Olsen Soleim, efter bem/el/te
Berge Olsens derpaa teignede qvittence af 8 Decbr: 1752 baade for Capital og Rente, og
saaleedis af Pantebogens fol: 283 udslett:
2. Sorenskriver Garmans Auctions Skiøde til Rasmus Nielsen Sæbøe paa 12 Mark
Smør 4 Kander ½ Potte Malt 2 ½ sk i pænge i Gaarden Yttre Sæbøe dat: 10 Decbr: 1752
vid: fol:
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3. Justitz Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Knud Thom/m/esen paa 13 Mark
Smør 8 Kander Malt indbereignet den part hand forhen har bøxlet, i Gaarden Nedre Qvalem
dat: 5 April 1753
4. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Ole Rasmusen paa 12 Mark Smør 8 Kander
Malt i Gaarden Houland dat: 5 Martij 1753
5. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Michel Olsen paa 9 Mark Smør 6 Kander
Malt i Gaarden Bøe dat: 5 april 1753
6. Michel Monsen Kaalstads udgivne bøxelsæddel til Aamund Nielsen paa 9 Mark
Smør 6 Kander Malt i Gaarden Boge dat: 27 Decbr: 1752.
7. Frue Justitz Raad Kroghs udgivne bøxelsæddel til Ole Nielsen paa 18 Mark Smør
18 Kander Malt ¼ faar i Gaarden Giere dateret 31 Martij 1753 med Rev: ej dat:
8. Assessor Lausens bøxelseddel til Michel Olsen Nordang paa 9 Mark Smør 9
Kander Malt i Gaarden Nordang dat: 17 april 1753 rev:
9. ditto hands bøxelsæddel til Ole Michelsen {foruden} indbereignet det hand forhen
har i brug i alt 18 Mark Smør 15 Kander Malt i Gaarden Miøs dat: 3 Maij 1750 med Rev:
10. Skiftebrev holdet d/en 8 Nov: 1752 paa Gaarden Boge efter afg/angne Ole
Johannesen Boge vid: fol:
11. ditto paa Gaarden Kaalaas d/en 10 Nov: 1752 forrettet efter afg/angne Anders
Michelsen vid: fol:
12. ditto paa Gaarden Nore Ascheland d/en 10 Nov: 1752 forrettet efter Hans
Pedersen Brathetougle.
13. Jens Hansen Kartvedts udgivne Pante Obligation til Johannes Erichsen Boge paa
Capital 28 rdr: og til Underpant satt 1 p/un/d Sm: og 16 Kander Malt i Gaarden Kartvedt
dat: 16 Maij 1753
14. Kari Johannesdatter afg/angne Jacob Olsen Kartvedts Encke og Erich
Gudmundsens udgivne Skiøde til Johannes Monsen paa ½ Løb Smør ½ tønde Malt i
Gaarden Kartvedt dat: 16 Maij 1753 vide fol:
15. Michel Monsen Kaalstad og Hustrue Ingebor Stephensdatters bebrevelse til
hinanden at den Længstlevendes Arvinger skal ey tilreigne sig Andeel udi deres eyende
Gaard Kaalstad skyldende 14 Mark Smør 18 2/3 Kande Malt, forinden begge ved døden
afgaar da sam/m/e til fellis Arvinger skal deeles, dat: 16 Maij 1753 vid: fol:
16. Christi Ellevsdatter med Laværge Johannes Boge med fleere Medarvinger Deres
udgivne Skiøde til Erich Gudmundsen paa 18 Mark Smør 12 Kander Malt i Gaarden Kaalaas
dat: 16 Maij 1753 vid: fol:

17. Magne Simensen Holes udgivne Skiøde til Lars Monsen Solen paa 1 p/un/d Smør
16 Kander Malt indbereignet Kiøberens egen Part i Gaarden Hole dat: 16 Maij 1753 vid:
18. ditto Selgeres udgivne Skiøde til Jens Johannesen Hole paa 1/3 part af sin eyende
Jordepart som med den part Kiøberen forhen eyer er 12 Mark Smør 8 Kander Malt i
Gaarden Hole, ditto dato vid: fol:
19. Ole Torgiersen Voxtaule og Elling Joensen Marøens Skifte foreening, det Ole
Torgiersen skal beholde Jordegotzet i Gaarden Voxtaule Skyldende 11 3/7 Mark Smør 3 ¾
K: M: 2 1/7 sk i pænge dat: 25 april 1753 vid: fol:
20. H/er/r biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Torbiørn Nielsen paa 1
p/un/d 2 10/117 Mark Sm: og 1 Mæle 2 106/117 Kande Malt i Gaarden Soltvedt dat: 22
Nov: 1752 med Rev: ej dat.
1753: 290
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Told Inspecteur Wilhelm Gielmeyden fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med
muntlig Stevne Maal til dette Ting Tiid og Stæd har indkaldet Peder Lassesen Nesbøe for
ærrørige og usøm/m/elige Ord hand imod Citanten afvigte Aar d/en 17 Nov: skal have talt
{ham} imod ham paa Gaarden Sletten, ligesom og til Vidner udi sam/m/e Sag under fals
Maal er indkaldet Ole Johannesen Pletten og Lasse Pedersen Instebøe, samt den indstevnte
indkaldet sam/m/e Vidner at anhøre, og der efter Dom at lide efter Sagens beskaffenhed.
Den indstevnte Peder Lassesen Nesbøe, tillige med de 2de Vidner mødte Vedtagende
Lovlig Varsel.
Den indstevnte Peder Lassesen Nesbøe benægtet aldeelis ey usøm/m/eligt at have talt imod
Citanten, men da den indstevnte Var samlet med Citanten afvigte høst paa Gaarden Sletten
udi Citantens Stue, betalte den indstevnte sin Landskyld til Citanten, og altsaa blev qvitteret
der for, siden fremkom Lasse Peersen hands Sønn ligeleedis for at betale Landskyld,
hvorpaa Ejeren og Citanten sagde jeg skal have ½ rdr til paa bøxelen, hvorpaa Lasse sagde
jeg Veed ey andet end min bøxel skal Være betalt, hvorpaa Citanten sagde jeg skal have den
halve daler, \og/ der paa \vilde/ {tog} tage af Landskylden 3 mrk, {og skrev} derpaa sagde
den indstevnte at Ville lægge Pængerne ud for Sønnen, som hand og giorde, men der hos
sagde det er synde Pænge i tager naar i tager saa mange Pænger i bøxel paa saadant brug, i
maatte leve og lade leve,
Citanten forlanget de indstevnte Vidner maatte føres
Ole Johannesen Pletten fremstoed og efter aflagde Eed forklarede følgende, det
Vidnet Var tilstæde udi Citantens Stue paa Gaarden Sletten afvigte Høst da den indstevnte
med Vidnet betalte sin Landskyld til Citanten, hørte hand Peder Lassesen sagde til Citanten
da hand forlanged en halv daler paa Sønnens bøxel som skulle staae til Rest, I Vil leve og
ikke lade leve, dernæst og sigende til Inspecteuren de Ord i vil sue baade Marv og been af
os, Inspecteuren tilspurte Vidnet 1. om hand ikke hørte at Peder Nesbøe sagde til Citanten
de ord at dievelen toeg imod de pænge som Peder Nesbøe kastet paa bordet til Citanten for
hands Øyne med Vreede, Vidnet svarede Ney hand saadanne Ord ey har hørt, ligesom hand
ey saae andet end Peder Nesbøe lagde pængerne frem paa bordet, dog paa en søm/m/elig
Maade, og saae hand ey videre Vreede af den indstevnte end hos Citanten Videre havde
Citanten ey at tilspørge dette Vidne.
Den indstevnte Peder Lassesen anmelte det hand med Contra Stevning har indkaldet
Citanten fordie hand har hæntet hands Sønn Lasse Pedersen og fordie hand har slaget hands
Sønn med Videre efter Vidners forklaring som til den ende er indkaldet, nemlig Mons

Endresen og Johannes Olsen tienende hos Citanten begge under fals Maal alt for videre at
oplyse Sagen.
Inspecteur Gielmeyden benægtet Stevne Maaletz forkyndelse, og henskyder sig under sit
Værneting for bye tinget.
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Stevne Vidnerne Knud Olsvold og Hans Johannesen *Tolles (Tolleshaug) fremstode og til
kiende gav det de for Lasse Pedersen har indstevnt Citanten Inspecteur Gielmeyden med
Contra Stevning fordie hand afvigte høst skal have slaget ham, sam/m/e Stevne Maal har de
forkyndt i Inspecteurens Huus paa Gaarden Sletten, dog allereede da Inspecteuren Var
bortreyst, dog i Inspecteurens Tieneres Paahør, hvilcket Stevne Maal de afhiemlede.
Inspecteur Gelmeyden Refererede sig til sit forum.
Eragtet
Da det af Stevne Vidnernes Udsiigende erfares at denne Contra Stevning er paa Gaarden
Sletten forkyndt, allereede da Inspecteuren derfra Var reyst, og ey for hands boepæl i Bergen,
bliver mod Inspecteurens der udi giorde exception om Stevne Maaletz lovlige forkyndelse,
denne Sag til lovlig Stevnemaal afviist, og hoved Sagen altsaa til næste Ting udsatt.
H/er/r Inspecteur Gelmeyden anmelte det hand med skriftlig Stevne Maal under 20 8ber
afvigte Aar havde indkaldet Erich Jonsen Sletten til sistleeden Aars høsteting men i Mangel
af fuld Varsel den tiid fremkom Sagen ey i Rette, hvor for hand nu med muntlig Varsel til
dette Ting har ind kaldet bem/el/te Erich Jonsen for Sagen bem/el/te Stevne Maal indeholder,
som dog Ved Stevne Vidnerne ey denne gang er ham efter den fremlagde Stevning forelæst.
De 2de Stevne Vidner Knud Olsvold og Hans Johannesen Tolleshaug fremstode og eedelig
afhiemlede det de med muntlig Varsel har indstevnt Erich Jonsen nu boende paa Gaarden
Giere fordie hand ey har giort Clarering med Inspecteuren, hvorpaa Erich Jonsen svarede
hand har Været hos Inspecteuren men ey giort Clarering med ham, ligesom hand og skulle
svare til det forrige Stevne Maal som hand til sistleeden høsteting Var indkaldet for, men ey
sagde hvad indholden var ey heller havde sam/m/e stevne Maal med sig, da de denne gang
forkynte denne muntlige Stevning
Den indstevnte blev paaraabt men ey mødte
Eragtet.
Da der udi den muntlige Stevnings forkyndelse mangler efter Stevne Vidnernes forklaring,
at Sagen hvorfor Erich Jonsen burde møde ey tydelig er angivet, det i Rette lagde skriftlige
Stevne Maal ey heller hverken forhen er afhiemlet i Rette siden Sagen ey fremkom til den tiid
den var indstevnt til, ey heller nu Ved Stevne Vidnerne er den ude blivende sam/m/e
Stevning forkyndt saa at der ey findes det Lovens 1 bogs 4 Cap: 5 art: paabyder, thi bliver
Sagen til lovlig stevne Maal afviist.
D/en 17de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og da ingen Sager Videre efter
Paaraab fremkom udi Rette fremlagde Fogden til attestation de sam/m/e 3de qvestioner
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som for Sartor Skibb: som lige leedis af dette Skibbreedes Almue blev besvaret ligelydende.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 452 rdr 4 mrk 6 sk

Ahlenfit Skibbreede
1753 d/en 19de Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Ahlenfits
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 262 findes
tilførte, da de 6 Mænd med Laug Mandens attester beviiste at have aflagt deres Laug Rættes
Mænds Eed, og de 2de Elling Hilland og Anders Qvamme af Fogden at Være paa Laug
Mandens Veigne i Eedtagne, hvilcket Fogden og for Rætten declarered saaleedis at Være i
Sandhed.
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Videre Ordre oplæste
som Ved nestforrige Tingstæd.
Dernæst publicered
1. den Constituerede Stiftbefalings Mand Justitz Raad og Laug Mand Bagers
Resolution dat: 12 Maij 1753 angaaende Alversunds og Meelands Sogners indgivne
Ansøgning, om hielpe skydtz af Ham/m/er Sogn, hvorefter er befalet at Meelands Sogn skal
nyde 4 sk Pr: Mand af Ham/m/ers Sogn og bem/el/te Sogn med Alversund at alternere i
Præsteskytzen enten in natura eller leye for sig vide fol:
2. Ting lyst Valentin Wedels udgivne Pante Obligation til H/er/r Consistorial Raad
Haberdorf stor 200 rdr og dat: 2 Jan: 1750, hvorudi er pandsatt hands Faders Huus i byen,
samt Alversunds Kierke og 2 p/un/d Smør i Gaarden Lille Bergen dog med saadan priorite
som Obligationen indeholder, som i Pantebogen fol: 474 findes indført
3. Comerce Raad von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Lars Olsen Hannestvedt
paa 1 b/ismerpund 12 Mark Smør ½ Tønde Malt i Gaarden Gervigen dat: 29 Decbr: 1752
4. Sorenskriver Garmans udgivne bøxelsæddel til Niels Andersen paa ½ Løb Smør
½ tønde og ½ Mæle Malts og Korns Land skyld dat: 14 febr: 1753 i Gaarden Storoxe.
5. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Rognald Rasmusen paa 1 p/un/d Smør 2/3
faar i Gaarden Watne dat: 14 febr: 1753 med Rev: ej dat
6. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Indre Fosse efter afdøde Jon Monsen og Mageli
Olsdatter dat: 27 ejusdem Januari 1753 vid: fol:
7. Stiftbefalings Mand von Cicignons udgivne Resolution under dato 19 Jan: 1753
paa Almuen af Seims Sogns deres giorde Ansøgning om hielpe skydtz og Nattehold af
Hossangers hoved Sogn Vide fol:
8. Johannes Rasmusen Hielmtvedts udgivne Afkald til Værgen Michel Titland for sin
Hustrues Siri Olsdatters Arv stor 36 rdr 1 mrk 8 sk dat: 19 Maij 1753 vid: fol:
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
For Rætten fremstoed følgende Opsiddere paa Gaarden Ystebøe af Radøe Skibbreede, Sc:
Mons Christiansen, Willum Christiansen, Mons Nielsen, Alv Olsen og Erich Knudsen og
anmelte det de paa egne og fraværende Mons Monsen Ystebøes Veigne som formeedelst
Svaghed ey møder har ladet med muntlig Stevning indkaldet til dette Ting tiid og Stæd,
H/er/r Lieutnant Steens 2de tieniste
1753: 291b
Drenge Ole Joensen og Christian Christensen tienende udi Brudeknappen, fordi de afvigte
Høst {kort for} imellem Micheli og Helgemiss tiider i Citanternes Skov ulovlig og uden
tilladelse hugget endeel birkeskov og brende, Derom at Vidne er indkaldet Knud Christiansen
og Johannes Christiansen Giere begge under fals Maal, ligesom og til Vedermæhle indkaldet

Lieutnant Steen at anhøre ovenmelte Vidner, hvad denne Skovhugst anbetreffer som og hvad
Videre ham paagieldende af Vidnerne Ole Taule og Brynilde Olsdatter som ligeleedis under
Lovens Fals Maal er indkaldet kand forklare, alt til et Tings Vidnes Erhvervelse.
De indstevnte Ole Joensen og Christian Christensen tillige med Lieutnant Steen som til
Vedermæhle er indkaldet som og Vidnet Ole Taugle blev 3de gange paaraabt men mødte
ikke,
Stevne Vidnerne Berge Qvam/m/e og Besse Schare fremstode og efter aflagd Eed
afhiemlede det de har indstevnt Ole Joensen og Christian Christensen begge tienende i
Brudeknappen til Vidne om Skogehugst som Lieutnant Steen skulle have giort i Ystebøe
Marken \og/ under Lovens Fals Maal som og indstevnt Lieutnant Steen til at anhøre Vidner
{ligeleedis har} men ey navngivet hvad Vidner det var, ey heller naar og hvor mange Ganger
den Skov hugst skulle Være øvet, ey heller paa hvad Stæd
Vidnet Ole Taugle mødte ikke, og som disse Stevne Vidner ey har indstevnt ham, men
andre Stevne Vidner der til brugt som ey møder for at afhiemle Stevne Maalet.
Eragtet
Da det af Stevne Vidnernes Forklaring erfares det Stevne Maalet ey efter Citanternes
Meening er saaleedis forkyndt som skee burde, i det de har indstevnt Ole Joensen og
Christian Christensen som Vidner der dog er sigtete som Giernings Mænd og de der har øvet
utilladelig Skovhugst, som og at Ved Stevne Maaletz forkyndelse ey er i agt taget at anføre
naar og hvorofte saadan Skovhugst er øvet, ey heller for Lieutnant Steen som til Vedermæhle
indstevnt i hvad Sag hand skulle anhøre \de/ Vidner nemlig Knud Christiansen og Johannes
Giere, og i hvad Sag hand skulle anhøre de 2de andre Vidner nemlig Ole Taule og Brynilde
Olsdatter, thi bliver Sagen til nyt og Lovlig Stevne Maal afviist siden Lovens 1 bogs 4 Cap: 5
art: ey er i agttaget, ligesom og Vidnet Ole Taule ey kand ansees lovlig at være stevnt, i
henseende hverken hand eller Stevne Vidnerne møder for at afhiemle det hand som Vidne er
indkaldet
Fleere Sager efter paaraab fremkom ey for Rætten
Fogden fremlagde til Attestation de sam/m/e 3de qvestioner hvoraf de 2de første blev
besvaret ligesom for Schiold dog med den forandring at Lieut: Steen som nu beboer
Brudeknappen tillige
1753: 292
bruger den ødepart i Gaarden Brataugle i Radøe Skibb: som er hands egen Ejendom.
Restancen for indeværende Aars 1ste og 2 termin beløber 519 rdr 9 sk

Herløe Skibbreede
1753 d/en 21 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Herløe
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Overværelse af deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten for dette Aar tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol:
259 findes tilførte,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Videre Ordres oplæste som
Ved nestforrige Skibbreede.

Ligesom og \den i/ Stiftambtmandens Stæd Constituerede Justitz Raad Bagers
Resolution angaaende Meelands Almues Ansøgning, og hielpe skydtz de herefter af
Ham/m/ers hoved Sogn skal nyde med 8 rdr: dat: 12 Maij 1753.
Dernæst fremlagt til publication
1. Valentin Wedels udgivne Pante Obligation til Consistorial Raad Haberdorf dat: 2
Jan: 1750 som ligeleedis for Ahlenfit Skibbreede er publiceret sistleeden 19de Maij
indeværende Aar 1753 og udi Pante bogen fol: 474 ordlydende indført.
2. Aflyst en af Valentin Vedel under dato 5te april 1745 udgivne Revers til
Toldbetient Zacharias Floer som Constituered FuldMægtig for Christen Bollers hvorefter
erfares at den hæftelse paa hands effecter ey sam/m/e at pandtsætte eller sælge til nogen er
ophævet Ved den af Zacharias Floer paateignede qvittence af 18 Jan: 1746 som i Pantebogen
fol: 302 findes dertil anført in Margine Ved denne Revers som d/en 9 aug: 1745 findes
sam/m/estæds at Være publiceret og indført.
3. Ting lyst Christen Bollers udgivne Afkald til Valentin Wedel for hands Arve
Capital som Herman Staal har Værget for dat: 10 Martij 1746 vide fol:
4. Valentin Weedel og Hustrue Berthe Lisbet Rafn Vedels udgivne Skiøde til Stadtz
Physicus og Doctor Johan Godtfried Erichsen paa Alversunds Kierke i Ahlenfit Skibb:
staaende og halvedeelen i Gaarden Sunde eller saa kaldet Lille Bæren i Herløe Skibb:
skyldende ½ Løb Smør ¼ tønde Malt alt med tilhørende Inventarium og Videre
underliggende Herlighed dat: 30 april 1753, hvorpaa og under sam/m/e dato fantes
Procurator Johan Simon Cramers Tilladelse at dette Skiøde maatte publiceres i henseende
hand som har borge Mæster Fasmers Transport brev publicered d/en 7de april 1745 ihende
og sam/m/e er overdraget ey anseer eller paastaar sam/m/e at hæfte paa denne Ejendom som
nu sælges som alt udi Skiøde protocollen fol:
ordlydende er indført.
5. Doctor Johan Friderich Erichsens udgivne Pante Obligation til Procurator Cramer
Senior for Capital 200 rdr dat: 10 Maij 1753 og til Underpant satt ham Alversunds Kierke
og halvdeelen i Sunde, vide pantebogen fol:
6. Ole Monsen Turøens udgivne Skiøde til Lehns Mand Knud Tøsøen paa en halv
Vog fisk i Gaarden Turøen dat: 5 Maij 1753 vide fol:
7. Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Johannes Sieursen paa 1 p/un/d fiskes
leye udi Gaarden Sture dat: 7 april 1753 med Rev: ej dat
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8. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Christen Simensen Sture paa ½ Vog fisk i
Gaarden Sture dat: 6 April 1753 med Rev: ej dat
9. ditto hands bøxelsæddel til Michel Johannesen Søre Selle paa 1 p/un/d 6 Mark fisk
og 6 K: Malt i Gaarden Søre Selle dat: 31 8ber 1752 med Rev:
10. Knud Tøsøens udgivne bøxelsæddel til Michel Olsen Turøen paa 9 Mark fisk i
Gaarden Turøen dat: ? Maij 1753 med Rev: ej dat
11. Stifts proust H/err Ole Tidemans udgivne bøxelsæddel paa 1 p/un/d Smør 1
Mæle Malt i Gaarden Hopland dat: 31 8ber 1752 med Rev:
12. Ole Steen Kierke Værger til X kierken (Korskirken) hands bøxelsæddel til Iver
Michelsen paa 1 p/un/d Smør ¼ tønde Malt udi Gaarden Nedre Tvedt dat: 20 Debr: 1752
13. Ole Olsen Fløens udgivne bøxelsæddel til Gunder Johannesen paa 9 Mark Smør
18 Mark fisk udi Gaarden Fløen dat: 2 Maij 1753 Rest: Revers
14. Niels Rasmusen Kielstad Curator for Mons Olsen Tosvigen hands udgivne
bøxelsæddel til Thomas Christensen paa 8te Skillings Leye udi Gaarden Hiertaas dat: 5 Maij
1753.

15. Mathis Michelsen med fleeres udgivne Skiøde til Arne Simensen Fløxand paa 18
Mark Smør ½ Mæle Malt i Gaarden Waalle dat: 21 Maij 1753 vid: fol:
16. Niels Gudmunsen Øfre Vaagenesses Skiøde til Johannes Christiansen Taasche
paa 1 ½ Skillings Jord i Gaarden Taasche dat: 21 Maij 1753 vid: fol: 475
17. Niels Rasmusen Kielstads paa Mons Olsen Tosvigens Veigne hands bøxelsæddel
til Rasmus Heljesen paa ½ Løb Smør 1 ½ qvarteer Malt i Haatoft dat: 21 Maij 1753 med
Rev: ej dat
18. Arne Floxands udgivne bøxelsæddel til Mathis Michelsen paa ½ Løb Smør 1
Mæle Malt i Gaarden Wolle dat: 21 Maij 1753 med Rev:
19. Peder Pedersen Rylands bøxelsæddel til Iver Andersen paa 9 Mark Smør 3
Kander Malt i Gaarden Echeland ej dat
20. som Laværge Mons Hegernes og Niels Kielstads udgivne bøxelsæddel til Ole
Nielsen Sunde paa 8te Skillings Jord i Hiertaas dat: 5 Maij 1753 med Rev:
21. Lars Hansen Lansvig med fleeres bøxelsæddel til Hans Rasmusen paa 16 1/5
Mark Smør 5 2/3 Kande Malt i Gaarden Kaursbøe dat: 21 Maij 1753 med Rev:
22. Assessor Lausens bøxelsæddel til Hans Rasmusen paa 6 Mark Smør i Gaarden
Kaursnøe dat: 6 april 1753 med Rev:
23. Ole Olsen Søre Selles Afkald til sin hustrues Kari Pedersdatters Værge Peder
Nielsen Herlevehr for Arve Capitalerne tilsam/m/en 12 - 5 - 13 sk dat: 21 Maij 1753.
24. Torbiørn Nielsen Soltvedts Afkald til Værgen Otthe Johannesen Kielstad for
Capital 9 rdr 4 mrk 6 sk hands hustrue Brithe Larsdatter tilhørende dat: 21 Maij 1753.
D/en 22de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev publiceret
1 Qvittering som Hans Jansen Rong som Laværge for Encken Marthe Nielsdatter har
udgivet til Ole Johannesen Blom for 10 rdr 3 mrk for et halvt stuehuus og Kam/m/er
staaende paa øde toft paa Gaarden Blom dat: 22 Maij 1753
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I Rette blev fremlagt et af Procurator Barth paa Assessor von der Lippes Veigne skriftlig
forfattet Stevne Maal dat: 9 april sistleeden Contra Ole Gregoriusen nu boende paa
Kleppestøe for Resterende Forpagtnings Afgift 10 rdr med Videre efter Stevne Maaletz
indhold saa lydende.
Den indstevnte blev 3de gange paaraabt men mødte ikke ey heller nogen paa hands Veigne
Stevne Vidnerne Baste Tvedten og Haaver Johannesen Erstad fremstode og efter aflagd Eed
forklarede det de meer end med 14 dages Varsel Lovlig har oplæst denne fremlagde Stevning
udi den indstevntes Hustrues og Forpagteren paa Gaarden Kleppestøe hands Hustrues Paahør,
da den indstevnte ey Var tilstæde, men dog oplæst for dem Stevningen for den indstevntes
tilhold Stæd paa Gaarden Kleppestøe.
Der efter blev paastaaet Lavdag til næste Ting
Eragtet
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Ole Gregoriusen Kleppestøe forelægges Lavdag til
næstholdende Høsteting
Stephen Østensen Hole som anordnet Værge for Johannes Rasmusen Tosche lod opbyde af
sam/m/e Myntlings Arve Capital den Summa 74 rdr: 1 mrk 5 sk om nogen sam/m/e mod
Sufficent Pant og Renters Erlæggelse Vilde laane, men som ingen tilbød sig sam/m/e at
antage paa ovenstaaende Condition blev Pengerne under forseigling Værgens Hustrue

Gundver Monsdatter som sam/m/e anviiste for Rætten til bage leveret for at hiemføre til
hændes Mand som ey Var selv tilstæde, men havde andet forfald
Publicered
Capitain Johan Martin Heyms udgivne Pante Obligation til Mad/a/me Adelucia
S/a/l/ig/ Mag/is/t/e/r Peder Bredahls paa Capital 400 rdr dat: 4 Maij 1753, og derudi
pandsatt hands paaboende Gaard Langeland, hvorpaa dog ikke Skiøde er publiceret og
Creditor givet Com/m/unication Ved documentets Paateigning vide fol: 475.
Dernæst fremlagde Fogden til attestation de sam/m/e 3de qvestioner som blev besvaret
ligesom af Sartors Skibb:
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 553 - 4 mrk 2 sk

Hossanger Skibbreede
1753 d/en 23 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Hossanger
Skibb: Almue paa Tingstædet Bernes Tangen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnævnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 268 findes tilførte som
alle med Laug Mandens Attester at Være i Eedtagne,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger Ordres og Resolutioner oplæste
som ved nest forrige Tingstæd, som og de 2de Resolutioner angaaende hielpeskydtzen som
Hammers og Hossangers hovedsogne til annexerne skal yde.
Dernæst publicered
1. Ole Arnesen Miøses udgivne Gave brev til sin Værsønn Anders Aamundsen og
datter Brithe Olsdatter paa 12 Mark Smør 8 Kander Malt i Gaarden Miøs dat: 23 Maij vid:
fol: 475
2. Jan Frøchens udgivne bøxelsæddel til Anders Aamundsen paa 5 sk:s Jord i
Gaarden Miøs dat: 19 Jan: 1753.
3. Anders Joensen Hustrulies udgivne Fæste Seddel til Huus Manden Aschild Iversen
at beboe hands Grund paa Klubben liggende under Gaarden Hustrulie imod hand der af
aarlig svarer i Grundeleye 1 rdr, og ey videre forfang giør Bernestangen d/en 23 Maij 1753
Johannes Larsen Hustrulie fremstod for Rætten og tilkiende gav det hand med muntlig Varsel
til dette Ting tiid og Stæd har ladet indkalde sin Naboe Anders Joensen Hustrulie
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fordie hand i mange Aar har hugget i Citantens tilhørende Skov som og at hand vil tileigne
sig sam/m/e Mark og Skove støcke hvor hand har hugget paa, derfor at lide Dom tillige med
Processens Omkostning, ligesom og derom at Vidne er indkaldet Mons Knudsen Angeschaar,
og Johannes Johannesen Tepstad begge nerværende og tilstæde.
Stevne Vidnerne Anders Laastad og Erich Tebstad fremstode og eedelig afhiemlede det de
med mundtlig Stevning har ind kaldet til dette Ting Anders Joensen Hustrulie fordie hand
skal have hugget udi Citanten Johannes Hustrulies Skov saavel tilforn som og i denne Vinter,
og derom at anhøre Vidnerne Mons Knudsen Angeschaar og Johannes Tebstad, og efter
Sagens beskaffenhed derfor at lide Dom.

Anders Joensen Hustrulie {svarede} mødte for Rætten siigende det hand ey har hugget i
Citantens Skov nogensinde men hugget i 21 Aars tiid saalænge hand der har boet ligesom
hands Formænd paa hands egen Skove teiger, og at Citanten aldrig tilforn derpaa noget har
manglet og fremdeelis agter og at Vedblive paa de stæder som tilhører og underligger hands
Jordepart at benøtte sig af sin Skov.
Citanten Vedblev at siige det den indstevnte har hugget over Merckerne ham til Skade, den
indstevnte benægtet sam/m/e in totum
Eragtet
Da denne Trette angaar og Concernerer Markeskiel som Citanten sigter den indstevnte for at
have overgaaet og udi hands tilhørende Skoveteig, nedfeldet Skov, som den indstevnte ey er
berettiget til, bliver Sagen som ey Vidner kand antages udi førend de paa Stæden kom/m/er
og efter giorde Anviisning ere forhørte ey her for Rætten paadømt, men i følge Lovens 1
bogs 13 Cap: 9 art: henviises til Aastæden, hvor Citanten efter Lovlig Stevne Maal denne Sag
til Videre Udfør haver at \proseqvere og der/ forvænte Ved dom sam/m/e at blive sluttet,
imidlertiid haver Citanten at addressere sig betiimelig til Dom/m/eren for at faae Tiiden
beram/m/et til denne Sags Videre foretagelse paa Aastæden
Johannes Hustrulie anmelte det hand til dette ting ligeleedis har indkaldet Anders Joensen
Huustrulie, fordie hand haver tilladt Huus Manden Aschild Iversen at beboe sin nemlig
Anders Joensens Huustrulies Grund, og fordie bem/el/te huus mand bruger Øhltap hvorved
adskillige folck søger der hen og nedtræder Citantens bøe og slætte Mark, derfor at lide Dom,
Anders Joensen Huustrulie sagde det hand har tilladt Huus Manden Grund paa sin
tilhørende Jord at opsætte sig et Huus og derpaa meddeelt ham bøxelsæddel saaleedis som
sam/m/e indeholder og hand nu frem lægger og producerer, hvorved hand ey har tilladt Huus
manden noget som er Citanten anstødeligt og alt saa tæncker hand ey er formeent til at give
(gives?) saadan Fæsteseddel som udstæd er, siden hand er Ejere for sin egen Jord.
Johannes Hustrulie sagde det hand ey kand klage at Anders Joensen har giort ham nogen
Skade Ved det hand har
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Huus Manden end paa sin Grund, ey heller at huusManden har giort ham til denne tiid nogen
Skade paa sin marck, siden hand saa nylig er kom/m/et der at boe, men alt\saa/ paastaar
allene at nyde sin Ejendom ubeskaaret, og ved dom sam/m/e paaskiønnet.
Den indstevnte havde ey videre at anføre, Refererede sig til sit forrige, det hand ey haver
givet Anledning til denne Trette.
Dom afsagt
Da Citanten Johannes Hustrulie ey har beviist sig at Være tilføyet nogen Skade Ved det den
indstevnte Anders Joensen Huustrulie haver givet Huus Manden Aschild Iversen tilladelse at
beboe sin Grund alt efter den ham under dags dato meddeelte og publicerede bøxelsæddels
Videre Indhold, men meeget meere den tilstaaelse af Citanten selv er giordt, det hverken den
indstævnte eller hands Huus Mand til denne tiid har giort ham nogen Skade paa hands Mark,
siden hand for nyelig der er kom/m/et og nedsatt sig, altsaa kand Retten ey andet end ansee
Citantens Søge Maal som ugrundet der af sig selv henfalder, hvorfor og den indstevnte
Anders Joensen Huustrulie sagisløs hiemfindes, men Citanten som temere litigans i følge
Forordning af 19 Aug: 1735 dens 1ste art: tilpligtes til Justitz Cassen at bøde 4 mrk 4 sk
som alt 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør udreedes under Adfærd efter loven
Knud Veset, Johannes Austad, Johannes Schierping, og Magne Schistad alle af Mielde
Skibbreede fremstode for Rætten og gav til kiende det de paa egne og øvrige Almue af

Mielde Skibbreedes Veigne til dette Ting tiid og Stæd med mundtlig Stevne Maal har ladet
indkalde Fuuse Kalleklev, Johannes Kalleklev Sieur Nore Løtvedt, Mons Nore Løtvedt,
fordie de afvigte Vinter har hugget i Almindings Skoven som er til Mielde Skibbreede
henlagt, og de derudi boende tilhørende, adskillig træ fang, som boelverck Sper og dislige,
alt Videre derom at anhøre følgende Vidner \Corporal/ Aschild Herland, Jens Kalleklev,
Mons Søre Møching alle under Lovens fals Maal for derefter at lide dom efter Sagens
beskaffenhed og deres nermere beviis de Reserverer sig at føre
Af de indstevnte mødte Johannes Kalleklev, Sieur Nore Løtvedt og Mons Nore Løtvedt,
men ey Fuuse Kalleklev, ey heller de 3de indstevnte Vidner.
Stevne Vidnerne Anders Bernes og Anders Laastaa frem stode og efter aflagd Eed
afhiemlede det de med Lovlig Varsel har forkyndt ovenstaaende Stevne Maal for alle
Vedkom/m/ende i deres eget paahør, som og at have indkaldet de 3de Vidner Aschild
Herland, Jens Kalleklev og Mons Søre Møching alle under Fals Maals bøder at møde i Rette
for at aflægge deres Vidne i denne Sag, og har de alle i eget paahør faaet fuld Varsel efter
Lov til i dag at møde.
Johannes Kalleklev fremstod og sagde det hand udi Almindingen Mielde Skibbreede
tilhørende har afvigte Vinter hugget 1 ½ tylt Sper 6 alen lang og 3 torvalde som Ole og
Anders Eversdahl har faaet hos ham, paa den Maade at de for hands Arbeyde Ved at hugge
og nedføre det skulle betale ham, men ey faaet betalning, derfor ey heller sagt til dem
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[get] derfor skulle gives, ligeleedis og hugget til gamle Rasmus Burcheland 5 troe træer,
ligeleedis til Erich Andersen Haue 6 bencke stour, til Peder Andersen Kleveland 16 sper 7
alen lang, til Einer Bragvatten hugget 1 tylt Plancker til Floer gulv, og ½ tylt til Michel
Dahltvedt alt til de Mænd som boer paa Mielde Skibbreede som for hands Arbeyde allene
skal betale ham, dog ey til denne tiid ey faaet noget derfor ey heller sagt til dem hvormeeget
detz Arbeyds Lønn skulle blive. Videre sagde Comparenten ey at have hugget enten til sin
Nøtte eller Kiøb der med at bruge.
Sieur Nore Løtvedt tilstoed det hand af Almindings Skoven har hugget 7 á 8 støcker træer til
at forbedre sin Lade med til bord klædning, som og at have hugget gam/m/el birk til brende
og Kippe Veed alt for sin Armod og fattigdoms skyld, og tilstoed hand at have Vel forhen
hugget en eller fleere krogede bulverck stocker men ey denne Vinter, det øvrige bulverck
som blev funden af Citanterne sagde Comparenten at have hugget nemlig 3 tylter paa
Haggenes den 4de tylt ligeleedis i en holme paa Hagenes hvilcket alt Comparenten sagde at
skulle betale til Haldor Hagenes, det øvrige nemlig 1 tylt sagde Comparenten at have faaet
deels paa Herland, deels og paa Wahre.
Mons Nore-Løtvedt tilstoed ey at have hugget meer i Almindings Skoven end ½ tylt
boelverk, som Comparenten ned bragte til Søes for at selge, for at kiøbe andet tilfang til sine
Huuse.
Citanterne sagde det de paa Rættens Veigne har anholdet hos Sieur Løtvedt 5 ½ tylt boel
Verk, og ligeleedis forbød indtil Videre de Mænd paa Kalleklev at *førtføre 1 ½ tylt plandker
de havde hugget.
Eragtet
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Fuuse Kalleklev forelægges Lavdag til næste ting, de
3de Vidner Corporal Aschild Herland, Jens Kalleklev og Mons Søre Møching som Lovlig er
stevnt men ey møder forelægges alle under Lovens Fals Maal til næste ting at møde for at
aflægge Deres Vidnesbyrd i denne Sag, hvilcken Forelæggelse Citanterne tager beskreven, og
i Lovlig tiid for alle Vedkom/m/ende besørger forkyndt.

D/en 24de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt.
Publicered
Aase Halversdatters udgivne Skiøde til Niels Johannesen Heldahl paa 4 5/28 Mark
Smør 3 15/28 Kande Malt i Gaarden Heldahl dat: 23 Maij \1753/ Vide 475.
2. Skiftebrev forrettet efter afg/angne Anne Niels Datter Heldahl dat: 23 Maij 1753
vid: fol: 476
Til de fremsatte qvestioner som paa forrige Tingstæd blev svaret i alt som for Schiold
Skibbreede.
Restancen for indeværende Aars Skatters 1ste og 2den termin beløber 378 rdr 1 mrk.
Videre for Rætten fremkom ey noget af Sager.
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Echanger Skibbreede
1753 d/en 24 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Echangers
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Bernestangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd som fol: 267 findes anførte,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige ordre og Forordninger oplæste som ved
nestforrige Skibb:
Stift Ambt Mand von Cicignons Resolution dat: 19 Jan: 1753 at Hossangers hoved
Sogn skal svare lige Skydtz og Nattehold til Moe Sogn for deres Præst. vid: fol:
Dernæst publicered
1. Inger Nielsdatters udgivne Skiøde til Lars Nielsen Viche paa 1 2/7 Mark Smør 6/7
Kande Malt i Gaarden Store Ourdahl dat: 25 Maij 1753
2. Anders Iversen Lille Soleim med fleeres udgivne Skiøde til Hans Olsen Næsse paa
2 4/7 Mark Smør 1 5/7 Kande Malt i Gaarden Store Ourdahl dat: 25 Maij 1753 vid: fol: 476
3. Marithe Olsdatter med fleeres udgivne Skiøde til Tørres Andersen paa ½ p/un/d
Smør udi Gaarden Langedahl dat: 25 Maij 1753
4. Biskop Pontoppidans udgivne Bøxelsæddel til Mons Knudsen paa 1 p/un/d Smør
8 Kander Malt 1/6 faar i Gaarden Øfre Echanger dat: 24 Nov: 1752 med Rev: ej dat:
5. Iver Monsen Heggertveds udgivne Skiøde til Myndlingen Ingebor Monsdatter paa
8 Mark Smør 8 Kander Malt i Gaarden Heggertvedt dat: 25 Maij 1753 vid: fol: 476.
6. Ole Johannesen Dyrkolbotten med fleeres udgivne Skiøde til Ole Nielsen paa
Gaarden Dyrkolbotten skyldende 6 Mark Smør dat: 25 Maij 1753 vid: fol: 476
7. Jacob Monsen Øfreaas og Niels Jacobsen Kichals Skiøde til Lars Larsen paa 8
Mark Smør 1/18 deel faar i Gaarden Tofte dat: 25 Maij 1753 vid: fol: 476
8. Niels Johannesen Heldahl Værge for Ingebor Monsdatter hands udgivne
bøxelsæddel til Christen Larsen paa 1 p/un/d Smør ½ tønde Malt i Gaarden Heggertvedt dat:
25 Maij 1753 med Rev:
9. Knud Knudsen Aschelands paa egne og Ole Andersens Veigne hands udgivne
bøxelsæddel til Knud Olsen paa 1 p/un/d Smør 1/6 faar i Gaarden Tufte dat: 25 Maij 1753
med Rev:

10. Magne Esems bøxelsæddel til Hans Johannesen paa 12 Mark Smør i Gaarden
Langedahl dat: 25 Maij 1753 med Rev:
11. Ole Johannesen Toftes udgivne bøxelsæddel til Lars Larsen Eiterdahl paa 12
Mark Smør 1/12 faar i Gaarden Tufte ej dat:
For Rætten fremkom efter Paaraab ey nogen Sag,
Fogden lod fremsætte de sam/m/e 3de qvestioner som Ved forrige tingstæder som blev
besvaret ligesom af Almuen af Hossanger Skibbreede.
Restancen for indeværende Aars 1ste og 2. termin beløber 428 rdr: 5 mrk 13 sk

Mielde Skibb:
1753 d/en 28 Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Mielde Skibb:
paa Tingstædet Nedre Mielde i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de
Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 272 findes tilførte,
Og blev for dette Skibb: de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Videre ordre angaaende
Ham/m/ers Sogns hielpe skydtz til sine annexer publicerede som ved nest forrige Tingstæd.
Publicered
Consistorial Raad Geelmeydens udgivne bøxelsæddel til Johannes Halsteensen
Hekland paa ½ Løb Smør 6 Mark Smør udi Gaarden Hekland dat: 27 Martij 1753. med
Rev:
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2. Gedsche S/a/l/ig/ Claus Krohns udgivne Skiøde til Ole Johannesen paa 13 ½ Mark
Smør i Gaarden Sundland dat: 17 Martij 1753 vid: 477
3. Ole Johannesen Taqvam med fleere Arvinger efter afg/angne Johannes Monsen
Sundland Deres udgivne Skiøde til Anders Johannesen Sundland paa 6 Mark Smør 4
Kander Malt i Sundland dat: 28 Maij 1753 vid: fol:
4. Consistorial Raad Geelmeydens Skiøde til Johannes Andersen Schierping paa ½
Løb Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Schierping dat: 12 Jan: 1753
5. Ole Olsen Schaftuns udgivne Skiøde til Johannes Thomesen paa 1 p/un/d 6 [Mark]
Smør 10 Kander Malt i Gaarden Schafthun dat: 28 Maij 1753 vid: 476
Og som ey fleere Sager fremkom efter paaraab blev de 2de første qvestioner af Fogden
fremsatt og ligesom af næst forrige Echanger Skibb: besvaret
Restancen for 1ste og 2den termin beløber 320 rdr 15 sk

Arne Skibbreede!
1753 d/en 29de Maij blev Rætten til almindelig Som/m/ertings holdelse satt med Arne Skibb:
Udi Nerværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foget og de Rætten tilnevnte Laug Rættes
Mænd hvis Navne fol: 272 findes tilførte

Og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Videre Ordres oplæste som Ved nestforrige
Tingstæd.
Udi Laug Rættes Mand Knud Johansen Jordahls Stæd mødte Aschild Bredsteen som lyste
hands lovlige forfald.
Dernæst publicered
Den Constituered Stiftsbefalings Mand Claus Bagers Constitution til Anders Larsen
Morvigen at Være udi den dimitterede LehnsMand Peder Arnetvedts Stæd LehnsMand udi
Arne Skibb: dat: 5 Martij 1753 vid: fol:
Dernæst publicered følgende documenter
1. Erich Hognesen Yttre Brudvig med fleeres givne Skiøde til Halsteen Johannesen
paa 33 Mark Smør 11 Kander Malt i Gaarden Yttre Brudvig dat: 28 Maij 1753 vid: fol:
2. Halsteen Johansens Revers om at forsiune sin Svoger Ole Larsen med fornøden
Ophold siden hand som Odelsberettiget har afstaaet sin Jordepart i Gaarden Yttre Brudvig
dat: 29 Maij 1753 vid: fol:
3. Michel Monsen Tuenes paa egne og Søns Veigne hands udgivne Skiøde til sin
ælste Sønn Johannes Michelsen paa 27 Mark Smør 9 Kander Malt i Gaarden Lille Tuenes
dat: 29 Maij 1753. vid: fol:
4. Aflyst Lars Einersen Qvidsteens under dato 1 Junij 1741 udgivne Pante Obligation
siden Creditors Arvinger der paa har teignet deres qvittering af 5 Martij h: a: som udi Pante
bogen findes andført fol:
5. Lars Einersen Qvidsteens udgivne Skiøde til Lars Thomesen paa 7 1/30 Mark
Smør 4/45 deel faar i Gaarden Yttre Taqvam dat: 5 Martij 1753 vid: fol:
6. Lieutnant Christopher Rafns udgivne Skiøde til Haaver Andersen Sættre paa ½
Løb Smør ½ faar ½ Mæle Korn i Gaarden Sættre dat: 29 Maij 1753, vid: fol:
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7. Jens Michelsen Taqvams udgivne Skiøde til Haldor Nielsen paa 1 p/un/d Smør
1/3 faar i Gaarden Taqvam dat: 22 Jan: 1753 vid: fol:
8. ditto hands udgivne Skiøde til Niels Jensen Taqvam paa 1 p/un/d Smør 1/3 faar i
Gaarden Taqvam dat: 22 Jan: 1753 vide fol:
9. Rasmus Johannesen Nore Toppe og Anne Johannesdatters udgivne Skiøde til
Stephen Olsen Ulseth paa ½ Løb Smør 6 Kander Malt indbereignet Kiøberens egen Anpart
udi Gaarden Nore Toppe dat: 29 Maij 1753 vid: fol:
10. Den Contorsche Forstander Cord Sporings bøxelsæddel til Johannes Olsen
Hitland paa halveparten i Gaarden Hitland dat: 16 Maij 1753
11. Ole Michelsen Schierping paa Myntlingen Halver Monsens Veigne hands Odels
og Pænge Mangels Lysning til 1 p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Indre Sognstad som for
nerværende Tiid bruges og beboes af Anders Larsen Indre Sognstad dat: 29 Maij 1753 vid:
fol:
12. Baar Nielsens udgivne Pante Obligation paa Lars Pedersens Veigne til Procurator
Johan Simon Cramer for Capital 60 rdr derfor pandtsatt saavel sit eget som Lars Pedersens
Huus i Sandvigen dat: 20 Martij 1753 vid: fol:
13. Aflyst Giert Christiansen Storms udgivne Pante Obligation dat: 19 Aug: 1748 for
Capital 50 rdr efter Creditor Anders Olsens paateignede qvittence af 25 Maij 1753 og
saaleedis af Pante bogen udslettet

14. Ligeleedis aflyst Joen Rasmusens udgivne Pante Obligation til Creditor Gert
Christiansen Storm paa Capital 29 rdr efter Creditors qvittence af 22 Maij 1753 og saaleedis
af Pantebogen udslettet.
15. Michel Larsen Aaseim Værge for Lars og Thomas Thomesen Johannes
Michelsen Seim, Niels Aaseim og Ole Jensen Tuenes deres bøxelsæddel til Ole Johannesen
Taqvam paa ½ Løb Smør ½ faar i Gaarden Yttre Taqvam dat: 29 Maij 1753 med Rev: ej
dat.
16. Anders Morvigen paa Encken Marthe Andersdatters Veigne udgivne bøxelsæddel
til Iver Gudmundsen paa ½ Løb Smør 1 ½ Mæle Malt i Gaarden Søre Mølcheraaen dat: 29
Maij 1753
Fogden Kam/m/eRaad Smith mødte og æskede i Rette den til denne tiid opsatte Sag Contra
Ole Olsen Dahle og Pigen Kari Danielsdatter Flagtvedt, som med hinanden har begaaet Leyer
Maal, de forelagde blev paaraabt men Ole Olsen Dahle mødte ikke.
Stevne Vidnerne Michel og Johannes Seim fremstode og forkyndte det de sistleeden
Mandag 14 dage siden har forkyndet ham Lavdags forelæggelse, men at hand den tiid ey var
hiem/m/e men paa Munstring i byen ved Slottet, dog forkynte de forelæggelsen for hands
tilhold Stæd i hands MadModers paahør som er Hans Blindems Hustrue hvor hand paa
Gaarden Blindem tiener.
Den indstevnte og forelagde Kari Danielsdatter mødte siigende at Ole Olsen er den som
hende har besvangret og den hun for barnefader har udlagt.
Fogden fremlagde end ydermeere Sogne Præsten H/err Bergendahls attest under dat: 14
Maij 1753 om den
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Sags Rigtighed, men derhos anmelte at Qvinde Mennisket Kari Daniels datter i Mindelighed
har rettet for sig, og altsaa Var ingen Dom over hende forlangende, men da hand af Sogne
Præstens Attest fornem/m/er baade at Ole Olsen Dahle for ham er angiven til barnefader og
den tiid ey været til Confirmation paastoed Fogden at bem/el/te Ole Olsen Dahle Vorder
tildømt at betale ey allene sine Leyermaals bøder, men end og som den der qvind folcket
forinden hands Confirmation har besvangret at døm/m/es til Straf efter Forordning.
Eragtet
Da den forelagde Ole Olsen efter Stevne *Vidnernernes udsiigende ey Var tilstæde men i
Comando henreyst til Munstring, gives Sagen anstand til næste Ting i fald hand til den
indkomne Attest og Sigtelse Videre til sin befrielse noget haver at anføre, da i dessen Mangel
Dom sam/m/e tiid skal Vorde afsagt, og altsaa til næste Ting forelægges at møde
Fogden Smith efter forrige Tiltale Contra Rasmus Jansen æskede Sagen i Rette, og anmelte
det hand Ved de 2de Mænd Tosten Einersen og Johannes Jacobsen begge i Sandvigen
boende har forkyndet Rættens paa sistleeden Høsteting afsagde Lavdags forelæggelse for
bem/el/te Rasmus Jansen
Stevne Vidnerne fremstod og afhiemlede under Eed Lavdags forelæggelsens Lovlige
forkyndelse, at Være skeed i Rasmus Jansens Huus og i hands Hustrues Paahør.
Fogden sagde at da det af Vidnernes Udsiigende tilfulde er oplyst at Rasmus Jansen ofte er
befunden i Fylderie og i forargeligt Levnet med sin Kone og Værmoder, paastoed Fogden at
bem/el/te Rasmus Jansen Ved Dom bliver anseet til Vedbørlig afstraffelse for saadant sit
ugudelige Levnet og Opførsel andre til exempel og Afskye, og til den Ende Var Dom
forlangende.
Eragtet

Siden Tiiden ey formeedelst mange efterstaaende Sager som deels er givet forelæggelse udi
til dette Ting deels endnu bliver incam/m/inered bliver Sagen til doms optagen til d/en 30
Junij førstkom/m/ende betiimelig om Morgenen da herpaa Tingstædet det mødende Laug
Rætt indfinder sig.
Fogden æskede ligeleedis Sagen Contra Sivert Olsen og Rachel Monsdatter i Rette, som
ligeleedis til dette ting er forelagt at møde, de 2de Mænd Tosten Einersen og Johannes
Jacobsen forklarede lovlig sam/m/e forelæggelse at have forkyndt i begge de indstevntes
Paahør.
Fogden sagde at siden de indstevnte og forelagde ikke møder saa for at give dem tiid i fald
de haver noget til deres Forsvar at fremføre begierede hand Sagen udsatt til næste høsteting
og dennem til den tiid atter forelagt at møde til Sagens endelige Sluttning
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Eragtet
Efter Citantens Forlangende udsættes Sagen til næste ting, da de forelagde men ey mødende
atter forelægges Lavdag.
Fogden Smith efter forrige tiltale Contra Jon Rasmusen
De mødende Stevne Vidner anmelte det de har forkyndt forelæggelsen for Jon Rasmusen
som sistleeden Høsteting blev afsagt og det i hands og Hustrues boepæl og paahør.
Den forelagde blev paaraabt men ey mødte.
Fogden sagde at da det med de førte Vidner er beviist at Jon Rasmusen har ladet sig finde
udi druckenskab og uanstændig Opførsel imod hands Hustrue paa den dag hand har Været til
Gudsbord paastoed hand Dom over han/n/em efter Sagens beskaffenhed til Vedbørlig
Afstraffelse.
Eragtet
Sagen optages til doms til d/en 30 Junij førstkom/m/ende
Fogden anmelte at hand til dette Ting tiid og Stæd med muntlig Stevning har ladet indkalde
Ole Olsen boende i Sandvigen fordie hand afvigte Aar 2den Juuledags Aften og dette Aars
hellig 3 Kongers Aften ud paa Natten har havt Spill og dans i sit huus, derom at høre Vidner
Ole Johannesen og Knud Nielsen samt Jan Arnesen og Jan Adolfsen og derefter at lide Dom
til bøders Udreedelse samt erstatte denne Indstevnings bekostning.
Stevne Vidnerne Tosten Einersen og Johannes Jacobsen fremstode og under Eed afhiemlede
Stevne Maaletz Lovlige forkyndelse saavel for den indstevnte Ole Olsen Steen som og de
benevnte Vidner alle under Lovens fals Maal.
Bem/el/te Stevne Vidner fremlagde paa den indstevntes Ole Olsens Veigne et skriftlig
forfattet Indlæg dog efter deres siigende ey af ham selv skrevet eller under skrevet ey heller
af andre der til authoriserede paateignet saa Concipistens Navn der af kand sees, hvilcket
Indlæg Johannes Jacobsen efter den indstevntes begier fremlagde, ligeleedis fremlagde
bem/el/te Stevne Vidner ligeleedis paa Vidnerne Knud Nielsen og Ole Johannesens Veigne
deres skriftlige Eed, som de sagde en anden Mand havde skrevet men ey som Concipist selv
underteignet sit Navn. ligeleedis og paa Vidnerne Jan Arnesen og Jan Adolfsens Veigne et
skriftlig Svar ey heller efter Stevne Vidnernes forklaring af dem selv under skrevet eller
Concipistens Navn der under satt.
Fogden sagde at siden den indstevnte Ole Olsens Indlæg og de indstevnte Vidners indgivne
Skrifter findes Mistænckelige i det de hverken selv kand læse eller skrive og der under ey
heller nogen Concipistes hænder findes, paastod hand det alt sam/m/en som uefter rettlig

afviist, og Vedkom/m/ende saavel hoved Mand som Vidner at maatte forelægges Persohnlig
herfor Rætten at møde til næste Ting,
Eragtet
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Ole Olsen forelægges Lavdag til næste ting at svare i
Sagen enten persohnlig eller Ved en dertil Authorisered fuldMægtig
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*tig der har tilladelse at møde i Rette og for ham kand indgive skriftlig Indlæg, siden den
paagieldende ey efter Stevne Vidners examination kand selv skrive, ligeleedis forelægges \til
sam/m/e tiid/ og de lovlig indstevnte Vidner nemlig Ole Johannesen og Knud Nielsen Jan
Arnesen og Jan Adolfsen alle under Lovens fals Maal persohnlig at møde, da deres for sig
indgivne Skrifter hverken af dem selv er skrevne, ey heller lovgyldige kand ansees imod
Lovens 1 bogs 13 Cap: 5 og 6 art: hvilcken forelæggelse tages beskreven og for de
udeblivende af Citanten besørges at blive i lovlig tiid forkyndt.
Procurator Hans Otthesen Nideros efter forrige tiltale Contra forrige Toldbetient nu Post
Mæster David Brøcher
Otthesen lod indlevere sit under dato 26 Maij sistleeden skriftlig forfattede Indlæg med de
2de derudi paaberaabte Indlægger saa lydende.
Post Mæster David Brøcher lod ligesaa i Retten frem lægge sit skriftlige Indlæg under 26
hujus med hos hæftede 2\de/ bielager, saa lydende.
Og som begge Parter saaleedis Ved Indlæg har sluttet Sagen til Doms bliver følgende
Eragtet
Sagen optages til doms til d/en 30 Junij førstkom/m/ende da Parterne her paa Tingstædet
kand indfinde sig for Dom/m/en at anhøre.
D/en 30te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt
Publiceret
Mons Gudmunsen Midhorvigs og Iver Gudmunsen Miølkeraaens Afkald til deres
Værge Anders Iversen Lille Soleim paa Arve Capitalerne 94 rdr 2 mrk 8 sk: dat: 29 Maij
1753 vid: 479
2. Anders Larsens udgivne Odels skiøde til Rasmus Nielsen Myhrdahl paa sin eyende
Jordepart i Gaarden Myhrdahl dat: 29 Maij 1753 vid: fol: 479.
Fleere Sager fremkom ey udi Rette, thi blev de sam/m/e 2de første qvestioner fremsatt for
dette Skibbreede og besvaret ligesom af Mielde Skibb:
Restancen for inde Værende Aars 1ste og 2den termin beløber 545 rdr 5 mrk.

1753 d/en 30te Junij blev paa Arne Skibbreedes Tingstæd og Gaarden Nedre Mielde Rætten
satt med det for dette i Aar opnævnte Laug Rætt, og udi de til denne tiid til Doms optagne
Sager følgende Dom/m/e i Parternes Paaraab hvoraf ingen mødte, afsagde for Rætten.
Udi Sagen indstevnt af Hans Otthesen Nideros paa Citantinden Mad/a/me S/a/l/ig/ Morups
Veigne Contra H/er/r Post Mæster David Brøcher blev følgende
Dømt og afsagt!

Procurator Hans Otthesen Nideros som FuldMægtig for Agnethe S/a/l/ig/ Daniel Morups
Encke haver Ved Stevne Maal af 18 Maij sistleeden Aar 1752 indstevnt forrige Toldbetient
nu Værende Deres Kongl/ig Maj/este/ts anordnede Post Mæster i Bergen Sing/neu/r David
Brøcher
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in subsidium at svare i stæden for sin Formand i Ægteskabet afg/angne Foget Johan Smed
paa den efter afsagde Kongl/ig Allernaadigste Høyeste Rættes Dom endnu Resterende
Summa Sc: 288 rdr 5 mrk, imod Regres til Vedkommende efter den præcaution som
Velbem/el/te hands Formand kand have forsiunet sig med, da hand efter Valentin Weedels
Formand i Egteskabet afg/angne Herman Staals Forlangende og efter hands da i hænde givne
Caution, effectuerede den Udkastelses forrettning paa Gaarden og Kræm/m/erleyet
Blomvogen /: hvor efter afg/angne Daniel Morup maatte afviige sam/m/e forpagtede
Kræm/m/er Leye :/ alt i den henseende Citanten, eller hands Principalinde ey hos den
paagieldende \og til Veder Mæhle indkaldede/ Hoved Mand Valentin Wedel efter den i
Bergen passerede og her for Rætten producerede Executions Forrettning dat: 1ste April
sistleeden Aar 1752 har opnaaet større Summa til Afdrag paa Allerhøystbem/el/te Kongl/ig
Allernaadigste høyeste Rættes Dom end 17 rdr 1 mrk, ligesom og Citanten paastaar Renter
fra høystbem/el/te Doms executions dato til betalning skeer, samt denne Processes
Omkostningers skadesløse Erstattning. Mod dette Stevne Maal har Vel den indstevnte Post
Mæster Brøcher, saavel Ved sin deduction af 25 Nov: forrige Aar, som Indlæg af 28 Maij
dette Aar forestillet det Sagen er ham uvedkommende, og at Citanten paa Domhaverindens
Veigne burde nøyagtig holdet sig til Hoved Manden Valentin Weedel, og af hands faste
Ejendeele hvor de fandtes først udsøgt betalning for den i hænde havende høyeste Rættes
Dom, hvilcket bem/el/te Brøcher deels ved en under 1ste Maij afvigte Aar producered
exsecutions Forrettning som en anden Domhaver efter en seenere Oberhof Rættes Dom har
ladet giøre, deels Ved andre fremlagde attester beviiser Citanten har forsømt, og altsaa
paastaar at hand bør have Skade for hiemgield.
Naar altsaa denne Sag efter begge Parters indgivne documenter betragtes, da erfares at
afg/angne Foged Smed har in deposito modtaget fra afg/angne Herman Staal 10 støcker
Obligationer til Forsickring og præcaution for alt hvad af Sagen kunde dependere, naar den
Reqvirerte Udkastelses Forrettning blev, som skeed er, effectuered. bemelte Obligationer
som i Com/missariernes Dom er Recensered og i høyeste Rettes Doms Act er indragen har
den indstevnte Post Mæster Brøcher efter sin ForMand afg/angne Foget Smed taget og havt
udi sit Giem/m/e og Ansvar, og ey saalænge Sagen stoed under appel og Ved Ultimat Dom
blev sluttet burde løsgivet og extraderet forinden Citantinden eller hændes S/a/l/ig/ Mands
Daniel Morups Sterboe havde deraf nødt den forvæntende Satisfaction og betalning, hvilcket
og Citanten under beskickelse af 22 9ber Aar 1751 har advaret bem/el/te Post Mæster
Brøcher om, men af ham selv faaet til besvarelse Ved desuden ham tilsændte Vidimerede
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Copier, at i stæden for bem/el/te Obligationer, som hands Formand afg/angne Foged Smed
Var given af afg/angne Staal til Forsickring indtil Sagens Uddrag, har den indstevnte mod
sam/m/es extradition ey allene forsiunet sig med \itzige/ Hoved Mand{en} Valentin Wedels,
men og hands Fader Michel Wedels given Pante Obligation dat: 22 febr: 1748, men end og
med Sing/neu/r Christian Friels Afstaaelse fra den ham i sam/m/e Pant givne Priorite, saa
hand {uden} for all Sagens befrøgtende Ansvar har seed sig betrygget, hvilket og Hoved
Manden Valentin Weedel under sam/m/e beskickelse har givet Domhaverinden og Citanten

hændes FuldMægtig fuldkom/m/en Underrettning og Forsickring om, at Beskickeren eller
Principaler aldrig kand miste noget af det idømte, eftersom det staar udi hands Faders Huus
og Grund, følgelig hands og Faders derfor til S/ingneu/r David Brøcher udgivne og forhen
allegerede Pante Obligation,
I hvis henseende det hermed for Rætt kiendes og døm/m/es, at i hvorvel den Kongl/ig
Allernaadigste høyeste Rættes Dom, efter den indstevntes Formeening, Directe ey tilpligter
exsecutoris EfterMand S/ingneu/r Brøcher at tilsvare in Subsidium det hos Hoved Manden
manglende, falder det dog af sig selv, at siden, saavel afg/angne Foget Smed, som hands
Successor H/er/r Post Mæster Brøcher har af den paagieldendes egne effecter taget in
deposito saa stor Forsickring, som Citanten har anseet tilstrekkelig {nock} til hvad, som af
Sagen kunde dependere og ey endnu af den indstevnte er modsagt kand blive {tilstreckelig}
\nock/ til Dommens Fyldesgiørelse, tilfindes bem/el/te Post Mæster Brøcher og der for \at/
blive ansvarlig, i henseende hand som til alle Rætter har Været kaldet til Veder Mæhle, og
Ved exsecutionen Varslet, ey har givet Anviisning paa det hos ham beroende depositum,
mindre overdraget Ved transport sam/m/e til Domhaverindens betalning, thi bør bem/el/te
Post Mæster David Brøcher at erlægge og betale til Domhaverinden Agnethe S/a/l/ig/
Morups Encke eller hvem paa hændes eller afdøde Mands Sterboes Veigne Com/m/itteres at
qvittere paa Dom/m/en den paasøgte og manglende Summa 288 rdr 5 mrk, tillige med
Renter fra høyeste Rettes Doms exsecutions dato d/en 1ste April 1752 som til denne tiid er 1
aar og 2 Maaneder, og beløber til denne tiid 16 rdr 5 mrk men Videre til betalning skeer,
tillige med denne Processes Omkostning inbereignet Dommens Løsning 5 rdr alt mod
Regres til Vedkom/m/ende hos hvem fornøden Forsickring er taget, hvilket
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alt 15 dage efter denne Doms Lovlige Forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven.
Hvad sig Afgiften af KræmmerLeyet Blomvogen fra Paaske 1740 til Aarsdagen 1741
angaar da i henseende Citanten udi sit indgivne Indlæg af 26 Maij sistleeden declarerer det
Mad/a/me Morup er Villig at decourtere naar betalning skeer der for 40 rdr, men tillige
Reserverer hænde Gotgiørelse for et af hændes Mands S/a/l/ig/ Morup paa Blomvogen
opbygt Senge Kam/m/er samt et Aars udbetalt Consumption, da i fald mindelig foreening
desangaaende ey kand træffes forbeholdes begge Parter sin Lovlige tiltale til hinanden,
Udi Sagen indstevnt af Kam/m/eRaad og Foget Smith Contra Rasmus Jansen Reebslager i
Sandvigen er følgende
Dom afsagt.
Paa Justitiens Veigne og \efter/ paaberaabte Præsters Angivelse haver Kongl/ig Maj/este/ts
Kam/m/eRaad og Foget Rasmus Smith Ved muntlig Stevne Maal indkaldet Rasmus Jansen
Reebslager i Sandvigen fordie hand med druckenskab samt syndige uforligelighed med sin
hustrue og SvigerModer har forseet sig, hvilcket Citanten Ved indstevnte Vidner har
overtydet den indstevnte adskillige tiider at have øvet, men da hverken bem/el/te Præsters
Anmeldelse er i Rette producered hvoraf erfares kand om alle de i Lov anbefahlede Gradus
admonitionis ere foregangne forinden den indstevnte til den Civile Øvrigheds Afstraffelse er
overleVeret, ey heller den indstevntes Hustrue og SvigerModer som de paagieldende er
kaldet til VerderMæhle som sig har beklaget at Være tilføyet Skade eller Fornermelse, kand
denne Rætt desaarsage og forinden sam/m/e skeer ey med arbitraire Straf ansee ham, men
advarer og tilraader ham \i/ Liv \og/ Levnet at forbedre sig \alt/ efter de Advarsler og
Admonitioner hands foresatte Præster hannem har \givet/ og fremdeelis igientager og
foreholder ham, Men hvad sig hands ellers hands slette Opførsel angaar Ved druckenskab og
Fylderie at have Vanhelliget Sønn og helligdage, og efter Vidners Forklaring end og den

Søndag efter \at/ hand er bleven for druckenskab 8te dage tilforn sigtet, bør hand for saadan
sin liderlighed ey allene betale helligbrøde med 3 Lod Sølv eller 1 rdr 3 mrk, men end og
som den der af en ond Vane ey har Vildet entholde sig derfra, desuden betale til Sognetz
fattige 1 rdr, som alt 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse bør udreedes under
Medfart efter Loven.
Udi Sagen indstevnt af Fogden Smith Contra Jon Rasmusen i Sandvigen er følgende
Dom afsagt
Da Jon Rasmusen boende i Sandvigen efter Vedkom/m/en1753: 299b
[de] Præsters Anmeldelse er af Kongl/ig Maj/este/ts Kam/m/eRaad og Foget Rasmus Smith
Citeret og Ved indstevnte Vidner overtydet ey allene i druckenskab at Være befunden den
dag hand har Været til Alters, men end og sam/m/e dag som Var en Søndag holdet Spill og
dantz udi sit Huus under Aften Sang og der med fylderie og tumult lige til Mandags Morgen
Continueret, og endelig paa en usøm/m/elig Maade udjaget sin Hustrue af Huuset med
Videre, hvorimod den indstevnte hverken da Sagen falt i Rette eller efter Lavdags
forelæggelse blev ham givet har til sin Undskyldning fremført mindste Indsiigelse.
Thi kiendes og døm/m/es hermed for Rætt at den indstevnte Jon Rasmusen som saadan
ugudelig og forargelig Gierning har øvet, og saaleedis Vanhelliget den dag, hand med største
devotion burde helligholde, da hand sam/m/e dag havde {for....t} brugt Naderens Sacramente
bør i følge Lovens 2 bogs 5 Cap: 27 art: /: i fald hand for denne paa sam/m/e dag øvede
druckenskabs Synd alle reede ey har udstaaet Kierkens Disciplin, staae aabenbare Skrifte, og
desuden i følge Forordning af 12 Martij 1735 dens 3die Post at betale ey allene Helligbrøde
med 3 Lod Sølv eller 1 rdr 3 mrk fordie hand udi sit Huus under Aften Sang har holdet Spill
samt til drik hos sig antaget adskillige som ey til Maadelighed men til druckenskab er solt
drickende Vahre, men end og for sit forargelige og uanstændige Forhold mod hands Hustrue
at udjage hænde af Huuset bøde til Sognetz fattige 2 rdr, som alt 15 dage efter denne Doms
Lovlige Forkyndelse bør udreedes under Adfærd efter Loven, men i dessens Mangel derfor at
straffes med 4re dagers fengsel paa Vand og brød,

Aastæds Sag!
1753 d/en 3 Julij blev efter foregaaende beram/m/else Aastæds Sag satt paa Gaarden Nore
Solberg i Mielde Skibbreede og Nordhorlehns Fogderie for sam/m/estæds efter Citanterne
Johannes Andersen og Lars Aadsens Forlangende at see Rettet den Uret de paaklager i deres
Jord, saavel inden som uden Gierds \at/ overgaae af deres Naboer, boende paa Gaarden Søre
Solberg nemlig Ole Olsen og Mons Johannesen *Nore (Søre) Soelberg, til den Ende er af
Deres Kongl/ig Maj/este/ts Kam/m/eRaad og Foged Rasmus Smith Ved Skibbreedes
LehnsMand Johannes Ascheland til denne Forrettning opnevnte følgende Laug Rættes Mænd
alle upartiske og ingen af Parterne beslægtigede Sc: 1. Brynild Magnesen Mitmielde
Anders Johannesen Sundland Joen Nielsen Vichne, Einer Nielsen Bragvatten, Mons
Einersen
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Øfste Mielde og Jens Johannesen Haugsberg som alle mødte alt efter den af LehnsManden
paa Fogdens ordre teignede Opnevnelse som er dat: (ope rum) , og saaleedis lyder.

Hvorefter Citanterne Johannes Andersen og Lars Aadsen Nore Soelberg fremstode og gav
tilkiende at de med mundtlig Stevne Maal til denne Aastæds Rætt tiid og Stæd har indkaldet
de 2de Mænd {Johannes} Ole Olsen og Mons Johannesen Søre Solberg til at jevne den Uret
de tilføyer dem saavel inden som uden gierds i det de som næsten haver lige Jordebrug
untagen 6 Mark Smør haver bædre Mark af Vidde og størrelse dog giør dem indpass saavel
Ved Veye paa Citantens \Larses/ bøe at bruge som og at formeene dem Andeel i Elven, samt
at bekom/m/e Skifte i UdMarken og \en/ Skogeteig at tilhøre Citanten Johannes Nore
Soelberg, og over alt at lade eftersee saavel Merkesteene imellem Jorderne, som en hver
Gaards beskaffenhed, paa det de som nyekomne Mænd til denne Gaard der skatter \næsten/
lige med de indstevnte paa Søre Soelberg, maae nyde den deel som Rett er, til den Ende
haver Citanterne ladet indkalde følgende Vidner Sc: Rasmus Schistad, Niels Grimstad, Ole
Nore Reveim og Helje Reveim til fornødne Qvestioner at meddeele deres Vidnesbyrd, og
efter giorde Anviisning sam/m/e under Eed at bekræfte.
De indstevnte, saavel Parter, som Vidner, mødte alle Vedtagende Lovlig Varsel.
De indstevnte sagde at de maae tilstaae at bruge Lars Aadsens bøemark til at gaae over at
hænte Vand til deres floer som de ey kand undvære, og vil give Vederlag for, men hvad
Merker imellem Jorderne angaaer, da vil de holde sig derefter, ligesom de ey vil tilstaae
Citanterne at bruge meer i Elven end deres Jordteiger paastøder Citanterne fremviiste deres
Adkomster, at de Var begge Ejende deres paaboende Jordeparter i Gaarden Nore Soelberg
untagen 1 Spand Smør som er tillagt Gierstad Kierke, hvorom itzige Kierke Ejer under
Skrivelse af 13 Junij sistleeden har givet Retten tilkiende, som med sam/m/e \Spand/ skylder
1 Løb 1 p/un/d 12 Mark Smør i Skatteskyld og 2 p/un/d 12 Mark Smør 1 tønde 1 Mæle 6
Kander Malt i Landskyld, og forlanget altsaa at Rætten Vilde eftersee om de for saa stor
Jordskyld, hvoraf Skattes, har saa god og proportienered Jordebrug, som deres Naboer paa
Gaarden Søre Solberg,
Hvorefter Retten efter Citanternes Forlangende i følge af begge Parter og de indstevnte
Vidner, samt de indstevntes MedEjere nemlig Michel Olsen Lars Olsen Schaar og Johannes
Gerstad, men hvad den indstevnte Mons Soelbergs Med Ejere angaar nemlig Ole Grønaas
Magne Brudvig og Elling Kleveland som Værger for Elling Ellingsen Soelbergs børn da
declarered bem/el/te Mons Soelberg sam/m/e Værger at have Varslet til denne Forrettning,
men dog ey møder, alle af de mødende forføyede sig ud paa Marken for efter Citanters og
Vidners Anviisning at tage alt i Øyesiun
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hvor da først blev efterseed den Vey de indstevnte over Citanten Lars Aadsens bøe Mark har
taget, og som Rætten erfarede at denne Vey giør Citanten Skade paa sin bøe, blev derom
saaleedis skiønnet og af Parterne foreenet at denne Vey ey længere skulle bruges, men saavel
Citanten som de øvrige at bruge det Vandfald som er i Geilen uden for bøegierdet som er en
beleylig Stæd og god Vey til, som de alle belovet at indrette til fellis brug for at tage Vand af,
dernæst begav Rætten sig Nord efter i Udmarken langs Elven hvor da blev anviist nogle
Steene der skilte den rette boemark fra Udmarken, som Var indtaget, som et udføre af
Udmarken {optagen}, der strecker sig langs med Elven Nord efter til Hauche Li garen, udi
sam/m/e Udføre blev anviist enhvers teiger men med største Ulighed, da de indstevnte
Opsiddere af Gaarden Søre Solberg havde det største og bæste deraf men Citanterne det
ringeste og sletteste, derefter begav Retten sig sam/m/e Vey tilbage og oversaae begge
Parters tilhørende Ejendeele, som og befandtes i henseende til Gaardernes næsten lige store
Skyld af ulige Godhed, saavel i henseende til Engebond, som Vidløftighed, saa Retten tilholt
saavel Parterne, som Vidnerne at anviise de Merkesteene, der for enhver Gaards Ejendeele
burde findes, men forgieves, da merkerne ey fandtes paalidelig, men allene nogle steene der

teigned sig at være lagt, som en haagaard paa Søre Siden, som begge Gaarder har rettet sig
efter, men da bem/el/te steene som paa smaae støcker fandtes hist og her oppe i Skoven og i
backen, og ey neden for nogle rette merke steene {neden} forefandtes uden løse steene der
stod ud og ind i bugt, kunde Retten ey i mindste Maade rette sig \derefter/, men Vedblev at
oversee ligeleedis Citanternes tilhørende Ejendeele, der som melt Var langt ringere og
slettere end de indstevntes, thi blev de indstevnte af Rætten fremdeelis tilspurt om de havde
nogen autentiqve Merke gangs forrettning at fremviise hvoraf erfares kunde, om denne Jord
lovlig er deelt, siden der nu befindes saa ulige forskiel, hvortil de indstevnte svarede Ney,
men at de ligesom deres formænd har brugt den efter kan og Sagn som nu anviist er, og som
de indstevnte selv maatte tilstaae at deres Jordeparter Var bædre end Citanternes, blev
omsiider følgende Vedtaget og af de indstevnte Accorderet, det de heller Vilde fra sig legge
af deres Gaard Søre-Soelberg saa meeget af Eng bond som Nore Soelberg efter Rættens
Skiøn nogen leedis kunde blive holden med, end tillade at deres Gaard skulle aldeelis
omlægges og omkastes, og som de Omstændigheder her til Kom at Nore Soelberg stædse har
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Været brugt af fattige Opsiddere ja den halvedeel deraf og for Mange Aar lagt øde,
skiønnede Rætten at den befunden Forskiel der af havde sin Oprindelse,
Thi blev efter Parternes og de indstevntes Anviisning af Retten alle Merker rettede og Nore
Soelberg tillagt nogle støcker Engebond saavel af god som ringe Mark, og følgende Merker
udsatt til beviis om begge Gaarders Merkeskiel, det 1ste Merke blev satt og indhugget udi en
stor Steen i Garstøen, som Viiser i Øst op efter til fieldet mod Askegield Stalden og saavidt
slaaes kand tillagt Nore Soelberg og inden for sam/m/e tillagt Nore Soelberg den ringe Skov
der paa bøen befandtes, under Uhren af benevnte Merke blev hugget et Kaars i en stor Steen,
fra Garstøen det første udsatte Merke begav Rætten sig Vest ned over Fieldbacken og lige
vest til Elven og satt Merkesteene den gandske Vey ned efter, fra sam/m/e Merker gick Vii
Nord efter langs Elven og satt Merke i 3de store Steene, som laae i Elvebaren, derfra Øst op i
berget blev hugget et Kors nest i Nacken og Kaars i øverste Nacken, derfra lige i Veyen eller
Tunen atter paa et Skarv hugget et Kors imellem Søre og Nore Soelbergs Ejendeele som
pegede lige ud Nord efter til Geilen og Merkes Gaarden,
Efter at disse Merker paa hiem/m/ebøen Var satt, gick Vii ud til Udføre og Nesset kaldet
Nord efter, hvor Merket blev satt Ved Elven i en stor Steen og Merkesteene derefter opsatt
lige Nordefter over berghauerne til bruefossen, da Nore Solberg blev tillagt alt det paa vestre
side langs Elven, og Søre Solberg det paa Østre Siide langs Dalen, hvad de nye udteignede
støcker angaar blev sam/m/e imellem Citanterne Nore Solbergs Opsiddere deelet, ligesom
og det fra Søre Soelberg aftagne imellem de indstevnte jevnet. saa Parterne paa begge Siider
i alt blev eenige og fornøyede.
Videre formeedelst det Var silde paa Aftenen blev denne Dag ey forrettet men til i
Morgen udsatt
D/en 4de ejusdem blev efter Citanten Johannes Andersens forlangende besigtelse over
Gaarden Nore Solbergs Udmarck foretaget, da hand beklaget sig, ey at Være Vidende om
hvad ham af Gaardens tilhørende Skov kand Være tilhørende, allerhelst den indstevnte Mons
Johannesen Søre Solberg har tileignet sig en Skogeteig Citanten formeener sig at tilhøre, og
da sam/m/e nu er udhugget af bem/el/te Mons Johannesen paastoed hand sam/m/e nu med de
øvrige teiger maatte af Retten oversees, for derefter med Vished for Eftertiiden at kunde
Viide hvad ham med Rette burde tilkom/m/e af Skove Marke uagtet derpaa ey fandtes nogen
Skog for nerværende tiid, hvilcken Efterrettning Citanten Lars Aadsen og kunde behøve,
Thi blev efter Citantens begier sam/m/e besigtelse foretaget, da i Parters og Vidners
Geleyde Retten forføyet sig i Udmarcken hvor da først blev satt en Merkesteen med 2de

Viisere paa Kierkeleytet og en under Lien ligeleedis med 2de Viisere som skulle skille
Johannes Andersens Teig paa den syndre Siide fra Lars Aadsens Teig paa den Nordre Siide
som ligeleedis blev udsteent og satt Merke
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steen med 2de Viisere for der Viiser til en stor Steen paa høyeste Fieldet, derefter forføyet
Retten sig efter Vidnernes Anviisning til den omtvistede Skogeteig, hvor da befandtes udi en
stor hellesteen synderst i Stem/m/e Uhren hvorfra 1 steen med 2de Viisere blev satt som
Viiser til Loefotgotten hvor 2de gamle Steene fantes: alt efter Vidnernes Anviisning som rette
Merkesteene, sam/m/e Skogeteig Var udhugget, saa der ey fandtes uden smaae oprynninger.
Vidnerne Niels Jonsen Grimstad, Ole Andersen Nore Reveim og Helje Andersen Nore
Reveim blev tilspurdt om de med Eed trøster sig at bekræfte at denne omtvistede Skogeteig
som de har anviist har tilhørt Af forrige tiider Citanten Johannes Andersens brug, bem/el/te
Vidner efter giorde AnViisning paa Aastæden og aflagde forklaring det de af Gamle Mænd
nemlig afdøde Johannes Solberg som og de 2de andre Vidner af deres Fader Anders
Magnesen Reveim har hørt at denne Teig har hørt til Nore Soelberg og stedse lagt til
Citanten Johannes Andersens brug førend hand kom dertil, hvilcket de alle med Eed
bekræftede.
I det øvrige blev efter forrige Kann og Sagn over eensstem/m/ende med Vidnernes
Anviisning satt Merkesteene nemlig neden i Furreskaret og ned til Grønne-Skar Stalden som
skiller Nore og Søre Solbergs Skogeteiger fra hinanden.
Hvad Fæmarken og hagen angaaer da befantes at sam/m/e er paa 2de Stæder nemlig den
Øfre og Nedre hage som Fieldet kaldet Loefoden skiller fra hinanden sam/m/e hager blev
Parterne saaleedis foreened om nemlig at Søre Soelberg beholder til sin fæmarck den Øvre
hage som strecker sig til den store Setzhelle i Laasta Skaret og tvers over til smaae dahls
staldene og lige til Merkes Gaarden Anthue, derimod beholder Gaarden Nore-Soelberg den
nedre hage, tillige med Loefoden og ud til Laastaskaret, hvilcket enhver belovet at holde sig
efterretlig, ligesom de og blev eenige hver at giere saavidt hvers Anpart angaar.
Den indstevnte Mons Søre Soelberg sagde det hand uskyldig har hugget nogle faae træer
paa den omtvistede Skoge teig, som hand efter de førte Vidners forklaring erfarer skal tilhøre
Citanten Johannes Nore Soelbergs brug hvorimod hand ey Vil giøre indsiigelse da hand som
en nyekom/m/en Mand til sit brug ey har Vist bedre end sam/m/e skulle Være sig tilhørende,
thi tilbød hand at Ville oprette Citanten den skade hand havde giort ham derved og igien lade
ham faae hugge hos sig til en favn Veed, hvormed Citanten blev fornøyet, og frafalt Videre
Paastand til Doms over ham.
Efter Rættens tilspørsel til Parterne om de Videre Tvistigheder havde mod hinanden til
rettelse at fore bringe, og om de ey med hvad nu forrettet er alle ere eenige og fornøyede, og
at de sam/m/e som fredsom/m/elige Naboer ey vil holde sig efterrettlig
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hvortil de alle svarede jo, at de herefter som fredsom/m/elige Mænd Vil foreenes,
Hvad denne Forrettnings bekostning angaar som saaleedis bereignes Skydtz og diet Pænge
1 rdr 2 dages forrettning 5 rdr: tillige med forrettningen 1 rdr: 6 Laug Rættes Mænd á 3
mrk 8 sk er 3 rdr 3 mrk, Stevne Vidnerne 3 mrk: Fogden for Mænds Opnevnelse og Lehns
Manden 4 mrk tilsam/m/en 12 rdr som saaleedis lignes, At Citanterne deraf betaler den
halvepart og de indstevnte den anden halvepart, og i henseende den indstevnte Mons Søre
Soelberg har foraarsaget Retten ophold saavel \ved/ den omtvistede Skogeteig som og den

nye Vey over Citanten Lars Aadsens bøe at optage, tilfindes hand at betale de 2/3 parter og
Ole Søre Solberg en tredie part med 2 rdr:

Aastæds Sag!
1753 d/en 20 Sept: indfandt jeg mig paa Gaarden Fogstad beliggende i Arne Skibbreede og
Nordhorlehns Fogderie for sam/m/estæds efter foregaaende beram/m/else og ifølge Citanten
Anders Olsen Fogstads forlangende at holde en Aastæds og begrandsknings Forrettning over
den Skade hand paaklager sig at Være tilføyet paa sin tilhørende og paaboende Gaard
Fogstads tilhørende underliggende Skov, hvorudi en deel Mænd af Mielde Skibbreede denne
Som/m/er indeværende Aar skal have foretaget sig ham uafvidende at flaae Næver og nogle
sam/m/e at have bortført men andre efter hands derpaa giorde forbud har ladet det blive efter
herpaa Aastæden, Til denne Rættes holdelse haver Deres Kongl/ig Maj/este/ts Kam/m/eRaad
og Foged Rasmus Smith Ved Skibbreedes Lehns Mand Anders Larsen Morvigen ladet
opnevne følgende Laug Rættes og taxations Mænd, som bem/el/te Lehns Mand for Rætten
anmelte efter den ham af {skri} efter skriftlig ordre under 8de Sept: tillagde fuldMagt at
Være følgende 1. Magne Andersen Indre Brudvig 2. Mons Johannesen Jabne 3. Simen
Knudsen Stavenes 4. Mons Andersen Hitland 5. Ole Nielsen Morvig og 6. Hans Iversen
Mølcheraaen som alle vare uvillige Mænd og ingen af Parterne beslægtede, hvilcke Mænd
og alle mødte,
Og som Rætten saaleedis Var satt, frem lagdes saavel beram/m/elsen til denne Forrettning
dat: 3 Sept: som og Fogdens ordre til Mænds Opnevnelse begge af følgende Indhold som for
Rætten blev oplæst.
Derefter fremstoed Citanten Anders Olsen Fogstad og tilkiende gav det hand med muntlig
Stevne Maal til dette Stæd og tiid har ladet indkalde følgende 1. Ole Qvidsteen, 2. Mons og
3. Niels Hundhammer 4. Ole Blom, 5. Holjer 6. Mons ibidem 7. Ole Havre, 8. Niels
Andersen, 9. Unge Niels Haldorsen 10. Mons Fabiansen 11. Mons Jonsen 12. Anders,
13. Rasmus Nielsen 14. Lars Havre 15. Lars Wimelvig 16. Iver Halsteensen ibidem 17.
Knud Stoche 18. Anders ibidem 19. Johannes Thomesen og 20. Johannes Olsen Schaftun
\21./ Joen ibidem 22. Mons og 23. Halsteen Hechland 24. Johannes Knudsen og \25./
Johannes Johannesen Austad 26. Johannes Nore Veset, som alle d/en 3de og 4de Julij har
Været og af hands Skov afflecket og bortført Næver de øvrige som fandtes i Skoven og Ved
Næver flaadningen da Lehns Manden {Anders} Johannes Nielsen Ascheland med de 2de
Mænd Ole Johannesen og unge Ole Olsnes giorde dem forbud ey at borttage den affleckede
Næver ere \27./ Knud Veset og \28./ Ole Søre Veset og \29./ Jacob ibidem \30./ Inge1753: 302b
brict Teigland 31. Lars Larsen ibid 32. Jon Lithun 33. Ole Schierping 34. Johannes
Andersen ibid 35. Ole Olsen Veaa 36. Baste ibid, af disse Mænd har Ole og Johannes
Schierping samt Ingebrict Teiglands Sønn Været 2de dage i Skoven og som før er melt flaad
Næver, alle for den fornermelse og Skade de ham udi sin tilhørende birkeskov har tilføyet
paa det Stæd Esp Hauen kaldet liggende Paa Nordre Side af hands Gaards underliggende
Mark, hvilcken Skade hand af Rætten er forlangende maae Vorde besigtiget og taxered til
Vedbørlig Erstattning for Citanten, ligesom Citanten til den Ende og har ladet indkalde
bem/el/te indstevnte 36 Mænd at anhøre {de} Vidner om at bemelte Skov hvorudi sam/m/e
har flaaed Næveren har Været saavel \af/ hands Formænd og Ejere af Gaarden Fogstad som
og af ham stædse brugt og til hørende, som og at ingen i mindste Maade derom har ført nogen
paaancke, hvilcke Vidner hand angav at Være følgende gamle Ole Johannesen Olsnes Lars

Knudsen Grøtaaen, Niels Monsen Fyllingslie som alle Lovlig under Lovens Fals Maal er
indkalte, hvilcke Citanten efter at foregaaende besigtelse og Anviisning paa Aastæden er
skeed hand forlangede maatte antages til eedelig Forklaring for saavidt de om Sagen er
Vidende. end Videre og indkaldet de 2de Mænd Ole den g/am/l/e/ og Ole den Yngere \paa/
Olsnes som Var Ved forbudetz giørelse og den forefundne Nævers henlæggelse her paa
Aastæden.
Alle de indstevnte mødte untagen de 3de Mænd paa Schaftun, som alle Vedtoeg lovlig
Stevnemaal,
Stevne Vidnerne Johannes Nielsen og Anders Michelsen Ascheland frem stode og eedelig
afhiemlede Stevnemaalet det de lovlig har indkaldet de 3de Mænd paa Schaftun for Sagen
Stevne Maalet indeholder.
De indstevnte mødte alle Vedtagende Lovlig Varsel for denne Sag, tilstode alle at de den
anmelte Tiid har flaaet Næver af den Skov Esphauen kaldet som de holder for at Være
Alminding af forrige Tiider, og de har hørt skal tilligget Almindingen, dog tilstaar de at de
paa en lang tiid ey har hugget eller flaaed Næver i sam/m/e Skov Esphauen kaldet, fordi
Ejeren af Fogstad sam/m/e Skov har tileignet sig, {sam/m/e}
De indstevnte anmelte det de med Muntlig Contra Stevning har indkaldet Citanten Anders
Olsen Fogstad fordie hand har hugget og brugt Esphauen som de formeener at tilhøre
Almindingen, {hvorudi} og hand har tileignet sig som sin tilhørende Ejendom, og nedhugget
birketræer og flaad Næver af saavel hands ForMænd som og hand i sin tiid, ligesom og
indstevnt Citanten til at anhøre deres Vidner nemlig Erich Schaftaaen, Niels Jabne Lars Søre
Kleppe, Niels Larsen Vefle som formedelst Svaghed skyld ey kand møde, til at forklare hvad
de er Vidende om de gamle Merkeskiel og paa sam/m/e at giøre Anviisning.
Citanten anmelte at de 2de Vidner Erich Schaftaaen og Niels Jabne ere beslægtede med de
indstevnte, da
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Johannes Olsen Schaftaaen har Vidnet Erich Schaftuns datter til Egte og boer paa sam/m/e
Gaard, Niels Hafre som og er indstevnt har Vidnet Niels Jabnes datter til Egte, og altsaa
anseer dem som Villige Vidner.
End Videre blev anmeldet at de 3de Mænd paa Schaftun nu er kom/m/ed og møder med
sam/m/e tilstaaelse om Gierningen som de øvrige.
Og som Videre ey forinden begrandskning Var giort paa Aastæden og begge Parters
Anviisning Ved deres Vidner Var giort \kunde foretages/ forføyet Rætten sig til den
omtvistede Skovestøcke Esphauen kaldet. for sam/m/e at besigtige.
Hvorefter Retten efter Citantens indstevnte Vidners Anviisning først henreyste til det
norderste Merke af Esphauen som er Ved Søen og Citanten tileigner sig at henhøre til
Gaarden Fogstads Grense Skiel paa Nordre Side Ved Søen, som da befandtes at henviise lige
over Øst over fiorden til Aasenden paa Stanghelles Land, {og} men op efter Espehauen at
strecke sig igiennem en *Gield (Geild) Ved Grøthauen Vest op i Fieldet, som Citantens
Vidner alle sagde i mange Aar at have af Fogstads Ejere til sam/m/e *Gield (Geild) og ved
sam/m/e streckning at Være brugt, derfra begav Rætten sig ved Geleyde af Parterne og deres
Vidner fra Søen og lige op igiennem den omtvistede Espehauen hvor Rætten da fornam saa
vel neden som oventil af sam/m/e Skov at all den birkeskov som derpaa fandtes, der næsten
af ung og tilvoxende Skov bestoed, Var Næveren afreven og afflaad, som Vil foraarsage
saavel at Skoven ey tager den fulde Vext i det Næveren ner Ved Roden Var aftagen, som og
paa nogle træer ind skaaret udi borcken, som og at det Vil længe blive længe til forinden
denne Skov igien kand faae den slags Næver paa sig som kaldes balder og langt fra ikke
bliver saa god som den første Næver der er aftaget første gang.

Citantens Vidner efter at Anviisning som melt angaaende dette Merke Var giort blev
antaget til eedelig forklaring efter at behørig formaning Var dem givet at Vogte sig for Meen
Eed, og fremstoed det
1ste Vidne Ole Johannesen Olsnes den ældre siigende sig at Være \næsten/ 60 aar
gam/m/el og at have tient herpaa Gaarden Fogstad {fra} Aar 1714 som er 39 aar siden hos
afg/angne Fabian Fogstads Encke, og siden at have i 3 aar tient paa Gaarden Fosmarchen
indtil hand blev udcom/m/anderet og efter 2de Aars forløb kom til Gaarden Olsnes som er
den nermeste Gaard Ved Fogstad paa Søndre Siide, saa at hand er fuld bekiendt og Viidende
om at Gaarden Fogstads Ejere i den tiid har brugt den omtvistede Esphauen lige til Geilen
Ved Grøthauen fra Søen og op paa fieldet saavidt gandske Esphauen tilhører har og hørt at
sam/m/e Esphaug over 70 aar saaleedis, som nu er brugt af Fogstads Ejere hvilke Ord hand
af en gam/m/el Mand navnlig Johannes Vasdahl der er 80 Aar gam/m/el har hørt med de
Ord at Fabian Fogstads fader Ole Fogstad skulle have sagt at Esphauen er min da der ey er
Videre trette derom, ligesom Vidnet ey har hørt at nogen har ført nogen Ancke eller paatale
derpaa siden den tiid, endvidere sagde Vidnet det hand ey har hørt at den Steen som de
indstevnte anviiste at staae i Malme skaret og hand i dag har seet, har Været eller skal være
nogen Merkesteen; Videre havde dette Vidne ey at forklare, ligesom de indstevnte ey Videre
havde dette Vidne
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at tilspørge, hvilcket dette Vidnes udsiigende hand med sin Eed bekræftede ey at viide, eller
have seet eller hørt at være rettere eller sandere end som Vudnet og tilført er.
2det Vidne Nils Monsen Fyllingslie blev dernæst frem kaldet som sagde at Være
henved 70 aar sagde at have tient her paa Gaarden Fogstad \fra/ Aar 1715 til 1717 i 3de Aar
siden 7 aar paa Fosmarchen og siden paa Vaxdahl i 5aar og derefter i 24 aars tiid paa
Gaarden Fyllingslie, i sam/m/e tiid da hand Var her paa Gaarden i tieniste brugte Ole
Fosmarchen som og hands Encke den omtvistede Esphaug lige som forrige Vidne forklaret
haver fra Geilen Ved Grøthauen og ligesom i dag anviist er saavidt sam/m/e strecker sig op
af fieldet og sam/m/e tilhører rundt omkring, har ey heller hørt af noget andet merke har og
hørt af forrige Ejere g/amme/l Johannes Øfstemielde det hand befahlet ham som tiente
sam/m/e tiid her paa Gaarden det hand skulle Vogte den Skov der stoed paa Esphauen at
ingen skulle hugge derudi, og har Vidnet som en tiener hugget for Fogstads Ejere derudi som
deres tilhørende Skov, har ey heller hørt i all sin tiid at nogen har manglet derpaa, men
Fogstad sam/m/e at have brugt, end Videre sagde dette Vidne ey at kunde siige at den
anviiste steen i Malme Skaret er nogen Merkeskiel steen ey heller Veed hvor den henviiser
Nord eller Sør, hvilken hands forklaring hand med Eed bekræftede ey at Videre rettere eller
sandere for Gud.
3die Vidne Lars Fabiansen Grøtaaen sagde sig at Være 82 aar gam/m/el har boed
Ved Grøtaaen i 46 aar forklarede at Esphauen som nu omtvistes har i hands tiid stedse
Været brugt af Gaarden Fogstads Ejere som deres Ejendom baade af Skov og Mark og har
Vidnet i all sin tiid svaret Fogstads Ejere 1 dags Verk fordi hands Creatuure maatte gaae i
Gresning udi bem/el/te Esphauen, har og hørt af sin formand paa Grøtaaen at Gaarden
Fogstads Ejere stedse har brugt bem/el/te Esphauen fra Grøthauen paa Nordre Siide og lige
op efter saavidt sam/m/e tilhører og i dag er af ham og de øvrige Vidner anviist har ey heller
kundskab om den Steen i Malme Skaret som de indstevnte i dag har anviist, har Været eller
skal Være nogen Merkeskiel steen eller hvor den skal hen Viise, hvilcket hand ey heller af
nogen anden har hørt Dette Vidne blev tilspurt af de indstevnte om Vidnet ey Veed hvem
Ole Fogstad forlanget Esphauen af til Ejendom Vidnet svarede det hand Vel har hørt af sin
Formand at Ole Fogstad som Var død forinden hand kom til Grøtaaen har forlanget

Esphauen, men hvad enten det Var til brug eller Ejendom Veed Vidnet ey at forklare ey
heller af hvem Ole Fogstad sam/m/e har forlanget eller bekom/m/et, men dette Veed Vidnet
at Esphauen stedse i hands og \efter/ formands Siigelse længe tilforn er af Fogstads Ejere
bleven brugt, Videre havde dette Vidne ey at forklare, hvorfor Vidnet sin forklaring med Eed
bekræftede,
Derefter blev de indstevntes Vidner antagne til Forklaring.
1. Erich Schaftaaen fremstoed siigende sig at Være 80 aar gammel, og forklarede det
hand ey er Vidende Videre om denne Sag, end at have hørt at den Steen der blev anviist i
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Malme Skaret skulle Være et Merkeskiel imellem Almindings Skoven og Fogstads Mark
hvilcket hand af gamle Mænd Anders og Lars Stoche har hørt for en 40 á 50 aar siden, men
Veed ey selv, om det Merke skal Være Grenseskiel eller ey, Veed ey heller om andre Merker
enten oven eller neden for er staaende ey heller af de gamle Mænd som omvudnet er
sam/m/e at have hørt, de indstevnte tilspurte Vidnet om hand af gamle Mænd ey har hørt at
Almindings Merke, skulle strecke sig ned fra Malme skaret ned i Malme Gyten, Vidnet
svarede jo at have hørt det af andre gamle Mænd, end Videre tilstoed Vidnet baade selv at
Viide i sin tiid som og af gamle Mænd at Esphauen har Været brugt af Fogstads Ejere, men
Veed ey hvor leedis Fogstad har faaet sam/m/e, ey heller at der er af nogen giort lovlig
Paaancke derpaa, Vidnet blev tilspurt om hand Veed eller har hørt at Esphauen har tilhørt
Almindingen og naar sam/m/e derfra er kom/m/et til Fogstads Ejendom Vidnet svarede
ligesom forhen at hand for 50 aar siden har hørt at det i forrige tiid har tilhørt Almindingen,
men ey hvor længe siden det er at Fogstad sam/m/e har faaet hvad enten det er 60, 70 eller
fleere Aar, men dette Veed Vidnet tilfulde det ey i hands leve tiid er skeed at Esphauen er
kom/m/et fra Almindingen, hvilcket Vidnet med Eed bekræftede
Niels Larsen Wefle som Var svag og sængeliggende loed frem sænde de 2de Mænd
Mons Rongved og Knud Rongved boende begge i Mielde Skibbreede der anmelte hands
forfald og at hands Vidne ey Var andet end at den Steen i Malme Skaret og sør i Malme
Gyten skulle have Været Merke i mellem Almindingen og Fogstad og at hand for en 40 aars
tiid siden da hand tiente paa Mitmielde Var sam/m/estæds og huggede, og kom Fabian
Fogstad sam/m/e tiid til Niels Larsen Wefle og Vilde tage det hugne bort fra ham, og har
hand ey derom Videre talt til dem.
Det 2det mødende Vidne Niels Jabne gam/m/el 57 aar sagde at have hørt af sine
forfædre at den steen i Malme skaret skal have Været et Merkeskiel imellem Almindingen og
Fogstad og Vidnet ned igien/n/em Malme skaret men ey at Viide af fleere Merker, ey heller
Veed Vidnet uden efter Sagn dette at siige, men tilfulde er bekiendt at Fogstad har brugt
Esphauen, Veed ey at have hørt hvorlænge det er siden at bem/el/te haug er kom/m/et fra
Almindingen, og som dette Vidne ey havde Videre at forklare, blev dette Vidnes Udsiigende
med Eed bekræftet.
End Videre tilspurdte de indstevnte om et godvilligt Mødende Vidne nemlig Mons Monsen
Vaxdahl maatte afhøres som i alt var overensstem/m/ende med nest forrige Vidne hvorfor
de indstevnte, da de uden Eed siden hand ey giorde Anviisning paa Aastæden, Vilde sam/m/e
frafalde. Ligesom de indstevnte og frafalt Lars Søre Kleppes Vidnesbyrd som den der sagde
ey Veed noget deraf om denne Sag.
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De indstevnte formeener at de ey ulovlig noget har foretaget siden de har anviist den Steen i
Marmeskaret som Vidnerne paa deres Siide har forklaret og Vidnet om, at have hørt af deres

forfædre at have Været Merke imellem Almindingen og Fogstads Marck, men ey at have
noget beviis angaaende Almindingens Mercker videre, Og som de ey Veed rettere end jo
Almindingen tilhører det gandske Mielde Skibbreede Vil de indstevnte som under sam/m/e
Skibbreede alle Sorterer tilholde sig den omtvistede Espehaug som i forrige tiider har tilhørt
Almindingen, men derfra for en lang tiid kom/m/ed under Fogstads Ejeres brug og Ejendom,
og altsaa nu paastaar at Citanten Anders Fogstad maae sin Adkomst fremlægge til bem/el/te
Espehaug hvorleedes sam/m/e er kom/m/et under hands eller Formænds Ejeres af Fogstads
Værge brug og Ejendom
Citanten sagde det hand formeener det hand og formænd paa Gaarden Fogstad i umindelig
og lang tiid har havt den omtvistede Esphaug udi Værge brug og Ejendom det hand ey har
nødig større eller andet beviis at fremlægge, men for at Viise at Være Ejere af Gaarden
Fogstad frem lagde hand saavel sit i hende havende Skiøde dat: 1738, som og sine forfædres
Skiøde af 1713 til hands Morfader Johannes Øfstemielde og om siider det ælste skiøde
udgivet af Wolchard Volcharsen Risbrech til hands Farfader Fabian Olsen Fogstad dat: 1677
der alle tilskiøder Gaarden Fogstad med all underliggende og tilhørende herlighed fra fields
til fiere i den andleedning tilholder hand sig sam/m/e Esphaug som en under sam/m/e Gaard
bevislig i saa lang tiid brugte Skovestøcke, den de indstevnte saa utilladelig næsten har
Ruinered og flaad Næver af, thi paastoed hand sin Skade efter Rættens Skiøn som sam/m/e
har beseed og best kand taxere maae blive sig erstattet tillige med Processens Omkostning
alt efter lov og billighed.
De indstevnte sagde det de ey Videre havde at erindre til Sagens Sluttning, men paastoed
Ved Dom at tilfindes den omtvistede Skove støcke Esphauen kaldet.
Derefter blev de 2de Mænd paa Olsnes tilspurdt hvor meegen Næver de ansaae det for at
Være som de Ved det giorde forbud anholte fra de indstevnte da de d/en 5 Julij {giorde den}
Var her paa Stæden og hvor sam/m/e nu er beliggende, dertil de svarede at de ansaae
sam/m/e til 24 Voger i alt, men ey kand siige til Visse hvormeeget en hver mand af de
indstevnte der af havde sancket eller flecket af træerne,
Retten skiønnede at inden Sagen optages til Doms Vilde [de] den sam/m/e {efter} Næver
som herpaa Stæden er beliggende eftersee til nermere taxation.
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Rætten dernæst som har beseed den Skov i Esphauen hvorleedis sam/m/e Var medfaret ved
det alle de træer som formeedelst deres Mængde ey kunde tælles og Var gode er affleckede
skiønnede at den skade som de indstevnte derpaa har giort ey ringere kand ansees end til 60
Voger \Næver/ som efter Marknetz Kiøb ansættes til 1 mrk Pr: Vog foruden den Skade
Skoven har lidt og {efter Lov} ansees som Landnam som bliver ligehøy i følge Lovens 1
bogs 22 Cap: 17 art: med Skadegielden og altsaa beløber i alt 20 rdr: da saa mange Mænd
Skaden har giort Hvad det anviiste Merke i Marme Skaret hvorom de indstevntes Vidner er
førte, at have efter Sigelse Været et Merkeskiel imellem den saa kaldede Alminding og
Fogstads Ejendom, da befandtes sam/m/e at Være staaende i en Uhr, som af Rætten blev
optaget i Parternes Nerværelse for at eftersee om der under sam/m/e noget beviis fandtes,
enten af Kull flinte Steen, eller deslige, men forgieves; ey heller fantes nogle Steene som
Viisere der ved enten oven eller neden for, saa Retten ey kunde skiønne at sam/m/e enten er
et lovligt Merke satt til Grendseskiel i forrige tiid, eller og om sam/m/e er satt som en Vey
Viiser for at tage af Marmel skaret ud efter til Fogstad, derfra forføyet Rætten sig høyere op i
bem/el/te Skar og efter de indstevntes forlangende dog uden Vidnernes Anviisning, ansaae
en steen staaende i Jorden og Viiste ligesom at Være begroed med Jord, sam/m/e blev
opgravet og befandtes at Være sønder brusten i 3de støcker, og ey heller af Rætten kunde
ansees for nogen Lovlig Merkesteen, deels at derunder og derved ey fandtes andet beviis,

deels at den Var gandske liden, derefter gick Vii øst over Esphauen og ned igiennem
Grøthauen som efter siigelse tilhører Almindingen hvor Retten da fornam saavel Grøthauen
der er en beqvem Jord til Skov naar der over var holdet haand, nesten og aldeelis at Være
udhugget, men Esphauen derimod som de indstevnte nu paa søger at Være paa alle siider
med ung Skov begroet, hvilken som melt af de indstevnte er flaaet Næver af, hvor af Retten
toeg den Observation at Fogstads Ejere stedse har havt Esphauen i Værge, brug og Ejendom
siden den derpaa befindende Skov var freedet i lang tiid, som ey havde skeed i fald det havde
Været Almindings Skoven tilhørende som saa mange Mænd hugger i og aarlig aftager og da
ey Videre af Parterne blev proponeret, begav vii os i baad fra Grodthauen som Citantens
Norderste angivne Merke og paa Veyen atter blev anmodet at eftersee nogle Steene som
endeel af de indstevnte formeenet at betyde noget og laae paa Nordre Siide af Marmel Gyten
op i fieldet, som Rætten og paa deres forlangende uden Vidners Anviisning toeg i Øyesiun,
Og befant at Være en sønder brusten Steen hvor under var et berg og ey heller i ringeste
Maader kunde ansees som en Merkesteen hvilcket Vidnerne efter tilspørsel paa alle stæder
ey derfor ansaae.
Og som dagen altsaa er forløben og det er silde ud paa Aftenen bliver Sagen til Doms
Afsiigelse udsatt til i Morgen Formiddag.
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D/en 21de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt hvor da først den
anholte Næver blev efterseed som blev anseet at være 25 Voger
Derefter blev af Dom/m/eren og Laug Rættet følgende
Dom afsagt!
Da Citanten Anders Olsen Fogstad har fundet sig foraarsaget Ved Stevne Maal at indkalde
til Aastæden \de/ 36 Mænd af Mielde Skibbreede der alle indeværende Aars Sommer d/en
3de 4 og 5 Julij har samlet sig sam/m/en uden hands Minde og Forevidende for at afflecke
og borttage Næver udi hans paaboende Gaard Fogstads underliggende og tilhørende Skov
Esphauen kaldet, ligesom og Citanten saasnart hand om denne de indstevntes forøvede
Gierning Var bleved viidende Ved Mielde Skibbreedes LehnsMand og 2de andre Mænd har
ladet dem det forbyde og til den Ende ladet lovfæste den Næver, som i Skoven fandtes, og
\de/ 10 Mænd sam/m/estæds den 5te julij havde afflaad, som allene Var 25 Voger, foruden
hvad de øvrige 26 Mænd de 2de dage tilforn havde bort ført, hvilcket alt de samtlig mødende
indstevnte 36 Mænd har enstemmig tilstaaet med den Formeening at det Skovestøcke
Esphauen kaldet hvor de har brugt den Næver flaadning den paasøgte tiid, er deres som
Mielde Skibbreedes Almues Mænds tillagde Almindings Skov, i hvis henseende de og med
Contra Stevning har begiegnet Sagen, og derudi besværet sig over Citanten, det hand ligesom
hands Formænd paa Gaarden Fogstad har brugt den omtvistede Espehaugs Skov til denne
\tiid/ som de Ved Dom for efterTiiden {bliver} vænter at Vorde som Almindings Skov
anseet og sig tillagt Og som begge Parter til den omtvistede Skov Esphauen formeener og
paastaar sig at Være berettiged, har de og paa begge Siider indkaldet Vidner, men da sam/m/e
efter Actens Udviis er afhørte, kom/m/er saavel Citantens som ContraCitanternes Vidner
derudi overeens at Fogstads Ejere stædse fra umindelig tiid ja over 60 á 80 aar har brugt
Esphauen der paa Nordre siide strecker sig Ved Søen til Grøthauen, hvilcket de indstevnte
og ContraCitanterne ey har kundet benægte, derimod har Contra Citanternes Vidner forklaret,
at have af gamle Mænd for lang tiid henVed 50 aar siden hørt, at den Steen staaende i
Marmer skaret og ned igiennem Marmer Gyten i fordums tiid har Været holt for Merke
imellem Almindings og Fogstads tilhørende Skove, uden tillige at have hørt om fleere eller
andre Merker, som og disse siste Vidner ey har kundet anviise, mindre sagt at have hørt naar,
og paa hvad Maade den omtvistede Esphaug er kom/m/ed fra Almindings Skoven, eller af

hvem den er bleven Fogstads Ejere tillagt, hvilcket Contracitanterne til sist paastaar hoved
Citanten bør selv beviise, men Citanten i Kraft af Lovens 5 bogs 5 Cap: 5 art: ey finder sig
pligtig til, da hands Formænd og hand, som itzige Ejer af Gaarden Fogstad, langt over hævds
Aar har havt
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den omtvistede Esphaug i Værge brug og Ejendom, som en under sam/m/e Gaard
underliggende og tilhørende Herlighed,
Efter saadan Sagens beskaffenhed og forefunden Omstændighed Ved Rættens der over
tillige giorde begrandskning paa Aastæden, kiender og dømmer Vii hermed for Rætt, at i
henseende Citanten Anders Olsen som itzige Ejer af Odels Gaarden Fogstad har Ved
lovskickede og uvillige Vidner beviist, at den omtvistede Esphaugens Skov og Marck har
Været under Gaarden Fogstad brugt over 70 Aar, som er dobbelt over hævds tiid Lovens 3die
bogs 12 Cap: 2 art: foreskriver, end og om sam/m/e Esphaug i fordums tiid har Været efter de
indstevntes foregivende fraskilt fra Almindings Skoven, bør bem/el/te Citant Anders Olsen
Fogstad og efterkom/m/ende Ejere af Fogstad oftbem/el/te Esphaug med alt tilhørende af
Skov og mark saavidt der til hører fremdeelis som sin retmessige Ejendom angerløs beholde,
hvorpaa {ey} fra umindelig tiid tilforn ey har Været ført paaancke; og kand altsaa de
indstevntes formeening, om de i forrige tiider omtalte Merker, som efter Rættens Siun
desuden ey kand ansees at tiene til nogen Oplysning, da der Ved sam/m/e mangler de Ting,
som ved rette Merkeskiel udfordres, ey \heller/ billiges da de indstevnte, desuden ey har
beviist, eller frem lagt minste Adkomst om Esphauen i forrige tiid nogensinde har tilhørt
{tillige} under Almindingen \som/ dem eller deres {forfædre} \medhavende/ af Mielde
Skibbreede efter Sagn tilholder sig, men i den stæd bliver de indstevnte 36 Mænd, der alle
har ligesom med samlet Magt og frit Forsætt paa en ulovlig Maade taget sig til brug den tit
ommelte Skov Esphauen, som de og i 3 dage saa godt som \har/ flaaed all Næver af, tilpligtet,
for saadan deres øvede Gierning /: den Rætten skiønner meer at Være giort for at tilføre
Citanten skade, end i Tancke at de i sin tiid kunde nyde sam/m/e Skovestøcke vundet til
Almindings Skoven, hvor af ey allene de, men de øvrige af Mielde Skibbreede med god
forsiun kunde have havt Nøtte i fremtiiden :/ at betale til Citanten Anders Olsen Fogstad,
saavel den \i/ følge Lovens 1 bogs 22 Cap: 17 art: efter taxation paa førte Skadegield og
Landnam i alt med 20 rdr: hvor fra den anholte Næver frareignes for de indstevnte 10 Mænd,
som sam/m/e mod giorde Forbud ey har bort ført, hvilke Citanten antager for den derpaa
kommende Summa 4 rdr 1 mrk, som og denne forvolte Processes bekostning der beløber til
16 rdr, indbereignet Rettens Gebyr, som saaleedis bereignes, Sorenskriverens Skydtz og diet
Pænge 2 rdr for 2de dages forrettning 5 rdr dom og forseiglings Pænge samt tingsvidnet 1
rdr 2 mrk 4 sk Fogden for Opnevnelse 1 mrk LehnsMand for LaugRettes tilvarsling og sin
Reyse 4 Miils Vey 4 mrk, de 6 Laug Rættes Mænd for Reyse og forrettning á 4 mrk er 4
rdr: tilsam/m/en 13 rdr 1 mrk 4 sk, i alt som til Citanten bør betales 36 rdr: Og som de
indstevnte Mænd har forseed sig ved saadan Gierning at flaae Næver i frem/m/ed Skov,
hvortil de ey har havt friehed og tilladelse, og altsaa
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angivet sig derudi at være lige skyldige bør de og som lige Medgiernings Mænd i en uloflig
Gierning Pr: persona bøde til Justitz Cassen 5 mrk 4 sk og ligesaa meeget til Præstegieldetz
fattige som for enhver Mand bliver hvad bøderne angaar 1 rdr 4 mrk 8 sk, som alt 15 dage
efter denne Doms Lovlige forkyndelse bør udreedes under Medfart efter Loven.

[Høstetingene A/nn/o 1753]
Sartors Skibbreede!
1753 d/en 1ste 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Sartors
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Tøsøen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 251 findes tilførte
Og blev efter følgende ordres Almuen bekiendtgiort og publiceret.
1. H/er/r StiftsbefalingsMand von Cicignons ordre at Fogden med Lehns Mændene
skal have indseende at ingen utilladelig Skovhugst foretages med bielcke hugst Eege eller
anden smaae Last, dat: 5 Jan: 1753
2. ditto hands ordre at de svage som agter at indlem/m/es i Hospitalet skal beviise
med attest og Tings Vidne deres Tilstand hvad de er egnede til deres Indlem/m/elses
bekostning, hvorefter Resolution kand af StiftambtManden forvæntes. dat: 24 Sept: 1753
3. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Laachøen d/en 27 april 1753 efter afg/angne Niels
Iversen.
4. ditto paa Algerøen efter Thomas Stephensen dat: 26 april 1753
5. ditto paa Bache d/en 30 April 1753 efter Michel Knudsen Bache
6. ditto paa Bielcherøen d/en 1 Maij efter Anne Michelsdatter
7. ditto paa Leerøen d/en 1 Maij efter Niels Larsen
8. ditto paa Næsse d/en 27 april efter Jacob Pedersen Nesse
9. ditto paa Landeraae d/en 26 april efter Synneve Knudsdatter
10. ditto efter Michel Ellingsen Worland dat: 4 Maij 1753
alle extraderede i Pante Protocollen fol:
11. H/er/r Henrich Giertsens udgivne Pante Obligation til H/er/r Consistorial Raad
Haberdorf for Summa 200 rdr og derfor pandsatt sit Naadsens Aar af Sunds Præste kald dat:
4 Junij 1749 med paateigned Publication for Waags Skibbreede at Være ting lyst d/en 12
Maij 1750 Vide Pantebogen fol: 480
12. Rector Høyers udgivne bøxelsæddel til Svend Hansen paa 13 ½ Mark Smør i
Gaarden Hamre dat: 30 aug: 1753 med Rev: ej dat
13. Mad/a/me Wessels udgivne bøxelsæddel til Lars Erichsen Glæsnes paa 15 Mark
Smør udi Gaarden Glesnes dat: 14 Julij 1753 med Rev:
D/en 2den ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og publicered
1. Hans Hansen Algerøens udgivne Skiøde paa egne og 2de døttres Veigne til sin
Sønn Hans Hansen paa 9 Mark Smør i Algerøen dat: 1 8ber 1753 vide fol: 480.
2. Paul Hansen Schoges udgivne bøxelsæddel til Jens Christensen paa 18 Mark Smør
i Skatteskyld og 2 p/un/d 6 Mark fisk (i landskyld) i Gaarden Lille Sangolt dat: 1 8ber 1753
med Rev: ej dat.
3. Peder Larsen Knapschogs bøxelsæddel til Niels Olsen paa 1 p/un/d 3 Mark fisk i
Gaarden Gietanger dat: 1 8ber 1753 med Rev: ej dat.
4. Hans Simensen Schages udgivne bøxelsæddel til Niels Kaaresen paa 18 Mark
Smør i Gaarden Berge dat: 2 8ber 1753 med Rev: ej dat:
Anders Nielsen Bildøen Værge for Hans Danielsen, Niels Olsen Eide Værge for Christian
Danielsen og Ole Pedersen Laachøen Værge for Gierche Christiansdatter opbød til Tinge af
deres Myntlingers Arve Capitaler nemlig hver af de 2de første den Summa 49 rdr 1 mrk, og

for datteren 24 rdr 3 mrk 8 sk, om nogen sam/m/e mod Sufficent Pant og Rentes Svarelse
Vilde modtage, men da ingen anmelte sig blev Pængerne enhver Værge til forva1753: 307
ring og under forseigling dem tilbageleveret.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte!
Michel Paulsen Arrefiord og Niels Jacobsen Snechevig som Contra Citantere Contra Michel
Arnesen fra Bergen som hoved Citant fremlagde deres under 24 Sept: sistleeden Ved deres
Procurator Johan Simon Cramer Skriftlig forfattede Indlæg saa lydende.
Fra Hoved Citanten Michel Arnesens Procurator Johan Reutz blev inden Retten fremlagt
hands skriftlige Indlæg med begier om Anstand til næste ting for at besvare Contra
Citanternes fremlagde Indlæg.
Eragtet!
Sagen udsættes efter hoved Citantens forlangende til næst kom/m/ende Aars Som/m/erting
med den Advarsel det hand til sam/m/e tiid slutter Sagen til doms paa sin Side og efter
forlangende giver til Contra Citanternes Indlæg sluttelig besvarelse til Sagens Sluttning.
Niels Erichsen Humelsund anmelte det hand med muntlig Stevne Maal til dette Ting tiid og
Stæd har indkaldet Niels Johannesen Nedre Børnes fordie hand i Citantens eget Huus har
overfaldet ham imellem Paaske og Pintzetiider dette Aar og taget ham med sin Haand saa
haart udi Struben at der af blev Viiset blod paa Citantens Hals, ligesom og til at anhøre de
2de Vidner Lars Aamundsen Humelsund og Ole Torchildsen Forland som under falsMaal
var indstevnt, for derefter at lide dom efter Sagens {bekostning} beskaffenhed og at erstatte
denne Processes Omkostning.
Den indstevnte Niels Johannesen Nedre Børnes blev 3de gange paaraabt men mødte ikke,
untagen Vidnerne som begge møder.
Stevne Vidnerne LehnsMand Knud Tøsøen og Jacob Andersen Bielcherøen fremstode og
eedelig afhiemlede det de Lovlig har forkyndt ovenstaaende Stevne Maal for Niels
Johannesen Nedre Børneses Hustrue med fleere, da hand selv ey Var tilstæde, og det meer
end for 14 dage og for hands boepæl.
Citanten forlanget de indstevnte Vidner som herfor Rætten møder til eedelig forklaring
maatte admitteres, og efter at Eeden blev oplæst og behørig formaning dem givet. fremstoed
det
1ste Vidne Lars Aamundsen Humelsund og efter aflagd Eed forklarede, det hand med
fleere Var til bryllups paa Gaarden Humelsund 14 dage for Pintzetiider efter Vidnetz bæste
Erindring hos Citantens Søster og i hands Moders Huus hvor Citanten Var som en Kielder
Mand og bar Øhl til bryllups Giesterne, og da fornam Vidnet at Niels Johansen som Var
indbudet til sam/m/e bryllup og satt med bordet begynte at tale til Citanten som gick uden
for paa GulVet nogle Ord som Vidnet ey erindrer eller laae Merke paa, men Vel hørte at
Niels Erichsen Humelsund sagde Vil du slaae saa slaae her staar jeg, hvorpaa den
indstevnte stoed fra bordet ud paa Gulvet, men siden saae Vidnet ikke hvad Niels Johannesen
Nedre Børnes foretog med den indstevnte ey heller at hand toeg ham i Struben eller Halsen,
da der Var saa mange folck paa Gulvet sam/m/e tiid, saa Vidnet ey kunde see noget af deres
Adfærd, Vidnet efter tilspørsel sagde at den tiid dette skeede Var den 2den bryllupsdag, og at
1753: 307b

saavel den indstevnte som de øvrige bryllups Giester tillige med Citanten ey kunde siiges at
Være gandske ædrue, men Vel munter og modige, Videre havde dette Vidne ey at forklare
lige som hand ey af Citanten blev om videre adspurt.
2det Vidne Ole Torchildsen Førland efter aflagd Eed forklarede det hand den
omvundne tiid og da hand paa sam/m/e stæd var til bryllup saae hand den indstevnte stoed
fra bordet ud paa Gulvet og fattede Citanten under Halsen, men hørte ey nogen Ord af begge
Parter at som Var til Klam/m/erie nogen Aarsag, siden da folckene og bryllups Giesterne Var
gaaed ud af Stuen saae Vidnet at Citantens Hals Var blodig og paa 2de Stæder ligesom revet
huden af, men Videre Viste Vidnet ey at forklare hvad enten Citanten havde faaet det af den
indstevnte eller ey, men Vel at Citanten sagde paa tilspørsel af Vidnet det hand havde faaet
den skade under Halsen af Niels Nedre Børnes, Videre sagde Vidnet det hand siuntes
Parterne ey Var meere beskiencket eller drucken end de jo kunde Viide hvad de talte og
giorde, og som Citanten ey heller havde dette Vidne videre at tilspørge blev Vidnet
dimitered,
Citanten forlanget Forelæggelse for den indstevnte men ey mødende Niels Johannesen
Nedre Børnes
Eragtet
Den Lovlig indstevnte og ey mødende Niels Johannesen Nedre Børnes forelægges Lavdag
til nestholdende Som/m/erting hvilcken forelæggelse i lovtiid besørges forkyndt.
Knud Larsen Telle fremlagde Rættens paa sistleeden Som/m/erting aflagde Lavdags
forelæggelse, saavel for den indstevnte Peder Olsen Mitvedt som og de 2de forelagde Vidner
Ole Grimsen og Wermund Olsen Midtvedt, som ved de 2de Mænd Peder Otthesen
Dom/m/edahl og Bendix Christensen ibidem blev afhiemlet det sam/m/e for 14 dage siden
blev for Peder Olsen Midtvedt som og for de 2de under fals Maal forelagde Vidner Ole
Grimsen og Wermund Olsen Midtvedt af hvilcke allene mødte Wermund Olsen med den
indstevnte Peder Olsen Midtvedt, lovlig forkyndt, og som Vidnet Ole Grimsen Midtvedt
hverken selv eller ved til kiende givet forfald lader møde blev følgende
Eragtet
Da Vidnet Ole Grimsen Midtvedt efter forelæggelse under fals Maals kiendelses lovlige
forkyndelse ey møder til dette Ting som et Vidne at aflægge sit Vidnes byrd udi den Sag
Citanten Knud Larsen Telle har sigtet den indstevnte Peder Olsen Midtvedt for, bliver det ude
blivende Vidne Ole Grimsen Midtvedt der baade er stevnt som forelagt under falsmaal at
møde i følge Forordning af 3de Martij 1741 dens 4 art: \tildømt/ at bøde sine falsMaals
bøder til Sagsøgeren og Kongen hver 10 Lod Sølv, som og under lige straff at møde til næste
ting til hvilcken tiid nye forelæggelse gives,
Peder Olsen Midtvedt anmelte det hand i Sagen har indstevnt med Contra Stevning Vidner
udi Sagen nemlig Ole Monsen Telle Niels Olsen Nipen, Johanne Michelsdatter Telle, Kari
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datter Telle alle under FalsMaal til at forklare paa hvad Maade Hoved Citantens Stivdatter er
gaaet fra ham med videre paa tilspørsel at svare.
Citanten Knud Larsen Telle exciperede mod disse Vidner siden hand til Veder Mæhle ey er
indkaldet at anhøre Contra Citantens Vidner, og ey vilde skiøndt ham af Rætten blev
foreholdet hand som nerværende for at forkorte Processen Vel kunde tage til Veder Mæhle
siden Contra Citanternes Vidner nu møder, men da hoved Citanten ey sam/m/e Vilde

accordere, afviises den/n/e Contra Stevning til {den paakien} lovlig forkyndelse for alle
Vedkom/m/ende og paagieldende,
Citanten Knud Larsen Telle forlanget det forelagde og nu mødende Vidne Wermund Olsen
Nipen maatte afhøres som og efter aflagd Eed forklarede, det Vidnet Veed at Citanten Knud
Telles Stivdatter følgede med Peder Olsen Mitvedt og paa hands baad afvigte Aars Som/m/er,
men hvad enten bem/el/te Pige barn forlangte at følge med den indstevnte eller den
indstevnte forlangte at barnet skulle følge sig veed Vidnet ikke, dog har Vidnet hørt af
adskillige at bem/el/te barn skulle være gaaet fra sin Stivfader Knud Telle fordi hand Var
haard med barnet i tugt, og veed Vidnet at det var 4 paa 5te dag siden barnet gick fra
Citantens Huus at det blev paa Gaarden Midtvedt nær ved Telle, og opholdt sig hos sin
Morbroder Ole Grimsen, som til Vidne Var indkaldet og ey møder, og har Vidnet af sine
Huus folck hørt at barnet sagde før Vilde det springe i Vandet end gaae til sin Stivfader igien
fordie hand Var for haard mod hænde, og har Vidnet ey hørt at Citanten har spurdt efter
barnet saalænge det Var paa Vidnetz paaboende Gaard i de 4 á 5 dage, men Vel saasnart den
indstevnte havde ført barnet derfra til Førland efter barnetz Farbroder og Formynder Niels
Torgiersens tilladelse. Videre havde dette Vidne ey at forklare.
Niels Torgiersen Selstøel som Knud Telles Stiffdatters Værge og Farbroder som til Veder
Mæhle indkaldet, sagde at siden Knud Telles Stifdatter Var af hands Huus bortgaaed og
havde beklaget \sig/ at have lidt ondt i hands Huus bad hand den indstevnte Vilde bringe
hende til tieniste hos skickelige folck og anseer Værgen Niels Selstøe at det er barnets Nøtte
og fordeel at blive i den tieniste det nu er udi, bedre end hun skulle Være hos sin Stiffader
Knud Telle som hun fløgtede fra formedelst haard Medfart.
Den indstevnte forlangte Anstand til saavel at indkalde Vidner som og til Veder Mæhle at
indkalde den paagieldende Bothilde Direchsdatter som er Citantens Stivdatter,
Citanten fremlagde sit under dato 21 april 1753 skriftlige ved Procurator Cramer forfattede
Indlæg af følgende Indhold.
Eragtet
Da Sagen paa Citantens siide i Mangel af enstem/m/ige Vidner ey kand sluttes, den
indstevnte ey heller formeedelst forseelse i sin Contra Stevning at lade indkalde hoved
Citanten til at anhøre de Vidner hand til sit forsvar har indkaldet, bliver Sagen til næste Ting
udfløttet at Parterne der efter kand i agttage hvis der til Oplysning i Sagen kand tiene.
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Peder Clemetsen Telle haver Ved muntlig Stevne Maal indstevnt Paul Hansen Schoge til at
erklære sig herfor Rætten om hand i Mindelighed ey Vil modtage Løsnings Pænge for den
Jordepart hand sig af Knud Larsen Telle har dette Aars Som/m/erting til kiøbt i Gaarden Telle
nemlig 9 Mark fisk, hvortil hand finder sig Odels berettiget og altsaa til Overflød endnu Vil
for Rætten tilbyde ham den sam/m/e Kiøbesumma den indstevnte derfor har givet, med
Paastand i fald sam/m/e tilbud ey modtages, da derpaa at erholde Dom paa Odelsstæden til
Gaardepartens Indløsning samt Erstattning for Sagens ibragte Omkostninger.
Paul Hansen Schoge mødte for Rætten Vedtagende lovlig Stevne Maal, siigende derhos
denne gang ey at vilde modtage de anbudne Løsnings Pænge for den Jorde part hand af
Selgeren Knud Larsen Telle sig har til kiøbt nemlig 9 Mark fisk i Gaarden Telle {nemlig}
for 28 rdr 3 mrk ialt, af den Aarsag hand ey erkiender ham for Odels Mand, og forlanger
altsaa denne Sag maae Vorde henviist til Aastæden hvor Odels Vidner kand føres og Dom
falde i Sagen.
Eragtet

Da denne Sag Concernerer en Odelstrette som paa Aastæden bør afhandles, da i henseende
den indstevnte i Mindelighed ey Vil modtage Løsnings Pænge som for denne Rætt anbydes,
men selv forlanger Sagen til paadøm/m/ende at afhandles paa Odels Gaarden bliver sam/m/e
til Aastæden henviist, da Citanten efter Lovlig Stevne Maal haver til sam/m/e stæd at ind
kalde sine Odels Vidner og derpaa stæden anviise og fremlægge de beviiser som berettiger
ham til Løsning efter Loven.
D/en 3de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og da ey fleere Sager fremkom
udi Rette fremlagde Fogden de sædvanlige bielager til hands Reegenskab for af Rætten at
Vorde attesterede.
1. blev fremlagt en examination over de her i Skibbreedet befindende Laxe Voger
hvorudi noget men i fleere inte fisket som beløber 5 rdr 5 mrk
2. det sædvanlige tingsVidne indbefattende de sædvanlige 10 qvestioner i følge
Skatte forordningen som blev besvaret ligesom forrige Aar dog med forordning til 3 qv: at
her er funden en hval ved Laachøen som d/en 21 aug: dette Aar er soldt
3. bielager om den priviligerede Giestgieber i Buchen ligesom forrige Aar besvaret
4. At her ey findes fleere Kræm/m/erleye end de 3de vid: fol: 251.
5. bielager som forrige Aar besvaret
6. Odels Mantallet blev oplæst og uimodsagt.
7. Restancen for indeværende Aars siste termin 83 rdr 3 mrk 10 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1754 opnevnes følgende 1. Iver Rasmusen
Bielcherøen 2. Hans Michelsen Bache 3. Peder Andersen ibidem 4. Michel Larsen
Schoge 5. Niels Olsen NorEide 6. Erich Stephensen Agotnes 7. Mons Jensen Knapschog
og 8. Anders Olsen Waage, som alle tilsiiges betiimelig at indfinde sig for at aflægge deres
Laug Rættes Mænds Eed.
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Schiolds Skibb:
1753 d/en 4de 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt paa Ting stædet
Møllendahl i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Kam/m/eRaad og Foged Rasmus
Smith og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 253 findes tilførte,
Og blev for dette Schiolds Skibbreede de sam/m/e {Kongl/ige Forordninger}
StiftambtMandens Ordres til Fogden oplæste som Ved Nestforrige Sartors Skibbreede er
tilført.
Dernæst publiceret
1. Johan Christopher Grybel og Johan Henrich Grybels Contract angaaende en
Mølles Opbygning, hvorfor Hans Hendrich Grybel er lovet for sin Reyse og Umage 100 rdr
hvorpaa ham er betalt 40 rdr og belovet enten at faae halvedeelen i Møllen naar hand i
Indtægt og Udgift vilde intressere, eller og udløse ham deraf, sam/m/e Contract er skrevet paa
Tydsk og dateret d/en 26 Sept: 1752 samt til Vitterlighed underteignet af Jacob Giise og
Hans Schram og i Pante bogen fol:
indført.
2. Thor Olsen Tarlebøes udgivne Pante Obligation til H/er/r Consistorial Raad
Geelmeyden paa Capital 200 rdr og derfor til Underpant sat Gaarden Tarlebøe med Videre
dat: 24 8ber 1752 vide Pante P: fol:

3. Hans Monsen Møllers udgivne Pante Obligation til Jacob Giise paa Summa 99 rdr:
dat: 10 Decbr: 1750 vide fol: 480
4. H/er/r Lyder Sinnings udgivne bøxelsæddel til Jacob Reinertsen paa 1 Løb Smør i
Gaarden Lille Borge dat: 14 april 1753 med Rev: ej dat
5. H/er/r Peder Brandahls udgivne bøxelsæddel til Anders Olsen Hage paa 2 p/un/d
Smør og Malt i Gaarden Haucheland dat: 20 Sep: 1753 med Rev: ej dat
6. H/er/r Assessor von der Lippes udgivne bøxelsæddel til Ole Peersen Nesse paa 2
p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Lund dat: 30 Maij 1753 med Rev: ej dat:
Niels Peersen efter forrige tiltale Contra Hans Monsen.
Procurator Cramer Senior fremlagde Lavdags forelæggelse med paateignet Forkyndelse af
Hans Hansen og Anders Olsen som de begge afhiemlede at være lige efter deres paateigning
forkyndt.
Den forelagde Hans Monsen mødte og fremlagde sin Contra Stevning hvorefter hand til
Sagens Oplysning haver indkaldet Vidner Anders Olsen, Alis Østensdatter og Peder Kalland
og Niels Pedersen sam/m/e Vidner at anhøre
Bem/el/te Stevne maal var d/en 17 Sept: sistleeden dat: og forfattet af Procurator Barth
Contra Citanten declarered at den paagieldende Niels Pedersen ey er indstevnt til at anhøre
Vidnerne, thi forlangte hand Anstand til næste ting, loflig at stævne
{Eragtet}
Den forlangte Anstand protesterede Cramer imod siden lovlig Stevning og forelæggelse er
givet den indstevnte
Eragtet
Den af Hans Monsen forlangte Anstand til næste ting bliver herved bevilget til Contra
Stævningens lovlige Forkyndelse for alle Vedkom/m/ende og den paagieldende Niels
Pedersen.
Procurator Cramer Senior fremlagde en under 12 Sept: sistleeden skriftlig forfattet
Stevnemaal Contra Margrethe Axelsdatter afg/angne Johannes Ved broen hans Efterleverske
for Sagen Stevne Maalet indeholder, ligesom og under sam/m/e Stevne Maal indkaldet den
indstevntes Svoger Jonas Rasmusen som den indstevnte til huus har indtaget
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alt paa Citantinden Elisabeth Gilbertsdatter Gordens Veigne efter Stevne Maaletz videre
indhold saalydende.
De indstevnte blev 3de gange paaraabt men mødte ikke ey heller nogen paa deres Veigne.
Stevne Vidnerne Hans Hansen og Anders Olsen boende i Bergen afhiemlede det de lovlig
har forkyndt den i rettelagde Stevne Maal og der af Copie Leveret begge de indstevnte.
Procurator Cramer forlangte forelæggelse til næste Ting for de udeblivende.
Eragtet
Den Lovlig indstevnte Margrethe Axelsdatter afg/angne Johannes Ved broen hands Efter
Leverske med hændes Svoger Jonas Rasmusen forelægges Lavdag til næstholdende Aars
Som/m/erting, hvilcken forelæggelse i Lovlig tiid besørges forkyndt, NB beskreved.
Publiceret
H/er/r Peder Brandahls udgivne bøxelbrev til Hans Hansen Nore Gillestad paa 1 Løb
Smør i Gaarden Øfre Titelstad dat: 20 Sept: 1753 med Rev: ej dat.

Procurator Erich Christian Hechmand mødte og fremlagde en af Mad/a/me S/a/l/ig/ Abraham
Wessels udfærdiget Stevning af 20de passato hvormed Comerce Assessor Jan von der Lippe
til i dag og til dette Ting er indstevnt at anhøre de i sam/m/e Stevning benevnte Vidners
forklaring angaaende hvad Afgift som er svaret aarlig af det støcke Mark som ligger paa øvre
Side byens Vey og nest Norden for den saakaldede Fløe Grind alt til et lovskicket Tings
Vidnes Erhvervelse
Bem/el/te Stevne Maal Var dat: 20 Sept: 1753 og efter paateigning forkyndt af Hans Hansen
og Anders Olsen som sam/m/e afhiemlede efter deres paateigning paa Stevne Maalet.
Af de indstevnte mødte alle Vidnerne untagen Axels Kone Gunilde som gav sit forfald af
Svaghed tilkiende
Procurator Blechingberg mødte paa Assessor Jaen von der Lippes Veigne som Vel tilstoed
at have nødt lovlig Varsel, men endnu ikke er bekiendt at Citantinden eyer noget Østen eller
uden for Lundgaards udhugne Markesteene in genere eller den saakaldede Fløe Grind
Norden for Grinden paa øfre Siide in Specie, hvilcken H/er/r Assessor Jan von der Lippe Ved
Lovlig Auctions Skiøde af 22 Decbr: 1730 sig haver tilforhandlet, hvilcket Skiøde hand in
Originali anviiste og giorde Anviisning at sam/m/e Pladtz under No: 14 er bebrevet,
saaleedis lydende, Lucie Christophers datter aflægger af Pladtzen aarlig 1 rdr:, og naar
Citantinden ikke beviiser med nogen slags Adkomst eller Overdragelse at Være Ejer for den
Pladtz hvorom hun nu Vidner paasøger saa protesterede Assessor von der Lippe imod all
inqvisition og Vidners førelse om Afgift eller Indtægter af Citantinden som uvedkom/m/ende
for saavidt hands Opsiddere aarlig betaler og udreeder, men paastoed Stevne maalet in totum
afviist, Reserverende sig alle Lovlige Forbeholdenheder i fornødne Tilfælde.
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Procurator Heitmand Replicerede paa S/ingneu/r Blechingbergs tilførte at ligesom der af
den fra H/err Assessor von der Lippes Siide fremskinnende protestation bemerkes at sam/m/e
er skeed af lutter frøgt for Sandheds Opdagelse i det paastevnte, saa fandt og Comparenten
det anmerkeligt at det af Sing/neu/r Blechingberg nu i Rætten anviiste og Protocoll extract
viis tilførte Skiøde ikke er produceret vidimered gienpart deraf inden Retten til Conference
og Sagens nermere Oplysning thi haabede Comparenten at intet paa den fremførte
protestation bliver Reflecteret, mens at det paastevnte Tings Vidne til frem/m/e Vorder
befordred allerhelst da her allene paasøges af Citantinden Ved Vidnerne opklared hvad og
hvor stor Afgift aarlig er bleven svaret af Johannes Hermandsens brugende Jordepladtz,
hvorom til Legitimation og Rættens behagelige Oplysning Comparenten nu anviiste en
imellem Citantinden og indstevnte H/err Assessor von der Lippe indgaaet skriftlig accord in
originali dateret 12 Jan: 1742 hvoraf hand indleverede en rigtig Gienpart som hand
begierede nu i Rætten med Originalen Confereret hvorefter hand endnu som før vedblev sin
Paastand om Tings Vidnetz frem/m/e under alle lovlige forbeholdenheder i fornødne tilfelde.
Procurator Blechingberg derefter forestillede at det af Mad/a/me Wessels Laværges
fuldMægtig nu in Copie i rette lagde beviis giør Citantinden berettiget for freedeligheds
Skyld til helften af den Rixdalers Afgift som afgangne Isach Rasmusens Encke til hver Juul
betaler men siden Citantinden ey vil dermed lade sig Nøye saa Reserverer Comparenten
Blechingberg indstevnte Jan von der Lippe sam/m/e afgift i Eftertiiden som efter sit Skiøde
eene og retmæssig berettiget til den omspurte oprøddede Pladtz sam/m/e i Eftertiiden at
indbeholde og saalænge Citantinden ikke beviiser sig med anden Adkomst dertil berettiget
protesterede imod Vidners førelse efterdi den af Citantinden producerede bevilning er skeed
af en forseelse imod hands ihænde havende Skiøde.

Heitmand som formeente at Sing/neu/r Blechingbergs sist frem førte Paaskudder og
Udflugter bør ansees unødige og unøttige Vedblev endnu sin forrige paastand om Vidnernes
førelse og det paastevnte Tings Vidnes frem/m/e og Endskabs befordring.
Desuden sagde Proc: Heitman at den i Stevningen ommelte Jordepladtz ey er den selv
sam/m/e som det af Assessor von der Lippes fuldMægtig nu anviiste Skiøde lyder paa,
Eragtet
Siden det ey af den indstevntes anviiste Skiøde tilfulde er oplyst at den omspurdte Jordepart
som paa Øfre Side ved byens Vey og nest Ved Fløe Grinden er beliggende er {Citanten}
eene tilhørende, den indstevnte, men derimod at Citantinden ved den frem lagde accord giver
Oplysning at være Lodtagen i sam/m/e Jordepartes Afgift, da sam/m/e blev indgaaet, bliver
de mødende Vidner til forklaring antagne saavidt Afgiftens beløb angaar, og den instevnte
1753: 310b
tillige med Citantinden Reservered, siden at afgiøre hvem sam/m/e Afgift kand tilkom/m/e.
Derefter blev de indstevnte og mødende Vidner fremkalte og Eeden for dem alle oplæst af
Lov bogen og behørig formaning dem givet at Vogte sig for Meeneed, hvorefter 1ste Vidne
Iver Nielsen blev Separered fra de øvrige Vidner
Procurator Blechingberg for Assessor von der Lippe under Reservation af Paaancke over
Rættens kiendelse forestillede at om der kunde være foreløben en forseelse med Afgiftens
Deeling for et Aar af den omstevnte Pladtz saa har dog Citantinden hvercken i Mindelighed
eller under beskickelse søgt at faae saadant Redressered hvorfor Assessor von der Lippe i sin
tiid /: i fald Citantinden til nogendeel af Oppebørslerne skulle blive berettiget formeener for
all slags Omkostninger at vorde befriet, og imidlertiid Vilde have sig sine Contra Qvestioner
Reservered.
Procurator Heitmand svared kortelig at sandfærdige tilstaaelser er en dyd der aldrig bør
lastes, men dersom beViisløse excuser derhos tillige kunde og burde blive agnoscered i
Rettergange Vilde allslags Undskyldning holde Stick, thi kunde Comparenten ikke meere
Reflectere paa det af den indstevntes fuldMægtiges siste end forrige protocollationer der
Væntelig i sin tiid naar sam/m/e for Vedkom/m/ende Rætter Vorder frem lagt vil udviise
hvad fundamente den indstevnte til sine Indsiigelser har havt, og hvorvidt sam/m/e kand og
bør blive at ansee. hvorefter Comparenten begierede Vidnerne paaraabte Eedfæstede og
afhørte
Procurator Blechingberg sluttelig erindrede at hand for meer end 20 aar siden inden Stiftet
dette fogderie og serdeelis i Schiolds Skibbreede med Kongl/ig bestalning har Legitimeret
sig og Vorder agnoscered at gaae udi Rette, og Vilde fornem/m/e hvorvidt S/igneu/r
Hechmand som af Magistraten i Bergen kand Være beskicket at gaae i Rette i byen er
Legitimered at udføre Sager paa Landet
Hechmand svarede det hand ikke fandt sig pligtig for Procurator Blechingberg at giøre
Reede om hvorvidt hands nemlig Comparentens Authorisation strecker sig at gaae i Rette
udi Bergens Stift, ikke desto mindre saa Vilde hand dog i Regarde af den/n/e ærede Rætt
anviise nu inden Rætten den hannem af Stiftetz høye Øfrighed Høy Velbaarne Stift befalings
Mand von Cicignon meddeelte bestalning at Være Procurator i Bergens Stift som under
Gaard Dags dato udstæd, hand af Rætten begierede sig til bage *begiert (leveret). hvilcken
Constitution blev oplæst og befantes rigtig
1. Vidne Iver Nielsen efter aflagd Eed blev af Procurator Hechmand tilspurt om hand
ikke er bekiendt at den Jorde part som Isach Rasmusens Encke tilforn har havt i brug og
beboelse ikke nu beboes af Johannes Hermansen for Aarlig Afgift til begge Parter skal

erlægge efter forhen producerede Gienpart accord. Vidnet svarede det hand Veed at
Johannes Hermansen nu beboer det plads
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Isach Rasmusens Encke forhen har beboet, og Veed Vidnet som hand har hørt at Johannes
{Rasmusen} Hermansen har betalt Afgiften til Assessor von der Lippe allene, da hand ey
veed noget af den frem lagde accord. 2do Om Vidnet ikke Veed hvormeeget Johannes
Hermansen har betalt til H/err Assessor von der Lippe i særdeelished for Johannes
Hermansens Huusetz paastaaende Grund som og i Almindelighed af det støcke Mark som
Johannes Hermansen bruger Norden for Fløe Grinden. Procurator Blechingberg formeente at
det Var Citantinden uVedkom/m/elig at spørge hvad indstevnte Assessor von der Lippe
oppebærger af de opsiddere som have huuse Vaaninger paa hands egne og Citantinden
uvedkom/m/ende Grunder Heitmand for at evitere Vidløftighed og til at faae Endskab paa
dette Tings Vidne var Villig at fornøye den indstevntes fuldMægtiges Attraae i at faae
hem/m/et Vidnets Svar om Afgiften af Johannes Hermandsens huusetz Grund, efterdi
sam/m/e tilhører den indstevnte allene, men for saavidt Afgiften af selve pladtzet brug med
derpaastaaende Smidde der tilhører Mad/a/me Wessel udbad Comparenten sig Vidnetz
udførlige Svar paa qvestionen, Vidnet svarede at Afgiften efter siigelse af Axel er for
Marcken uden huuset 3 rdr aarlig 3tio Om Vidnet er bekiendt hvad Aar eller hvorlænge
siden den paa omprovede Marck staaende Smedie eller Smedde huus blev opbygget paa
Mad/a/me Wessels tilhørende Grund Vidnet svarede ey til Visse at Viide naar sam/m/e Huus
eller smidde blev opsatt, Hetmand holt ufornøden fleere qvestioner til dette Vidne at
fremsætte. Procurator Blechingberg saavel dette som efterfølgende Vidner \tilspurdte/ 1mo
Om hand nogen sinde har Været over værende og hørt Assessor von der Lippe accordere med
nogen om Afgiften af den indstevnte Grund. 2do med hvem, 3tio hvad Aar og tiid og i
hvilcke fleere Vidners Overværelse. 4. Om nogen sinde har seed betalningen af de
brugende til Assessor v: d: Lippe at være skeed 5. hvormeeget 6. for hvor mange Aar og
7. af hvem. Til 1ste qvestion svarede Ney til 2. ligeleedis ney 3tio og Ney 4. og Ney her
til svaret til 5te og svaret Ney ey at have seed det, 6. Vidste Vidnet ey heller og 7.
ligeleedis med Ney besvaret. Hechmand begierede hands qvestioner til første Vidne for de
øvrige Vidner oplæst og deres Svar derpaa indhæntet
Det 2det Vidne Syneve Nielsdatter efter Aflagd Eed svarede uden forandring saavel
til Citantens som den indstevntes Contra Qvestioner ligesom det 1ste Vidne.
Det 3die Vidne Axel angivende sit Navn at Være Axel Engvalsen efter aflagd Eed
forklarede til 1ste og 2den qvestion enstem/m/ig med de 2de førte Vidner, til 3de qvestion
svarede med denne forandring at det er 3 aar i den/n/e Høst at Smien blev opsatt. 4to
tilspurte Proc: Heitmand dette Vidne om Vidnet ikke er bekiendt at Assessor von der Lippe
gav ham tilla1753: 311b
delse den omprovede Smie at opsætte og 5to Om Vidnet ikke Veed at Ass: von der Lippe er
opkom/m/et til Pladtzens besiddere og tilholdt dem at de ikke skulle lade sig merke med
hvormeget de af Pladtzen betalte i Afgift til ham aarlig Proc: Blechingberg Ved den 4de Qv:
erindrede at Vidnet tillige maatte qvestioneres om hand har Været overværendes og paahørt
mellem Ass: v: d: Lippe og Opsidderen nogen Aftale om Smiens Opsættelse og mod den 5.
Qv: i henseende dertil ingen sigtelse er givet protestered hand in totum Hechmand sagde at
hands 5te qvestion til dette Vidne er saavel som de forrige SpørsMaale en sagens Vedhørende

Omstændighed som til Oplysning udi dette Tings Vidne behøves Væntede derfor altsaa at
Vidnetz Svar paa sam/m/e af Rætten Vorder udæsket
[Eragtning]
Vidnet haver at besvare den 4de qvestion men den 5te da ingen Sigtelse er givet bliver
mod giorde protest ubesvaret
Til Citantens fremsatte 4de Qvestion svarede Vidnet Ney ligesom og til Contra Qvestionen
svaret Ney, ligesom og til den indstevntes 7 qvestioner i alt blev som forrige Vidner svaret
Ney. Hechmand forbeholt Citantindens Ancke over den sistfaldne Eragtning paa
Comparentens til sist afhørte Vidne formerede Qvestion.
4de Vidne Johannes Hermandsen efter aflagd Eed forklarede til 1ste qvestion at hand
beboer den Pladtz som Isach Rasmusens Encke tilforn har beboet og har svaret sin Afgift til
Assessor von der Lippe, og ey Veed af den accord Qvestionen inde holder. Hechmand under
denne qvestion tilspurte dette Vidne om ikke Vidnetz iboende Huus staar Synden for Fløens
Grind, dernæst om ikke Jordeplatzen og dens paastaaende Smidde er Norden for Fløens
Grind, hvortil Vidnet i alt svared Jo det saaleedis var som nu omspurt er. til den indstevntes
2den qvestion svarede det hand har betalt 3 rdr af Pladtzen 3tio Res: at det er 3 aar siden
Smidden blev opbygt 4to Res: at hand havde af Ass: von der Lippe tilladelse at sætte
Smiden op i Anleedning af Vidnetz Svar paa 4de qv: fremsatt Hechmand 5te qvestion om
den omvudne tilladelse af v: d: Lippe at Vidnet maatte opsætte Smiddehuuset Var med de
Vilkaar til Vidnet at Vidnet skulle stiltiende for Mad/a/me Wessel erlægge sin Jordskyld eller
Afgift til Velbem/el/te asses: v: d: Lippe. Procurator Blechingberg mod denne qvestion
igientoeg sin forrige protestation mod den til forrige Vidne fremsatte 5. Qvestion og i det
øvrige fra falt sine øvrige Contra qvestioner men derimod indlod dette Vidnes og hands
Hustrues forklaring at blive bestørket med den dennem fra H/err Assessor von der Lippe
meddeelte Qvitterings bog, saa som de selv skal Være Contrahentere og Vidne om deres egen
Accord.
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Mad/a/me Wessels Laværge borgemæster Fasmer formeedelst hands fuldMægtiges
uvæntelige paakom/m/ende Upasselighed og disformedelst skeede absence, glædde sig ved at
Assessor von der Lippe havde faaet sin egen Svoger til Dom/m/er og altsaa for denne sinde
maatte tage sig Reservered hvad fornøden kunde eragtes udi sin tiid, men pro tempore allene
begierede at Vidnets Svar maatte høres udi hvis som til Sagens Oplysning efter Stevnemaalet
fornødiges udi slig Anleedning begierede Comparenten at Vidnet maatte give sit Svar til
efter følgende (a) om Vidnet nogensinde har faaet med Mad/a/me Wessels tilladelse til det
pladtz hand bruger og til det Stæd hvorpaa hands Smidde er opsatt. (b) Om Vidnet har
nogensinde anmeldet sig hos hænde enten med stor eller liden accord og Afgift om bem/el/te
Pladtz og Smedies Grund (c) Om ikke derimod alt saadant er skeed af Ass: v: d: Lippe med
hands tilladelse og der til givne friehed (d) Om Vidnet for den friehed at opsætte Smieden
skulle betale nogen aparte Afgift eller om sam/m/e udi den første accorderede Afgift {var
indbe} 3 rdr Var ind begreben. (e) Om Vidnet ikke haver maattet see paa uagtet den Afgift
der aarlig har været betalt, at dog alligevel Summen er bleven udeladt i hands Qvitterings bog
og at hand allene uden at den aarlige Afgift er bleven nevnt sig med en Simple qvittence har
maattet afspiise, naar disse Poster af Vidnet er bleven besvaret, forbeholdt Comparenten sig
hvad hand Videre udi den/n/e Tings Vidne Sag fornøden maatte eragte, og disimidler tiid
paastoed Vidnetz Svar til hvis fremsatt er, Procurator Blechingberg for Ass: v: d: Lippe
Replicerede at hand maatte fornem/m/e at da Citantindens Laværges antagne fuldMægtig
ikke haver Vist noget meere Lovligt under denne Rættergang at qvestionere har Citantindens

meere ivrige fuldMægtig først funden behag udi /: efter at Vidnerne største deel er afhørte :/
at attaqvere Dom/m/eren som en Svoger af den indstevnte, som giver Formodning at denne
Laværge maae have søgt en anden Dom/m/er og derudi ikke har kundet nyde nogen lovlig
biefald, siden hand saa længe med den rette Dom/m/er har acqviescered saa vilde
Comparenten til denne Rætt overlade hvorvidt paa denne Laværges yderligere og mod
Vidnetz forrige forklaring anløbende Qvestioner kand Vorde Reflecteret, thi Vidnet har
directe forklaret, hvormeeget hand aarlig har betalt og fra hvad tiid sam/m/e betalning har
taget sin begyndelse og hvad enten de Vidnet meddeelte qvitteringer nogen Vis Summa
skulde indeholde. eller ikke, kand saadant ikke svecke hands forhen aflagde forklaring, i
øvrigt tilholdt hand sig Rættens kiendelse betreffende den til næstforrige Vidne af Procurator
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mand fremsatte 5. qvestion. BorgeMæster Fasmer beloe alt det af Procurator Blechinberg
tilførte og allene paastoed Vidnetz Svar til hvis fremsatt er, allerhelst de sam/m/ er baade
Conform Stevne Maalet og Sagen.
Eragtet
Vidnet som den der med Assessor von der Lippe skal have om Afgiften accorderet haver at
besvare de qvestioner som fremsatte er af Comparenten borgeMæster Fasmer og ey hensigter
til en slags inqvisition, hvor for Sigtelse i Stevne Maalet ey er givet, thi bliver den siste af
Procurator Hechmand fremsatte 5. qvestion under den 4de formered som og den 5te af
borgeMæsterens qvestioner af Vidnet ubesvaret efter Rættens forrige kiendelse henseende til
Vidnet i egen Sag mod Protest ey bør Vidne.
Borge Mæsteren forbeholdt sig sin lovlige paaancke og for Resten loed det ankom/m/e paa
Rættens behandling. Derefter blev den 1ste borgeMæsterens qvestion Vidnet forelæst som
svarede Ney 2do Resp: svaret ligeleedis Ney til 3. Resp: Jo, til 4de Svarede det Ass:
von der Lippe ey forlanget noget meer for Smiens Opsættelse over den accorderede Afgift.
Procurator Hechmand lod tilføre at Vel ingen Upasselighed endnu herved Rætten er
paakom/m/et, hvilcken Retten og dens betientere formodentlig selv har seed, mens at hand af
fornødenhed maatte absentere sig fra Rætten uden enten at efter lade hands paatagne
Com/m/ission i denne Sag, eller hvad der ved Reelliter observeres burde Var Aarsagen at
Citantindens Laværge H/err borge Mæster Fasmer ventelig har entrered i proceduren for ikke
at opholde Rætten over Comparentens korte fraværelse, hvilcket Var det Comparenten
den/n/e sinde allene for sin Persohn fandt fornøden at erindre.
Det 5te Vidne Cathrine Johannes Hermandsen efter aflagd Eed forklarede til
Citantens 4 Qvestioner fremsatt som til forrige Vidne hændes Mand at det i alt rigtig
saaleedis forholdt sig som hændes Mand til alle qvestioner som og de af borge Mæsteren
fremsatte er besvaret
Procurator Hechmand begierede dette Tings Vidne udsatt til næste Rætt under
forbeholdenhed af Citantindens nermere gotbefindende til med sam/m/e da at frem kom/m/e
som bevilget blev.
Procurator Heichman histerede sig for Rætten og fremlagde et Sing/neu/r Hans Ravn
KiøbMand i Bergen hands udstædde skriftlige Stevning af sistleeden 12 Sept: hvorved
Sing/neur Daniel Friil paa Nedre Natland er indstevnt at lide Dom til skyldige 3 rdr 4 marks
betalning med Processens Skadesløse bekostning efter Stevningens Videre Formeld
Stevne Vidnerne Niels Dyngeland og Lars Monsen Lilletvedt fremstode for at afhiemle det
oplæste og fremlagde Stevne Maal, og under Eed forklarede det de for meer
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end 14 dage siden har Været hos den indstevnte og forkyndt Stevningen men ey læst
sam/m/e for ham, da Citanten i deres paasiun og Nerværelse sam/m/e selv læste.
Johan Friderich Cramer mødte som en af hans Kongl/ig Maj/este/ts Ved Ober og Under
Rætterne Allernaadigst bevilget Procurator og paa ind kalte Frils Veigne lod tilføre, at
bem/el/te Friil haver her ved Rætten næsten den gandske dag været nerværende, og forinden
sin bortgang givet Lav Rettet tilkiende at Comparenten Var hands fuldMægtig, hvad
Legitimation den mødende Mons/ieu/r Hecmand i følge Forordning af 7 febr: 1736 og lovens
bydende udi 1 bogs 9 Cap: nu haver det lader hand bem/el/te Cramer ankom/m/e paa bevis
og forinden sam/m/e fremtones protesterer hand mod Persohnen og paastaar Stevne Maaletz
Afvisning, imidlertiid har Fril aldrig nægtet for at giøre Reede for sig naar hand paa kierlig
Anfordring havde nødt en oplyslig Efterrettning, og i den Anleedning tager Cramer bem/el/te
Friil Reserveret at indsøge lovlig Satisfaction og denne Sags bekostning erstattet.
Procurator Heichmand holdt ufornøden at besvare S/ingneu/r Cramers frem førte Protest og
paastaaede Legitimation for hands Rettergang efterdi den ærede Rætt forhen i dag udi en
anden Sag allereede er bleven bekiendt om hvad Authorisation Comparenten der til haver
erholdet, men hvad sig angaar Cramers anførte Paaskud paa Frils Veigne det Fril ikke har
nægtet paa Anmodning den paastevnte Gield at betale, da haabede Comparenten at den ærede
Rætt Vel selv kand udfinde at om saadant Paaskud havde været Sandhed, var Vel Citanten
ikke saa daarlig at spilde sig selv ufornøden Pænge af Pungen, Ved den/n/e processes Anlæg,
i øvrigens Vilde Comparenten fornem/m/e hvad indstevnte Friles fuldMægtig imod Søge
Maalet kand have at erindre.
Cramer Refererede sig til sit forrige og formodede Rættens biefald til Stevnemaaletz
Afviisning paa følger, i øvrigt Ved Friil sig ey den ringeste Skilling pligtig til Citanten.
Procurator Hechmand til beviis om den indstevnte Gield i Rette lagde indstevnte Frils til
Citanten udgivne haandskrift af 30 Junij 1752 tillige med Kemneren afg/angne Hendrich
Dedeken til Citanten indgivne qvittering af 17 Julij sam/m/e Aar, hvor hos Comparenten
endnu Vilde fornem/m/e hvad den indstevntes fuldMægtig imod det paastevnte Krav kand
have at erindre.
Cramer indloed sin Paastand under Rættens Kiendelse
Heitmand Replicerede at Rætten af den i Rette lagde Stevning upaatvivlelig kand
fornem/m/e det Comparenten er opdraget af Citanten denne Sags Udfør aller helst da
Stevningen af Citanten selv er underskrevet tillige med Comparentens Underskrivelse som
Concipist af Stevningen haabede altsaa at Mons/ieu/r Cramers frem førte Protestation som
Vanmægtig af sig selv bortfalder og derhos tillige paastoed at Rætten paalæg1753: 313b
ger bem/el/te Cramer uden Videre Vidløftighed at fremskinne med hvad tilsvar hand imod
Søgemaalet paa den indstevntes Veigne agter fornøden paa \det/ denne reene og klare Gields
Sag som formeentlig allereede lovtilstrekelig beviist og oplyst kand nyde Vedbørlig
Endskabs befordring til Doms
Cramer svarede at snack uden beviis gielder ikke i Rettergang men Vil afvarte Rettens
kiendelse
Eragtet
Da Procurator Hechmand i dag har anviist for Rætten sin Constitution af Stiftetz Øvrighed
det hand er tilladt som Procurator at plaidere Sager herpaa Landet den fremlagde Stevning
og er af Citanten underskreVet men af hands fuldMægtig forfattet, henfalder den indstevntes

FuldMægtiges exception i denne Sag, aller helst hand ey paa sin Siide har fremlagt saadan
skriftlig fuldMagt som hand urgerer. Altsaa bør Sagen nyde fremgang i følge det for Sagen
udtagne Stevne Maal
Cramer under Reservation af paaancke begierede Sagen udsatt til næste Rætt, da Contra
Stevning skal Vorde i Rette ført. som af Rætten blev bevilget.
D/en 5te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og publiceret følgende
1. Lars Halversen Melleshaugs udgivne Skiøde til sin Sønn Halver Larsen paa 20
22/25 Mark Smør 6 24/25 Kande Malt i Gaarden Erdahl dat: 4de 8ber 1753 vide fol:
2. Karen Friman S/a/l/ig/ Garmans udgivne bøxelsæddel til Chrispinus Iversen paa 1
Løb 1 Huud i Gaarden Fiøsanger dat: 25 Sep: 1753 med Rev: ej dat
3. Assessor v: d: Lippes udgivne bøxelsæddel til Thomas Hansen paa 1 p/un/d 15
Mark Smør i Gaarden Syndre Jellestad dat: 3 8ber 1753 med Rev:
4. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Knud Eliasen paa 1 Løb Smør i Gaarden Lille
Milde dat: 27 Martij 1753 med Rev: ej
5. H/err Peder Brandahls udgivne bøxelsæddel til Ole Olsen Aadland paa ½ Løb
Smør i Gaarden Hornes dat: 27 Martij 1753 med Rev:
6. Mons Monsen og Niels Larsen Sætterdahls giorde freedlysning at den Vey som
bruges af de paa Langedahlen med deres hæste maae herefter ophøre med Videre dat: 5 8ber
1753 vide fol: 481
7. Lars Jacobsen og Niels Arnesen Nedre Totland og Søren Eliasen Riples
freedlysning at ingen maae drive Qvæg og Creatuure over deres boemark dat: 5 8ber 1753
vid: fol: 481
Ellev Jacobsen Søre Jellestad som Værge for sine egne børn opbød den Arve Capital, som
bem/el/te hands børn i Skiftet efter deres afdøde Moder Eli Monsdatter er tilfalden der for
dem alle efter Vurdering beløber 17 rdr 4 mrk 9 og over Vurdering er arangeret 2 rdr
tilsam/m/er 19 rdr 4 mrk 9 sk om nogen sam/m/e Capital mod Rentes Svarelse og Lovlig
Pant til Laans behøver, men da ingen anmelte sig blev Pengerne under forseigling Værgen
tilbagelevert
Ellev Jacobsen Søre Jellestad Contra Malene Monsdatter efter forrige tiltale og forelæggelse
fremstoed for Rætten og til kiendegav ey at have faaet Rættens seenist
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afsagde Lavdags forelæggelse for bem/el/te Malene Monsdatter og hændes Mand Baar
Danielsen lovlig forkyndt thi forlanget hand Rættens forelæggelse til næste ting for de
udeblevne maatte ham atter gives.
Eragtet
De{n} lovlig indstevnte og forelagde Malene Monsdatter med Mand Baar Danielsen
forelægges Lavdag til nestholdende Som/m/erting som Citanten i Lovlig tiid besørger
forkyndt.
Publiceret
H/er/r Brandahls udgivne bøxelsæddel til Povel Olsen Scheye paa 2 p/un/d Smør 2/3
faar og 16 Kander Malt i Gaarden Scheye dat: 1 8ber 1753 med Rev: ej dat.
D/en 6te ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt

Procurator Barth lod ved LehnsManden fremlægge Rettens forelæggelse i den af Assessor
von der Lippes indstevnte Sag Contra Lars Hendrichsen Lieland og paastoed Dom til
betalning efter StevneMaalet samt 5 rdr i Processes Omkostninger, ved skriftlig begier af
Procurator Blechingberg paa hands Veigne.
Den forelagde Lars Hendrichsen Lieland blev 3de gange paaraabt men mødte ikke.
Stevne Vidnerne Lars Monsen Lilletvedt og Johannes Andersen Scheye fremstode, og
eedelig afhiemlede det de med 14 dages Varsel lovlig har forkyndt denne i Rette lagde
forelæggelse i den indstevntes og Hustrues Paahør og for hands boepæl.
Og som herved ey videre blev erindret blev følgende
Dom afsagt!
Ved Stevne Maal af 17 april dette Aar haver Citanten Com/m/erce Assessor Jaen von der
Lippe til sistleeden Som/m/erting indkaldet Lars Hendrichsen Haaland nu værende Opsidder
paa Gaarden Lieland til at møde og anhøre Confirmations og fornyelses Dom for den Gield
hand efter afsagd Dom d/en 6 aug: 1734 er tildømt at betale for Resterende Afgift for den tiid
hand havde det halve brug af Citantens Gaard Aarestad under Forpagtning, der i alt med
Processens Omkostning beløber 27 rdr 1 mrk 8 sk, men da den indstevnte hverken efter
Stevne Maal eller Rættens Forelæggelse til dette Ting har Vildet møde, mindre har ladet
anføre minste Indsiigelse mod den paastevnte Fordring, enten at Være noget afdraget paa,
eller at Være endnu ubetalt, bør den indstevnte Lars Hendrichsen Lieland ey allene i Kraft af
forrige afsagde, og i Rætte lagde Dom, som herved Confirmeres og fornyes betale den
paastevnte Summa 27 rdr 1 mrk 8 sk, men end og desuden at betale denne nye forvolte
Processes Omkostning indbereigned Dom/m/ens Løsning med 3 rdr, som alt 15 dage efter
denne Doms lovlige forkyndelse bør udreedes under Adfærd efter Loven
Fleere Sager efter paaraab fremkom ey i Rette
Fogden fremlagde de behøvende bielager til hands Reegenskab af Rætten attesterede som
ligesom fra No: 1 til No: 8 under pag: 197 er besvaret
Restancen for indeværende Aars Skatters siste termin beløber 577 rdr: 3 mrk 11 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1754 er følgende opnevnt 1. Erich Erichsen
Borge 2. Johannes Halversen Heldahl 3. Erich Larsen Ulsmoe 4. Lars Arnesen Yttre
Mithue 5. Michel Michelsen Ham/m/ersland 6. Niels Olsen Biørgen 7. Anders Larsen
Landefiord (Laadefiord) og 8. Jens Jensen Kronsta.
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Lindaas Skibbreede!
1753 d/en 11 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Lindaas
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Brudeknappen i Overværelse af deres Kongl/ig
Maj/este/ts Kam/m/eRaad og Foget Rasmus Smith og de Rætten tilnevnte Laug Rættes
Mænd hvis Navne fol: 256 findes tilført
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e ordres oplæste som ved nest forrige Tingstæd,
dernæst og publicered.
En Placat angaaende det under Bergens Stift beliggende Sundhors Toldstæd som fra
nestkom/m/ende 1754 aars begyndelse afskaffes dat: 12 Sep: 1753.

2. Efter StiftambtMandens ordre, efterlyst 3de fra Bergens Fæstning bort rømte
Schlaver Sc: Lars Olsen, Erich Ellingsen og Rasmus Knudsen Aabum (Aalum) dat: 6 8ber
1753.
Dernæst fremlagt til Publication
1. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimands udgivne bøxelsæddel til Ole
Knudsen Berrefiord paa ½ tønde Korn 12 sk i Pænge og 3 sk for Næsset dat: 13 Nov: 1752
med Rev: ej dat
2. H/er/r Egelsdorfs udgivne bøxelsæddel til Knud Ditlefsen paa ½ Spand Smør ¾
Mæle Korn i Gaarden Bersvigen dat: 29 Dec: 1752 med Rev: ej dat
3. Anne Hansen S/a/l/ig/ Frimans udgivne bøxelsæddel til Niels Hansen
Vestremssteien paa den Pladtz Kirkholmen og Raad Mansøen dat: 2 aug: 1752 med Rev: ej
dat.
4. Sorenskriver Garmann paa S/a/l/ig/ H/er/r Legangers Arvingers Veigne udgivne
bøxelsæddel til Peder Michelsen paa 1 p/un/d 6 Mark Smør i Gaarden Riise dat: 11 8ber
1753 med Rev:
5. Encken Brithe Olsdatter afg/angne Johannes Olsen Hemvigens udgivne Skiøde til
Hans Andersen Fiellanger paa 20 12/21 Mark Smør 6/21 huud i Gaarden Fiellanger dat: 11
8ber 1753 vid: fol: 481
6. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Peder
Stephensen paa 18 Mark Smør 6 Kander Malt ¼ huud og udi Haugen 24 sk dat: 17 Martij
1752 med Rev: ej dat:
7. H/er/r Lieutnant Paul Thormølens udgivne bøxelsæddel til Lasse Hansen
Nevredahl paa 1 p/un/d 4 Mark Smør i Gaarden Bache dat: 12 Julij 1753
Udi Sagen indstevnt af Procurator Johan Reutz Contra H/er/r Torgus Grøgaard efter forrige
tiltale.
Citanten Johan Reutz insinuered sin skriftlige og sluttelig besvarelse under 6 8ber sistleeden
i denne Sag, og som H/er/r Grøgaard efter paaraab ey mødte blev Sagen sluttet og til doms
optagen til i Morgen formiddag
D/en 12te ejusdem blev Rætten med samme Laug Rætt satt og udi Sagen følgende
Dom afsagt!
Ved Stevne Maal af 6 Sept: sistleeden Aar 1752 haver Citanten Procurator Johan Reutz til
sam/m/e Aars holdende Høsteting indkaldet Sogne Præsten H/er/r Torgus Grøgaard for den
ham efter indgivne og producerede Reigning tilgodekom/m/ende Summa 10 rdr: 2 mrk: 10
sk, som henrører deels af udlagde og laante Pænge, deels for det Sallario Citanten som
Procurator tilkommer for de i Aaret 1749 udførte Proces Sager paa den ind stevnte H/er/r
Grøgaards Veigne, bem/el/te paasøgte Summa da
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mindelig betalning ey er paafuldt, søger Citanten Ved Dom at nyde tillige med Erstattning for
den paaførte Processes Omkostning. Mod sam/m/e Fordring og Søgemaal har den indstevnte
H/er/r Grøgaard hvercken Ved sin Erklæring af 14 Julij 1751 indgivet til Stifts Prausten og
teignet paa Citantens giorde Reqvisition at faae Sagen i Mindelighed afgiort, ey heller Ved sit
sistleeden Som/m/erting i Rette lagde Indlæg under 13 Maij h: a: giort Videre benegtelse;
men i den stæd tilstaaet at Ville betale Citantens Fordring, naar ham først blev tilholdt at
extradere sig endeel documenter som den indstevnte foregiver at have Citanten overleveret

for at see sam/m/e tinglyste og udslettede, hvilcket Citanten in totum benægter ey at have
bekom/m/et eller at have i sit Verge.
Efter saadan Sagens beskaffenhed, kiendes og døm/m/es her med for Rætt, at i henseende
den indstevnte H/er/r Grøgaard har agnoscered den paasøgte Reignings Summa, men ey ved
Contra Stevning eller andet lovgyldigt beviis Legitimeret sin Søgning hand til Citanten haver
om de paaberaabte documenter og Papirers Overlevering eller paastaaede extradition, bør
bem/el/te H/er/r Grøgaard til Citanten Procurator Reutz ey allene betale den paastevnte
Summa 10 rdr: 2 mrk 10 sk, men end og denne forvolte Processes Omkostning indbereignet
Dom/m/ens Løsning med 4 rdr, som alt 15 dage efter denne Doms Lovlige Forkyndelse bør
udreedes under Medfart efter Loven
I øvrigt Reserveres H/er/r Grøgaard all den tiltale hand fremdeelis til Citanten formeener at
have, \da hand/ ved lovlig Søge Maal og beviiser kand bestørcke sin havende prætention
{med}, angaaende de paafordrende documenters extradition.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Erich Aaraas fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med muntlig Stevne Maal til
dette Ting tiid og Stæd har ladet indkalde Arne Gundersen Synevog fordi hand skal have
tiltalt ham med endeel skiels Ord afvigte Aars Som/m/er, til Vidner udi Sagen er indstevnt
Rasmus Aaraas og Mons Aaraas som den indstevnte Arne Gundersen Synevog er indkaldet
at anhøre alt til et Tings Vidnes Erhvervelse.
Stevne Vidnerne Mons Nielsen Sættre og Endre Keelsen Sættre frem stode og efter aflagd
Eed afhiemlede det de efter Erich Aaraases forlangende har indstevnt Arne Gundersen
Synevog fordi hand har skieldet Citanten for en Løgner og en bedrager og der om at anhøre
Vidner Rasmus og Mons Aaraas som de under Lovens falsMaal har indkaldet alle med lovlig
Varsel og for deres boepæl.
Den indstevnte Arne Gundersen tillige med de 2de Vidner mødte alle, og som Rætten
erfared at Vidnet Mons Aaraas Var en Laug Rættes Mand ved Rætten fremstoed hand for
Rætten, og i hands Stæd blev antaget Peder Arvesen Qvamme.
Arne Gundersen Synevog tilstoed at hand i ubetæncksomhed har talt til Erich Aaraas fordie
hand har forholdet for hands Sønn, der tienede hos Citanten og droeg fra ham, en bog 1
bortags Naver, og nogle Skillinger bem/el/te hans Sønn tilhør1753: 315b
te, det Citanten Var en bedrager, og har hand ey Videre meent der med, end naar hand bekom
sam/m/e sin Sønns tilhørende tilbage igien da intet ondt at have imod ham, og altsaa Vilde
blive foreenet, om Citanten der til Vil lade sig beqvemme, hvis ikke nødes hand at forlange
Sagen opsatt til næste Ting for med Contra Stevning at indkalde Citanten for Skieldsord hand
og mod ham har brugt
Citanten sagde det vel tilstaaes at hand har endeel smaae ting i sit Værge som den
indstevntes Sønn tilhørte, der Var i tieniste hos ham, hvilcket skulle blevet ham leveret naar
hand derom havde giort mindelig Anfordring, og altsaa naar paafordres skal blive leveret, og
er hand ey imod at see Sagen paa sin siide foreenet, hvortil Parterne til i Eftermiddag blev
givet dilation.
Men da Parterne ey kunde blive foreened paa anden Maade end at de udlagde Omkostninger
blev til fellis deeling, belovet de at all den mellemhavende trette skulle paa begge Siider
Være sluttet, og de med hinanden herefter at Være forligt, og ey til hinanden at have nogen
Uvenskab, mindre at tæncke paa de Ord som i hastighed af dem paa enten af Siderne kand
være udtalte. hvilcket de for Rætten begge indgick og belovede.

Fogden gav tilkiende at hand efter Mons Olsen Rebnors Encke Marie Johannesdatter hændes
til ham førte Klage Maal til dette Ting med mundtlig Varsel paa Justitiens Veigne har ladet
indstevne Ole Olsen Rebnor fordie hand sistafvigte dagen for Pintzedagen med Knøt Næve
skal have slaget hænde i Næse og Mund at blodet derefter af hændes Ansigt udstrøm/m/ede,
som hun strax derpaa gav til kiende og loed sig siune af Lars Joensen Rebnor og hands
Hustrue Ingebor Monsdatter, samt af Ole Pedersen Rebnor og hands Hustrue Marithe
Jonsdatter, som til den Ende er indkaldet til Vidner at giøre herom deres forklaring, ligesom
og den indstevnte Ole Olsen Rebnors hustrue Elsebe Erichsdatter og Værmoder Ingebor
Jonsdatter, samt hands tieniste dreng Ingebrict Michelsen og tieniste Pigen Brithe Larsdatter
som alle under fals Maal er indkaldet deres Vidnesbyrd herom saavidt dem er bekiendt at
aflægge, hvilke Vidner at anhøre bem/el/te Ole Olsen Rebnor er indkaldet til samt efter
Sagens beskaffenhed at lide Dom.
Af de indstevnte mødte den paagieldende Ole Olsen Rebnor tillige og Encken Marie
Johannesdatter som klagen til Fogden har indgivet.
Af Vidnerne mødte Lars Jonsen Rebnor og gav sin hustrues forfald \til kiende/ denne gang
formeedelst sine smaae børn ey at kunde møde men vedtoeg dog at hun var lovlig stevnt,
ligeleedis mødte og Ole Pedersen Rebnor som vedtoeg lovlig Varsel paa egne og Hustrues
Marithe Jonsdatters Veigne der og havde forfald ey denne gang at kunde møde, den
indstevntes Hustrue Elsebe Erichsdatter mødte, men ey de 3de øvrige Vidner Ingebor
Jonsdatter, Ingebrict Michelsen og Brithe Larsdatter, thi blev de 2de Stevne Vidner Lehns
Manden Lars Halversen Fielsende og Sieur Halsteensen Bingsaas fremkalte, som under Eed
afhiemlede det de under
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Lovens falsMaal har indkaldet alle de i Stevningen ommelte Persohner, og forkynt sam/m/e i
alles Nerværelse untagen for Brithe Larsdatter som ey var tilstæde, men dog i den
indstevnte[s] Huusbond og MadModers Paahør forkyndt Stevne Maalet for hænde.
Den indstevnte Ole Olsen Rebnor sagde at da Klagerinden Marie Johannesdatter kom ind i
den indstevntes Stue paa Gaarden Rebnor dagen for Pintzedagene dette aar, og spurte ham
om hand havde befahlet sin dreng at slaae hændes Sønn, svarede den indstevnte hvor skal jeg
have beedet min dreng slaae din Sønn jeg Var ey hiem/m/e, hvorpaa Klagerinden svarede jo
din dreng har slaget min Søn hvorpaa den indstevnte svarede det Veed jeg \ey/ af,
Klagerinden sagde til Ole Rebnor du er saa god som din dreng, du vil have fordeel i alle ting,
du bruger haven, og Ved Ord og tale derpaa sagde Marie Johannesdatter til ham nemlig Ole
Rebnor du er en bedrager, hvortil Ole svarede det lyver du hvem har jeg bedraget og
derpaa gick bem/el/te Marie Johannesdatter ud af dørren efter bem/el/te Ole Rebnors
forlangende det hun ey skulle bruge nogen slem Mund, men ey vilde tilstaae sam/m/e tiid at
have slaget hende til blods, og Var sam/m/etiid denne trette Var de paagieldende imellem saa
vel den indstevntes Hustrue og VærModer samt drengen Ingebrict Michelsen nerværende og i
Stuen.
Fogden forlangede at de indstevnte af Syns Vidnerne som møder Sc: Lars Joensen Rebnor
og Ole Pedersen maatte aflægge deres forklaring.
Det 1ste Vidne Lars Joensen Rebnor efter at behørig formaning for ham og de øvrige
Vidner var givet samt Eeden af Lov bogen for dem alle oplæst aflagde sin eedelig forklaring,
det Vidnet fornam dagen for Pintze dagene at Klagerinden Marie Johannesdatter kom fra Ole
Olsens Huus og frem for hands boe, raabende paa Vidnetz Kone først hvortil blev svaret,
anden gang da bem/el/te Marie Johannesdatter raabte svarede Vidnet selv hvem raaber og
saaleedis kom ud til hænde og saae at bem/el/te Klagerinde Var gandske blodig i Ansigtet og

paa brøstet, og da Vidnet spurte hvor seer du ud, sagde hun see hvor Ole Olsen Rebnor har
faret med mig i dag, og saa Vidnet at der under hændes eene Øye Var en hævelse og
Trudenhed paa Kindet hvoraf blodet var udkom/m/en, og siuntes Vidnet at det kunde være
ligesom hænde slaget, hvorved Næse blod Var foraarsaget men om der Var huul paa
sam/m/e hævelse eller ey kunde Vidnet ey Vist forklare, og Viste dette Vidne ey Videre paa
tilspørsel at \ud/siige, uden at Vidnetz Hustrue Ingebor Monsdatter Var tilstæde sam/m/e tiid
da hun for Vidnet beklaget sig.
Det 2det Vidne Ole Pedersen Rebnor efter aflagd Eed forklarede enstem/m/ig med
\1ste/ Vidne at have hørt Klagerinden sam/m/e tiid og dag at have beklaget sig at Ole Olsen
Rebnor saaleedis som omvunden er havde slaget hænde i Ansigtet, som hand saae under
Øyet og paa Kinden at være trudten og blodig og var Vidnetz Hustrue Marthe Jonsdatter
tilstæde da Enken loed sig see for dem og beklagede sig, og sagde Vidnet det Var ey et got
Arbeyde dette og saaleedis skilltes med bem/el/te Marthe Jonsdatter.
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Det 3die mødende Vidne Elsebe Erichsdatter som er den indstevntes Hustrue efter
aflagd Eed sagde det dagen for Pintzedagene Var Marie *Hansdatter (Johannesdatter) i
hændes Mands stue og da kom de i trette og Ord sam/m/en ligesom hændes Mand Ole Olsen
Rebnor forklaret haver om at hændes Sønn Var slaget af hands dreng, hvorpaa hændes Mand
Ole Rebnor sagde jeg har ey befahlet min dreng at slaae din Sønn, jeg Veed ey derom har ey
heller været hiem/m/e, og da de Videre trettede om haven at den indstevnte hændes Mand
deraf havde bæste gavn, sagde Klagerinden du er en bedrager, hvortil Ole Rebnor sagde det
løy du, gaae paa dør staae ey og brug en stor Mund hvorpaa Klagerinden svarede jeg gaaer
ey før jeg Vil, Ole Rebnor sagde gaae i Jesu Navn, hvem er det jeg har bedraget, svarede
derpaa du Vil bedrage alle dine Grander, og derpaa gick Klagerinden ud af dørren og sloeg
dørren paa Veggen, og Var da hændes \Mand/ i Stuen efter tilbage, men lidt der efter gick
Ole Rebnor ud og løckte Stue og Uddørren igien, men kom derefter tilbage igien og saae
Vidnet ey at hændes Mand rørte Ved Klagerinden enten i Stuen eller uden for, og Var denne
trette om Formiddagen dauer Maals tiid, og sagde dette Vidne efter tilspørsel ey at have seet
hændes Mand slaae Klagerinden, men vel saasnart bem/el/te Klagerinde Var kom/m/ed bag
den Stue de Var udi hørte hun hænde græde. Klagerinden tilspurte dette Vidne om hun ey
saae blod uden for dørren liggende, der til *spared (svared) \jo/ det laae paa en steen bort i
fra Veggen men Veed ey hvor fra det var kom/m/et.
Klagerinden sagde det hun af Ole Rebnor blev slaget i Ansigtet da hun gick ud af Uddørren
saa hun falt i *Smime (Svime) og Veed ey hvor længe hun saaleedis blev liggende men
saasnart hun kom lidt for sig gick hun til de 2de først afhørte Vidner og loed sig see i den
stand hun var
Den indstevnte Vedblev endnu som før at benægte factum
Fogden begierede at de indstevnte Vidner nemlig Lars Jonsen og Ole Pedersens Rebnors
Hustruer samt den sigtede Ole Olsens Værmoder og tieniste dreng med piige maatte
forelægges til næste Aars Som/m/erting under falsMaals straf at møde deres Sandhed i Sagen
at udsiige.
Eragtet
De lovlig indstevnte og ey mødende Vidner Ingebor Monsdatter Marthe Jonsdatter, Ingebor
Jonsdatter, Ingebrict Michelsen og Brithe Larsdatter forelægges alle under Lovens falsMaal
til næste ting at møde, for deres forklaring og Vidnesbyrd at avlægge, hvilcken forelæggelse
Citanten i lovlig tiid haver at forkynde de vedkom/m/ende.
Publicered

Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimans udgivne bøxelsæddel til Michel
Michelsen paa \halvedeelen i/ ½ Løb Smør ½ Tønde Malt i Gaarden Bragøen [dat:] d/en 21
Martij 1753 med Rev: ej dat
2. ditto hændes bøxelsæddel til Niels Halversen paa lige brug i ditto gaard Bragøen
af ditto dato med Rev: ej dat:
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3. Knud Andersen Fielangers bøxelsæddel til Jon Nielsen paa ½ Løb Smør i Gaarden
Nedre Syslach dat: 9 8ber 1751. med Jon Nielsens Revers til Knud Andersen Fiellanger at
vil som en Leylænding bruge bem/el/te halve Løb i Gaarden Nedre Syslach dat: 9 8ber 1752.
D/en 19de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og som ey fleere Sager
fremkom udi Rætte blev de sædvanlige af Fogden fremlagde bielager til hands Reegenskab
attesterede, og besvared som sistleeden Høsteting afvigte Aar untagen til qvestionen om
Strandvrag er svaret at der ey noget er funden untagen nogle Vragboer med videre ved Fediø
Landet hvorover Auction i Gaard d/en 12 8ber blev holdet 2. Hvad taxation over Silde og
LaxeVoger angaar da blev sam/m/e i alt taxered til 1 rdr 1 mrk
Restancen for inde værende Aars Skatter beløber 407 rdr 2 mrk 7 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1754 opnevnes 1. Niels Sandersen Nedre Tveto
2. Iver Olsen Fam/m/estad 3. Thomas Thomesen UdLyhren 4. Johannes Fuusesen Saltnes
5. Fuuse Nielsen Lilleaas 6. Gaute Magnesen Leervog 7. Ole Kaaresen Sirsetter og 8.
Johannes Hansen Keilen.

Guulens Skibbreede
1753 d/en 15de 8ber blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Guulens
Skibbreede paa Ting stædet Schieljehavn i Over Værelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 264 findes tilført
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e ordres og Forordning oplæst som ved nestforrige
Lindaas Skibbreede.
Dernæst publiceret
1. Forstanderen for Seminario Fridericiani Hillebrant Omsens udgivne bøxelsæddel
til Erich Olsen paa ½ Løb Smør i Gaarden Nedre Østguulen dat: 22 Julij 1753 med Rev:
2. Hans Lems udgivne bøxelsæddel til Iver Reinersen paa 18 Mark Smør i Gaarden
Sande dat: 28 aug: 1753 med Rev:
3. Anne Hansen S/a/l/ig/ Justitz Raad Frimands udgivne bøxelsæddel til Ole
Erichsen Hosteland paa ½ Løb Smør i Gaarden Tongedahl dat: 11 Maij 1753 med Rev: ej
dat
4. Kierke Værgeren for Kors Kierken Hendrich Hespes udgivne bøxelsæddel til Ole
Monsen Brunsland paa ½ Løb Smør i Gaarden Kalhofde dat: 7 aug: 1753.
5. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Furrebotten efter afg/angne Agotthe
Torstensdatter dat: 28 Junij 1753 vid: fol: 481
6. Erich Olsen Tvedts udgivne Skiøde til Otthe Pedersen paa 12 Mark Smør i
Gaarden Tvedt dat: 15 8ber 1753 vid: fol: 481.

7. H/er/r Justitz Raad Bagers udstædde bøxelsæddel til Niels Olsen paa 20 ¼ Mark
Smør i Gaarden Birchnes dat: 13 Dec: 1752 med Rev:
8. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Truls Olsen paa 1 p/un/d 3 Mark Smør i ditto
Gaard dat: 13 Decbr: 1752 med Rev: ej dat
9. Hans Lems udgivne bøxelsæddel til Johannes Olsen paa et huusMands Pladtz
Grimholmen kaldet, hvor af svaret 3 mrk i Skat og 1 rdr 2 mrk i Grunde Leye dat: 28 Decbr:
1752 med Rev:
10. Abel Lem S/a/l/ig/ Rector á Mønichens udgivne bøxelsæddel til Ole Larsen paa
½ Vog 18 Mark fisk i Gaarden Qversøen dat: 14 Julij 1753 med Rev:
11. Hans Lassesens udgivne Revers paa sin af Bryning Ehlers udgivne bøxelsæddel
dat: 12 8ber 1751, da ham er tilbøxlet 18 Mark Smør i Aandeland, {dat:} vide fol: 200.
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D/en 16 ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt untagen i Johannes Endresen
Bransdahlens Stæd som fraværende blev Sieur Frøset antagen.
Publiceret
1. H/er/r Justitz Raad Bagers udgivne bøxelsæddel til Ole Thomesen paa 13 ½ Mark
Smør i Gaarden Birchnes dat: 29 Martij 1753
2. Sorenskriver Garmans paa sin Moder Karen Frimans [Veigne] udgivne
bøxelsæddel til Otthe Pedersen paa 8 1/3 Mark Smør i Gaarden Tvedt dat: 15 8ber 1753
med Rev:
3. Brithe Thomasdatter, Hans Rongøen og Aamund Totlands udgivne Skiøde til Ole
Nielsen paa ½ Løb ½ Mark Smør i Gaarden Rafnberg dat: 16 8ber 1753 vid: fol: 481.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Hermund Colbeensen Kellingvold fremstoed for Rætten og tilkiendegav det hand med
muntlig Stevne Maal til dette Ting har indkaldet Iver Torchilsen Kiellingvold fordie hand har
forbudet ham at bære sit Korn af sin Ager og fordie hand har slaget ham og Kone til blods
udi Elven og træd paa ham, derom at anhøre Vidner Hans Knudsen Kiellevold og Iver Olsen
Kiellevold som under fals Maal er indkaldet; og efter Sagens beskaffenhed at lide dom
Den indstevnte Iver Torchildsen tillige med de 2de Vidner mødte Vedtagende lovlig Stevne
Maal.
Den indstevnte Iver Torchildsen mødte siigende det hand tilstoed at have forbudet Citanten
den Vey hand har optaget over hands bøe, siden der er andre Veye hvorpaa hand kunde gaae
og ey forderve hands bøe de tiider paa Aaret som Grøden staar paa Marken, og som den
indstevnte har opsatt nogle Stænger for den nye Vey da hand tillige forbød Citanten sam/m/e
at bruge har bem/el/te Hermund Colbeensen sam/m/e nedtaget, og desuagtet ned *skaar
sam/m/e der Var bundet paa 3 pæler eller sticker og benægtet den indstevnte ey at have
slaget hverken Citanten eller hands Hustrue, men Vel at have holdet Citanten fra sig da hand
gick ud over Elven og havde fattet ham i hands Skieg med den eene Haand og revet ham
derudi, og som Citanten havde en Korn Staur paa Axelen sam/m/e tiid da hand gick over
Elven som et Vade Stæd, Veed hand ey hvad enten Kornet paa stauren som faldt ned imellem
dem Var aarsag at hand nemlig Citanten blev revet i Ansigtet til blods men ingenlunde at
have slaget ham eller hands Kone paa nogenslags Maade, {de}
Citanten tilstoed at den indstevnte har forbudet ham Veyen paa det stæd over bøen hvor
hand havde satt et beye op som Citanten nedskar, men den indstevnte igien opbant og da den

indstevnte Vilde hindre ham og Citanten sagde jo hand Vilde gaae den Vey fattet den
indstevnte ham an da hand Vilde gaae som melt over Elven med sit Korn, saa at Kornet flød
ned efter Elven.
Vidnerne Hans Knudsen og Iver Olsen Kiellevold frem stode og efter behørig formaning
Var dem givet at Vogte sig for Meen Eed, aflagde
1ste Vidne Hans Knudsen sin Corporlige Eed og udsagde følgende.
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det Vidnet 3 Uger for Micheli dette Aar gick paa sin boe og da hørde hand Citantens datter
kom skrigende \og/ bad Vidnet kom/m/e ned for at hielpe hændes Fader Hermand
Colbeensen, hvorpaa Vidnet gick ned til Elven, da hand saae saavel Citanten med sin Hustrue
som og den indstevnte staaende paa Land og skielte paa hinanden, og saae hand saavel
Citanten som Hustrue at Være blodig paa Kinderne ligesom det Var revet eller kloret, men
ey at have seet at de sloges sam/m/en, ligesom og at have seet Kornet som Var 2de Korn
staure flød ned efter Elven; og Var det Vidnetz Ord til dem alle de farer ey afstæd som
Naboer, hvor paa Iver Torchildsen sagde ja jeg siunes saa hand Vil tage mit og forvare sit,
hvormed Vidnet slutter hand meente hand ey burde gaae den Vey, som Hermund Colbeensen
holdt for at være en gam/m/el Vey, og hørte Vidnet at Hermund sagde nu seer du hvorleedis
jeg og mit Korn er medhandlet, men ey saae hvad enten Iver Torchildsen[s] Skieg Var afrevet
eller ey, hvorpaa alle skiltes fra hin anden Vidnet blev tilspurt om Citanten ey kunde
kom/m/e anden Vey frem end den Vey den indstevnte Vilde hindre ham fra og Citanten Vilde
gaae paa. Vidnet svarede jo, der er en sædvanlig anden Vey men lidt længere borte, dog ey
længere end et børse Skud, Vidnet blev af den indstevnte tilspurt om hand ey havde sin haae
ude staaende den tiid Hermund vilde gaae derover og om der ey Vexer Græs paa det Stæd og
er af hands bæste bøe hvor hand Vil have Vey. Vidnet svarede jo det forholdt sig i alt
saaleedis at det er en middelmaadig god bøe Og som Parterne ey havde dette Vidne {ey} at
tilspørge blev det{te}
\2det/ Vidne Iver Olsen Kiellevold fremkaldet og efter aflagd Eed forklarede, det
hand hørte Citantens barn kom løbende med Skrig dog ey at siige Videre, hvor efter Vidnet
kom til Elven, og da saae hand den ind stevnte Iver Torchildsen og Citanten Hermund stoed
paa den eene Siide af Elven, og Hermunds Kone paa den anden siide af Elven, og hørte hand
ey noget af dem tale ey heller at de havde været i Slags Maal, dog saae hand at Hermund
Colbeensen Var blodig paa Næsen ligesom {han} det skulle være revet eller kloret, men ey
truden eller opsvolmet, som og saae at Kornet flød paa Elven, og Var Vidnet da det første
som kom, hvor efter det forrige Vidne Hans Knudsen siden kom til dem, og hørte hand da at
de talte om den omvudne Vey, men ey i Vidnernes Nerværelse laae Videre haand paa
hinanden, men skilltes fra hinanden derefter Den {indstevnte} \Citanten/ anviiste en Klud
hvorpaa lidt blod Var som hand sagde Var af hands Kones blod, som og sagde at hands
Hustrues Kones \Hue/ blev sønderrevet, Den indstevnte sagde til Vidnet om hand saae den
dug paa stæden som nu anviises hvor til Vidnet svaret Ney,
Den indstevnte Vedblev sin benægtelse ey at have slaget Citanten eller hands Hustrue, men
at have saasnart Citanten slap ham af Skiegget gaaet fra ham, hvorpaa den indstevnte Vilde
erbyde sig at [af-]
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lægge sin Eed, ey at have slaget Citanten eller hands Hustrue men Vel at have mødt ham da
hand holdt ham i Skiegget med den eene Haand,

Citanten Vedblev endnu sin forrige Udsagn, at ikke have fattet ham i Skiegget, men Veed ey
hvorleedis hands Kone fick sin Skade af ham, da hand laae i Elven.
Eragtet!
Da Citanten haver paa sin Hustrues Veigne indstevnt Iver Torchildsen som den der har
slaget hænde, udsættes Sagen til næste Ting, da hun til Sagen haver at møde for sam/m/e paa
sin Siide at oplyse.
Publiceret
H/err Stabels udgivne bøxelsæddel til Thore Joensen paa ½ Løb 6 Mark Smør i
Gaarden Knarvigen dat: 20 Aug: 1753 med Rev: ej dat
2. Truls Nerdahls og Claus Hendrichsbøe som Værger deres udgivne Skiøde til
Elling Hansen paa 1 p/un/d 4 ½ Mark Smør i Gaarden Dahle dat: 16 8ber 1753 vid: fol: 481
Fogden Smith efter forrige tiltale Contra Michel Pedersen Strømme. som ligeleedis for
Rætten møder.
Fogden fremlagde den over Michel Pedersen Strømmes effecter holdte Registerings og
vurderings Forrettning som af den Constituerede StiftambtMand H/err Justitz Raad og Laug
Mand Bager er d/en 29 Junij sist avigt Approberet deraf befindes at naar den bortskyldige
Gield fra boeds Formue afdrages bliver der allene i behold som hands Part 5 mrk 8 sk, til
betalning paa hands bøder; thi paastoed Fogden Dom over ham for det manglende at Vorde
afstraffet i følge Forordning af 6te Decbr: 1743.
Den indstevnte beklaget sig over sine slette Omstændigheder, siigende derhos at have en
fattig Kone med 3de smaae børn, og Var en jord brugende Mand, altsaa forlangede den
mildeste Dom Ved hands Fængsel for bøderne i hensigt hand ey til bøders betalning Var
noget eyende
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen Formiddag
Fogden Kam/m/eRaad Rasmus Smith, gav tilkiende det hand med muntlig Varsel til dette
Ting Tiid og Stæd har indstevnt bonde Manden Iver Josephsen Frøsetter tillige med Qvinde
Mennisket Randi Knudsdatter begge til Doms Lidelse fordie at de med hinanden har avlet
barn, da Iver Josephsen udi andet Egteskab har avlet barn med dette Qvinde Menniske Randi
*Knusdatter som er Ivers afdøde Kone Anne Knudsdatters kiødelige Søster, samt at hun for
meer end 1 ½ aar siden haver fød barnet i Døls Maal, derom begge at giøre deres yderligere
Forklaring om den gandske Sags tildragelighed og hvor barnet er afblevet endten dødt eller
levende.
Saavel Iver Josephsen Frøsetter som qvindeMennisket Randi Knudsdatter mødte for Retten
Vedtagende lovlig Varsel.
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Dernæst fremlagde Skibbreedes Lehns Mand Hans Henrichsbøe den ham under dato 3die
8ber sistleeden tillagde Constitution at Være for Iver Josephsen Frøsetter Forsvar i denne
Sag. sam/m/e er saa lydende.
Ligeleedis frem lagde Ole Kielbye i lige Maade sin af Høy bem/el/te H/er/r StiftambtMand
von Cicignon givne Constitution at Være Forsvar for Qvinde Men/n/isket Randi Knuds datter
som saaleedis er lydende
Kam/m/eRaad Smith frem lagde en ved Lehns Mand og 2de Mænd hos Iver Frøsetter og
Randi Knudsdatter holdte examinations Forrettning dat: Frøsetter d/en 11 Sept: nestavigt

hvorefter de sam/m/e dag blev paagrebne og Arresterede sam/m/e examination forlanget
Fogden maatte Confereres med de indstevntes egen bekiendelse og tilstaaelse herfor Rætten,
Den indstevnte Iver Josephsen Frøsetter blev derpaa uden baand og fengsel fremstillet, og
tilstoed det hand har besvangred det nu herfor Rætten mødende Qvinde Menniske Randi
Knuds datter som er en kiødelig Søster til hands første afdøde Hustrue Anne Knudsdatter, og
har bem/el/te Randi Knudsdatter tient hos ham den tiid hand hænde besvangrede halv 3die
Aar, og siden den tiid Været hos ham i sam/m/e tieniste 1 ½ aar indtil hun sistleeden Paaske
inde værende Aar reyste fra ham, den indstevnte Randi Knudsdatter tilstoed det sam/m/e
baade at Være en kiødelig Søster til Iver Josephsens første afdøde Hustrue som og af ham i
sin tieniste at Være besvangred, der efter blev Qvinde Mennisket Separered indtil Iver
Frøsetters forklaring Var aflagt angaaende, det barn de havde aflet til sam/m/en, \og
Qvestioneret/ hvor leedis Omgangen der med har Været, og blev ham 1mo tilspurt om hand
Var til stæde da Randi Knudsdatter fødet barnet, hvortil hand svarede Ney, vidste og ikke at
nogen anden Var nerværende, forklaret Videre det hand om Natten klocken 3 Slætt kom ud i
floren og da fornam hand barnet at Være fød og Qvinde Mennisket Randi Knuds datter at
ligge som i en besvimelse og laae hun paa en floer Lem sam/m/etiid, hvor hand da med et
Lys i haanden kom op til hænde, og saae da bem/el/te Iver Josephsen barnet ligge neden for
Randi Knuds Datters fødder og var dødt og gandske kaalt, og efter hand bejamred sig over
denne Hendelse gick Iver Josephsen ned af floer Lem/m/en og i sin Stue, og uden at siige
nogen heraf gick atter paa Floer Lemmen, og toeg det døde foster i et klæde eller linn plag og
lagde det i sin Sænge boed op i en Sæng, hvor det i 8te dage blev liggende, derefter giorde
hand efter egen tilstaaelse selv en Kiste dertil, og laae sam/m/e udi et liin klæde udi Kisten,
hvor efter sam/m/e barn udi Kisten er bleven staaende i sam/m/e Sænge boed indtil den tiid at
hand blev paagreben som er
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for en 5 Ugers tiid siden og reyste fra sin paaboende Gaard Frøsetter, da hand dagen forinden
sagde til sin nu levende Kone det hun skulde lade deres dreng med en anden Mand begraVe
barnet i fald hand selv ey kom meer tilbage, og har dette døde barn staaet i Kisten og udi
Sengeboden allereede over halvandet Aar, da barnet Tacksiigelse fæstes dag d/en 13 Jan:
afvigte Aar blev født,
Dernæst blev ham tilspurt om hand ey Viste den tiid Qvinde Mennisket Randi Knudsdatter
blev svag at da hændes fødsels tiid Var for haanden, og om hand ey forinden hun fødde Var
hos hænde Og saae til hænde hvor hun lavede (levede?) dertil svared Comparenten ney, men
vel at hun i 2de dage forhen Var svar, men tenckte ey det var deraf, men om Aftenen som
hun fødde om Morgenen spurte hand hænde om hun var svag, og var det ved afdags {bill}
tiid klocken 5 da hand talte med hænde indtil hand siden om Morgenen klocken 3 om Natten
eller om Morgenen som forhen forklaret er kom til hænde efter at hun havde fødet, og
tilstoed hand Videre ey at have ombeedet nogen af sit huusfolck at see til Randi *Knusdatter
som Var svag, ey heller Var der andre liggende paa floer Lemmen uden hænde, som det ey
heller der Var hendes sædvanlige leye;
Fogden spurte hvorfor hands Udsiigelse i den 4de examinations Post er saa ulige med denne
nu giorde forklaring angaaende barnetz begravelse; hvortil Comparenten sagde hand haabet
det skulde blive begravet, og altsaa maae tilstaae hands 1ste forklaring om barnetz begravelse
er mislig
Fogden tilspurte Iver Frøsetter om hand ikke siden hand Var bleven Arrestered, har bekiendt
eller angivet for nogen og til hvem, hvor barnet Var at finde; dertil svaret at have angivet det
for Lehns Manden under sin arrest at Kisten hvor barnet laae udi havde hand et par dage

forinden hand frøgtet at blive paagrebet satt paa sit Høe staal i sin Lade, i tancke at hands
dreng sam/m/e skulle have begravet.
Fogden sagde ellers at hand havde foranstaltet Ved 2de Vidner at fare til Frøsetter for at
opsøge og finde barnet som og er efterkom/m/et, da de har hid bragt en Kiste som blev
anviist for Iver Frøsetter som tilstoed at Være den sam/m/e hand har nedlagt barnet udi, og
da sam/m/e blev obnet befandtes derudi barnet nedlagt, men allereede saa forandret at derpaa
intet tegn kunde sees hvad enten det levende er født eller ey, ey heller om det Var drenge
eller pige barn,
Derefter blev Qvinde Mennisket Randi *Knusdatter indkaldet for Retten og Separered\es/
Iver Frøset fra hende som blev tilspurdt hvor gam/m/el hun Var hvortil hun svarede 26 aar,
tilstoed at da hun fandt sig svag 2de dage tilforn sagde hun til Iver Frøseth at hun frøgtet at
det Var nær med \hænde/ at føde, \og da/ bad Iver Frøseth hænde gaae paa floer Lem/m/en at
ligge sig, efter at hun ey kunde bestaae for Røg at ligge i Stuen hvor hun pleyet at ligge om
Natten, og kort efter at hun Var opkom/m/ed paa floer Lem/m/en og havde lagt sig i høyet
kom Iver Frøset op til hænde {Midnatz tiid,} 2de *gange gange førend hun fødde {og} \da
hun/ laae i Smerten, og beklaget
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sig, men omsiider efter at hun havde fød kom atter til hænde, med Lys i haanden, og toeg
barnet hun havde født fra hænde men ey Veed hvad enten bem/el/te Iver toeg det ned med
sig af floer Lem/m/en eller ey, da hun for Svaghed ey viste noget deraf, og kunde bem/el/te
Randi *Knusdatter ey viide hvorlænge det var imellem hun havde født barnet til Iver
Frøsetter kom og toeg barnet, men efter hændes tancke meener hun det Var Ved Midnatz tiid
hun fødde, dernæst blev hænde tilspurdt om hun ey fornam liv i barnet efter at det var født,
hvortil hun svarede Ney, da hun laae i daanelse, og blev ey skildt med barnet forinden Iver
Frøset kom og hialp hænde at løse barnet fra hændes liv, dog kand hun ey viide hvor længe
hun laae i saadan Stand fra barnet Var født indtil Iver Frøset opkom og toeg barnet fra hænde,
dog formeener hun at hun for tiiden har fødet i henseende hun 3de dage forinden med en høe
børre paa Skuldrene faldt paa sin Ryg, og væntet hun hændes tiid endnu ey førend Vaars
Misse tiid skulle Væred for haanden som Var 8 á 10 Ugers forskiel, da hun Tacksiigelses
Aften d/en 13 Jan: sistleeden Aar fødet barnet, Videre paa tilspørsel svarede Randi
Knudsdatter det hun for ingen anden har tilstaaet at Være besvangred af Iver Frøset, ey heller
da hun skulle føde advaret nogen at kom/m/e sig til hielp, untagen Iver Frøseth, dernæst blev
hænde tilspurdt om den floer, hvor hun laae udi, Var langt staaende fra andre Huuse, og om
saa nær at folck kunde høre hændes Raab, dertil svarede hun ney, den (stæd {ey lan} hvor
hun laae nemlig floren Var nær Ved de andre Huuse staaende, men desuagtet kom ey nogen
hænde til hielp da det var saa langt paa Natten at folcket kunde Være lagt sig, og derefter
førend dagen kom bad Iver Frøset hænde staae op, og bad hænde gaae ned i Stuen at ligge
sig, det hun og giorde, og saaleedis i Stuen blev liggende i 3de dage derefter, dog loed hun
sig ey for nogen Vedgaae at have født barnet, hvercken da eller siden, indtil nu det er blevet
oppedaget, men af hvem Veed hun ikke, dog tilstoed hun at have seet Kisten med barnet udi
kort førend hun reyste fra Frøseth, som Var Ved Paasketiider inde værende Aar dog haver
bem/el/te Iver Frøset sagt for hende, at have begravet sam/m/e, Endnu paa tilspørsel sagde
Randi Knudsdatter hvercken før eller siden at have født barn men Var pige da hun af Iver
Frøset blev besvangred.
Derefter blev Iver Frøseth Confrontered med Randi *Knus Datter og hændes forklaring for
ham oplæst, men Vilde gandske ey tilstaae at have skilt barnet fra hænde, som hand \sagde/
ey kunde erindre ret, dernæst og tilstaaet at have beedet hende at gaae ned i Stuen at ligge sig
efter at hun havde fødet

De indstevntes Forsvar blev tilspurdt hvad de i Sagen haver at anføre videre, LehnsManden
Hans Henrichsbøe og Ole Kielbye som de der har anhørt saavel Iver Frøsetters som Randi
*Knusdatters egen bekiendelse indlod Sagen til en mild Dom, og under kastet dem til
Kongens Naade, da de ey til deres forsvar Vidste Videre til deres beskiermelse at anføre.
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Fogden som intet Videre havde Delinqventerne at tilspørge producerede 2de over deres
boe og Midler holdte Registerings og Vurderings Forrettning begge af H/er/r Stiftsbefalings
Mand von Cicignon approbered d/en 3 8ber sistavigt som Viiser {efter} at naar boetz Gield
hos Iver Frøset er fra draget boetz Indtægt bliver allene til overs 2 rdr 1 mrk 2 [sk] der af
paa hands Part 1 rdr 9 sk, Pigen Randi Knudsdatters Forrettning giver tilkiende at hændes
formue i reede Pænge og Vahre samt til gode havende Lønn hos Iver Frøsetter 7 rdr alt
sam/m/en beløbende til 16 rdr 2 mrk 4 sk - til Sluttning giorde Fogden denne I Rette sættelse
over de skyldige at bem/el/te Randi *Knusdatter haver fød sit barn i Døls Maal uden at bruge
de ordenlige og lovlige Midler til hændes Hielp, og Iver Frøsetter som MedVidere i den
Gierning da hand efter egen tilstaaelse har taget barnet hos hænde, baaret det bort, giort
Kiste dertil, og sat det saaleedis hen i egen forvaring har giort sig lige deelagtig og skyldig at
de begge bør lide Vedbørlig Straff efter Loven, og det saa meeget meere da deres LeyerMaal
er begaaet i forbuden Leed mod Guds og Kongens Lov, og derefter Væntet Dom.
De indstevnte med deres Forsvar indlod og paa deres Siide Sagen til en Lemfeldig Dom.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen Efter Middag
D/en 17de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og blev i Sagen indstevnt af
Kam/m/eRaad og Foged Smith Contra Michel Peedersen Strømme følgende
Dom afsagt.
Da det Ved den indstevnte Michel Peedersen Strømmes egen Tilstaaelse tilfulde er oplyst
det hand som en ægte gift Mand har besvangred sin Tieniste Pige Marthe Cornelii datter der
og baade efter den fremlagde SognePræstes Attest som og efter hændes inden Rætten giorde
tilstaaelse har udlagt ham for barnefader, altsaa i henseende den indstevnte Michel
Peedersens Formue efter den derover forfattede og producerede Registrations Forrettning er
saa aldeelis ringe at der af hands tilhørende boes Lod ey findes meer end 5 mrk 8 sk til afdrag
paa hands doble Leyer Maals bøders betaling
Kiendes og døm/m/es her med for Rætt at den indstevnte Michel Peedersen Strømme som
sig med Leyer Maal har forseet bør i følge Forordning af 6 Decbr: 1743 for de manglende
bøder 23 rdr 8 sk straffes paa Kroppen, hvilcket alt indstilles til Høy øvrigheds nermere
approbation om sam/m/e Straff ey efter allegerede Forordnings 15 art: maatte dicteres med
Fængsel paa Vand og brød i 12 dage i henseende til Leyer Maals begiengerens slette
Omstændigheder, der ey som en jordbrugende Mand uden Vælferds Spilde for sin Hustrue og
smaae børn ey længere fra sin Gaard og boelig kand undværes.
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Udi Sagen indstevnt af Fogden Contra Leyer Maals begiengerne Iver Josephsen Frøsetter og
Qvinde Mennisket Randi Knuds Datter er følgende af samtlige Laug Rætt og Dom/m/er
Dømt \og/ afsagt!
Det er Ved de indstevnte Leyer Maals begiengeres egen og utvu[n]gne tilstaaelse inden
Retten tilfulde oplyst og tilstaaet at Iver Josephsen Frøsetter udi sit 2det Egteskab har

besvangred Randi Knudsdatter, som er hands afdøde første Hustrues kiødelige Søster,
dernæst og af dem begge forklaret at Qvinde Mennisket Randi *Knusdatter har paa en Floer
Lem i døls Maal og Natte Tiid fødet barnet d/en 13 Jan: sist leeden Aar 1752, uden at nogen,
enten da eller siden, der om har havt Kundskab, undtagen Iver Josephsen Frøsetter allene, der
efter tilstaaelse ey allene Var hos hænde om Aftenen førend hun fødde, men end og sam/m/e
Natt efter hun havde fødet, toeg Fosteret og barnet fra hænde, forvarte det ind til hand 8te
dage derefter laae det i en liden Kiste, som hand selv arbeydede, og i sit Huus eller Sængeboe
siden den tiid har skiulet over 1 ½ aar, men omsiider Ved sin paagribelses tiid, som skeede
for 5 Uger siden, da hand skulle forlade sit Huus ombad sin tiener skulle see til maatte blive
nedgravet, hvilcket dog ey blev efterkom/m/et, men efter Actor H/er/r Kam/m/eRaad og
Foged Smithes forandstaltning blevet hidbragt, og inden Rætten aabnet, hvor da det døde
barn blev seed at Være nedlagt udi, skiøndt det efter saa lang tiids forløb Var aldeelis
forandret, saa intet Tegn derpaa kunde sees hvad enten sam/m/e efter Randi Knudsdatters
paaskud har Været dødt fød, eller siden drebt. Naar altsaa de indstevntes Forklaringer
nermere med hinanden Confereres, bliver de begge derudi enstem/m/ige, at Randi
Knudsdatter har 2de dage forinden hun fødde barnet været svaglig, og at Iver Frøsetter derom
har Været Vidende, som og bad og tilstædde hænde den sam/m/e Aften hun fødde barnet om
Natten at ligge sig paa en floer Lem, der ey var hændes sædvanlige Stæd at ligge paa, dernæst
at hand, nemlig Iver Josephsen, og ingen anden af hands Huus folck gick til hænde for at
høre hvor hun lavede, end og førend den tiid hun om Natten fødde barnet, og ey tilkalte fleere
eller andre Midler hvorved hun eller Fosteret kunde blive betient i saadant tilfald, men i den
stæd forloed hænde eene, og paa saadant Stæd, da hendes tiid anstundede hun skulle føde,
hvorved Moderen ligesaavel kunde selv død, som Fosteret Creperet Desuden er det af
bem/el/te Iver Josephsen tilstaaet, at da Randi Knudsdatter havde født barnet og hand med
Lys opkom til hænde fandt hand hænde i daanelse liggende hvorefter hand skilte barnet fra
hænde, og toeg sam/m/e bort og forvaret det, ja for ey {væntelig for} at give andre eller sit
Huus folck Anleedning til Mistancke om denne Hændelse og Gierning, bad Randi Knuds
datter derefter gaae ned fra det Stæd hun laae og lægge sig i Stuen hvor hændes sædvanlige
leye pleyde at Være, som og sam/m/e Natt førend dagen kom og skeede, efter hændes egen
bekiendelse. Efter saadan Sagens Om1753: 321b
stændigheder erfares, det klarlig, at Iver Josephsen Frøsetter ey allene har Været den som har
besvangret sin første afdøde Hustrues kiødelige Søster Randi Knudsdatter, men end og Været
Medviidere udi at hun skulde føde Fosteret og barnet i Døls Maal, uden at see sam/m/e at
forekom/m/e Ved tilkaldelse enten af hands eller Huus folck eller andre Naboer som kunde
bleved overværende, men meeget meere bleved eenig med bem/el/te Randi Knuds datter at
denne Omgang skulle stædse bleved skiuldt og for alle ubekiendt
Thi kiender og døm/m/er Vii hermed for Rætt, at i henseende de indstevnte Iver Josephsen
Frøsetter og Randi Knuds Datter i de forbudne Leed mod Guds og Kongens Lov har forseed
sig, bør de og i følge Lovens 6 bogs 13 Cap: 14 art: straffes paa deres liv, og i henseende de
begge har været eenige om at omgaaes med deres sam/m/enavlede barns Fødsel i døls Maal,
og ey vildet bruge eller tilkalde de ordenlige beskickede Midler bør de begge i følge Lovens
allegerede bogs 6 Cap: 7 og 8de articuler og Forordning af 9 aug: 1737 miste deres halse
med Øxe, og deres hoveder sættes paa Stage, og deres Leegemer efter henrettelsen at
nedgraves Ved Nat Manden paa Retter stædet, samt deres hoved Lodder efter de fremlagde
Registrations Forrettninger til Kongen at Være forbudt.

I anleedning af Fogdens siste Som/m/erting her ved Retten givne Erklæring udi den mod
Hans Glavehr af Lehns Manden indstevnte Sag at Ville begiegne Sagen med Continuations
Stevning paa sin Siide til dette Ting, men da hands Stævning formeedelst Veyens Længde saa
silde fremkom at Hans Glavehr ey kunde faae lovlig Varsel begierede hand Sagen udsatt til
næste Som/m/erting, da hand betiimelig skal besørge ham indstevnt.
Eragtet
Den forlangte anstand til Næste ting bevilges
Og som fleere Sager ey fremkom for Rætten blev de sædvanlige af Fogden fremlagde
documenter af Rætten Attesterede og ligesom sistleeden Høst besvaret untagen til den 7
qvestion at der i dag er tildømt 3de boes Lodder hands Maj/este/ts Casse som fogden i sit
Reegenskab til Indtægt bereigner.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 90 rdr 7 sk.
Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1754 opnevnes 1. Otthe Joensen Slengesoel 2.
Michel Joensen Brandanger 3. Ole Peersen Vasvig 4. Ole Johansen Rørtvedt 5. Jon
Jonsen Birchnes 6. Johannes Aamundsen Rambiør 7. Lars Torgiersen Totland og 8.
Aamund Olsen Totland.

Ahlenfit Skibbreede!
1753 d/en 19de 8ber blev Rætten til almindelig Høste tings holdelse satt med Ahlenfit
Skibbreede paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Over værelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 262 findes tilførte
Og blev de sam/m/e ordres og forordning som Ved nestforrige Ting stæd oplæst.
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Dernæst publiceret
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Hopland d/en 18 junij 1753 efter afdøde Ingebor
Jonsdatter vid: fol:
2. ditto forrettet paa Gaarden Totland efter afdøde Rasmus Hansen dat: 18 Junij
1753 vid: fol:
3. Arne Simensen Fløxands udgivne Skiøde til Joen Endresen paa 1 p/un/d Smør ½
tønde Korn i Gaarden Fosse dat: 21 Maij 1753 vide fol:
4. Jacob Olsen Tvedtens udgivne bøxelsæddel til Mons Aslachsen Fosse paa 2 p/un/d
6 Mark Smør udi Gaarden Nedre Qvamme dat: 19 8ber 1753 med Rev:
For Rætten fremstoed Soldaten Christian Nielsen Hielmtvedt og forlanget at Lehns Manden
Lars Storoxe Vilde tilkiende give hvor lang tiid hand haver Været i hands tieniste og tient
ham som Tieniste dreng forinden hand blev teignet som Soldat Ved Capitaine Groves
Compagnie til Deres Maj/este/ts Tieniste hvorudi hand for nerværende tiid er staaende.
Lehns Manden Lars Storoxe paa Comparentens Tilspørsel svarede det Christian Nielsen har
tient ham i 5 fulde Aar nemlig fra Aar 1744 til Aar 1749 om Vaarens tiid, da hand strax
derefter blev teignet i sam/m/e Aar til Soldat, herom forlanget Comparenten sig Tings Vidne
beskreven meddeelt som blev bevilget.

D/en 20de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt.
Ole Paulsen Lasse Olsen og Lasse Joensen Berraas frem stode for Rætten og tilkiendegav det
de \med/ muntlig Varsel til dette Ting tiid og Stæd har indstevnt Gudmund Berrefiord og Ole
Johannesen ibidem fordie de har havt 2de Svinn i deres Udmarck, som har kom/m/et ind i
Citanternes Udmark paa Berraas og giort dem Skade Ved at oprode deres Udmarck, derom
tillige at anhøre Vidner Jacob Hauchaas og Anne Iversdatter, derefter at lide Dom.
De indstevnte blev 3de gange paaraabt med mødte ikke,
Stevne Vidnerne Knud Storoxe og Berge Qvam/m/e fremstode og afhiemlede det de med
lovlig Varsel og for deres boepæl har indstevnt Gudmund og Ole Johannesen Berrefiord for
den Skade deres Svinn har foraarsaget i Citanternes Udmark og derom at anhøre Vidner,
ligesom og under fals Maal indkaldet de 2de Vidner Jacob Hauchaas og Anne Iversdatter der
begge møder.
Citanterne forlanget deres Vidner maatte afhøres
Det 1ste Vidne Jacob Hauchaas fremstoed og efter at behørig formaning Var givet at
Vogte sig for Meen Eed aflagde sin Eed og udsagde følgende, det hand ey Veed andet end
Ole Johannesens Datter kom i afvigte Høst dette Aar inderst i Berraases Hage eller Udmarck
og afhæntede 2de Sviin som sam/m/e stæds Var gaaende, for at bringe dem tilbage til
Berrefiord, og hørte Vidnet sam/m/e tiid {spurte} det bem/el/te Ole
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Johannesens datter kom for at leede efter Sviinene spurte Citanten Lasse Berraases Kone om
hun ey havde seet deres Sviin hvorpaa blev af bem/el/te Kone svaret Ney ikke i dag. Og
imens de talede kom Sviinene tilsyne hvorpaa den indstevntes datter drev Sviinene til
Berrefiords Udmark saa langt Vidnet kunde see. Videre havde dette Vidne ey at forklare,
uden paa Tilspørsel svarede at Berraas og Berrefiords Udmarck grændser sam/m/en, og
skilles ad med en Merkesgaard som Vidnet ey kand siige er forsvarlig høy eller i Stand, og
holder begge Gaarderne sam/m/e Ved lige, og Veed Vidnet ey over hvad Stæd Sviinene er
gaaed over i Berraas Udmark.
Det 2det Vidne Anne Iversdatter efter aflagd Eed fremstod, og forklarede det hun til
fulde ey veed rettere end det Var 14 dage for sistleeden Michels dag, at have seet 2de Sviin
gaaende i Berraas Udmark, hvoraf Vidnet Veed det eene Sviin tilhørte Ole Johannesen men
hvad enten sam/m/e Var ringet eller ey Vidste Vidnet ey at siige, det 2det Sviin skal
Gudmund Berrefiord have intaget i hage eller Udmark som Vidnet Veed Vist den tiid hun
det saae at sam/m/e Sviin ey havde Ring udi Næsen, Vidnet blev tilspurdt hvor hun tienede
dertil svaret hos Ole Paulsen Berraas, i øvrigt Var dette Vidnetz udsiigende enstem/m/ig med
forrige Vidnes aflagde forklaring angaaende Merkes Gaarden.
Eragtet!
De Lovlig indstevnte og ey mødende Gudmund og Ole Johannesen Berrefiord forelægges
Lavdag til næste ting.
Ole Olsen Rebnor fremstoed for Rætten og tilkiende gav det hand med muntlig Varsel til
dette Ting tiid og Stæd har ladet indkalde Gudmund Joensen Berrefiord fordie hand som
beskicket Værge for Citantens Hustrue Elsebe Erichs datter nægter at giøre fuldkom/m/en
Rigtighed til Citanten for hændes Arv hand har havt under Forvaltning og hænde tilhører,
som den indstevnte foregiver at have soldt efter Vurdering, men Citanten ey kand lade sig
nøye med, siden den indstevnte selv har løst det vurderede Godtz til sig, men i Vidrige fal
derfor at lide Dom.
Den indstevnte blev 3de gange paaraabt men mødte ikke,

Stevne Vidnerne Knud Storoxe og Berge Qvam/m/e fremstode og afhiemlede det de lovlig
har indkaldet Gudmund Berrefiord til at aflægge Rigtighed for den Arv Citantens Hustrue
Elsebe
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Erichsdatter tilhører, og hand nemlig Gudmund Berrefiord har Været Værge for, som og
derfor at lide dom med Processens paagaaende Omkostning.
Citanten Reservered sig til næste Ting at fremlægge saa Vel Skifte breved der udviiser hvad
Arv hands Hustrue tilhører og den indstevnte har Været Værge for, som Viidere at oplyse sit
Søge Maal, og nu allene forlanget Lavdags forelæggelse for den indstevnte.
Eragtet
Den lovlig indstevnte og ey mødende Gudmund Berrefiord forelægges Lavdag til næste
ting!
Fleere Sager efter Paaraab fremkom ey i Rette thi fremlagde Fogden de sædvanlige
documenter som ligesom sistleeden Høst alle blev besvaret, ligesom at der ey noget i
Rylands og Næsses Silde Vog noget for Aar 1751 blev fisket hvoraf Skatt kunde svares
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 114 rdr: 2 mrk 12 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1754 opnevne[s] 1. Niels Willumsen Alver 2.
Magne Haaland 3. Niels Stephensen Nesse 4. Ole Jensen Sellevold 5. Peder Hosdahl 6.
Rasmus Lechnes 7. Helje Toscheim og 8. Ole Salmonsen Seim.

Herløe Skibbreede
1753 d/en 22 8ber blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Herløe
Skibbreedes Almue paa Ting stædet Alvestrømmen i Overværelse af Deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol:
findes
anførte
Og blev de sam/m/e ordres og Forordning op læst som ved nestforrige Ting stæd.
Dernæst publicered følgende.
1. Aflyst Else S/a/l/ig/ Abraham Normands udgivne Pante Obligation paa 200 rdr til
Mad/a/me Bredahl d/en 17 (7?) april 1750 efter Comandeur Ferrys derpaa givne qvittence af
15 8ber 1753 og altsaa af Pantebogen udslettet vid: fol: 411.
2. Peter Johan Normands udgivne Skiøde til Elling Nielsen paa ½ Løb Smør ¼
Tønde Malt i Gaarden Nordre Aadland dat: 19 8ber 1753 vid: fol:
3. Haaver Johannesen Meelands udgivne Skiøde til Aamund Aamundsen paa 15
Mark Smør 8 Kander Malt 1/6 faar i Gaarden Erstad dat: 23 aug: 1753
4. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Echeland d/en 16 Maij 1753 efter afdøde Mons
Echeland. vid: fol:
5. H/er/r Wilhelm Frimans udgivne bøxelsæddel til Asbiørn Torbiørnsen paa 1 p/un/d
2 Mark Smør 6 Kander Malt i Gaarden Biørndahl dat: 10 April 1753 med Rev: ej dat
6. Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Ole Olsen paa 1 p/un/d 6 Mark fisk og 6
Kander Malt i Søre Selle dat: 31 8ber 1752 med Rev: ej dat
7. Halsteen Tørresen Dahles udgivne Skiøde til Rasmus Magnesen paa 18 Mark
Smør 15 Kander Korn i Gaarden Nedre Dahle dat: 20 Aug: 1753 vid: fol:

8. Elling Nielsen Nore Aadlands udgivne Afkald til Magne Haaversen Tvedten for
sin hustrues Arv hænde navnlig Marthe Olsdatter tilfalden dat: 22 8ber 1753 vid: fol:
9. Rasmus Hansen Lervigs Afkald til Ole Floen for hands bekomne 3de Arve
tilsam/m/en 59 rdr 2 mrk 3 sk dat: 22 8ber 1753.
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Assessor von der Lippe efter forrige tiltale Contra Ole Gregoriusen Kleppe
Baste Tvedten fremlagde Rættens paa Som/m/ertinget aflagde Lav dags forelæggelse mod
Ole Gregoriusen Kleppe, som hand afhiemlede tillige med Diedrich Olsen Kleppe lovlig at
have forkyndt Lavdags forelæggelsen lige efter deres paateignings Udviis og det i den
indstevnte Ole Gregoriusen Kleppes Hustrues paahør.
Den forelagde blev paaraabt men mødte ikke
Procurator Barth Ved skriftlig begier paastoed dom med Erstattning for i bragte Processes
Omkostninger
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen for middag
D/en 23de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og følgende
Dom afsagt
Da den indstevnte Ole Gregoriusen Kleppe hvercken efter Stevne Maal eller Lavdags
Forelæggelse, som Lovlig og i rette tiid ham ankyndigede, har Vildet møde for Rætten at
svare udi den Sag Citanten Assessor Jaen von der Lippe har anlagt mod ham, angaaende den
Resterende Forpagtnings Afgift den indstevnte ham er pligtig fra Paaske 1745 til Aarsdagen
1746, da hand paa Gaarden Brevig havde bruget under Forpagtning og deraf skulde svare 26
rdr hvorpaa ey meer er betalt end 16 rdr, og endnu Rester 10 rdr:, da i henseende den
indstevnte Ved sin Udeblivelse har anseed sig som skyldig udi Søge Maalet, og ey derimod
ført mindste Indsiigelse, bør hand og sam/m/e paastevnte og Resterende Summa 10 rdr til
Citanten Assessor von der Lippe betale, med de ham foraarsagede Processes Omkostninger 3
rdr, indbereignet Dom/m/ens Løsning, som alt 15 dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse
bør udreedes under Adfærd efter Loven.
Dernæst publicered
et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Dahle d/en 15 Maij 1753 efter afg/angne Gunilde
Erichsdatter vid: fol: 482.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte
Ole Knudsen, Gregus Simensen, Ole Tørgersen Vaxtaule paa sin Leylænding Erichs Veigne,
Mons Monsen Rasmus Nielsen opsiddere af Gaarden Yttre Sæbøe og Niels Rasmusen alle
Leylændinger og Ejere af Gaarden Yttre Sæbøe haver Ved Muntlig Varsel til dette Ting tiid
og Stæd indstevnt samtlige Opsiddere paa Gaarden Landsvig Sc: Lars den ældre og Lars den
yngre, Jacob, Thomas, Ole Knudsen og Peder Landsvig, fordie de har nægtet at betale dem
Landslod for den anpart de som Ejere af Gaarden Yttre Sæbøe tilkom/m/er af den Sild og
Makrel de inde værende Aar 1753 har kastet i Hafre Vogen, som og af det silde Kast de
giorde med Opsidderne paa Mundahl sam/m/estæds, samt inden Rætten at tilkiendegive
hvormeegen Sild de dette Aar har kastet paa Sæbøe og Ødejors eller Aalansteigens Land, og
derefter at lide Dom, til Lands Loddens Erlæggelse for saa vidt dem deraf den halve deel
tilkom/m/er, samt
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at erstatte denne forvolte Processes Omkostning skadesløs. Ligeleedis og til Vedermæhle
indkaldet Elling Nielsen Nore Aadland eller Ødejord i fald hand som Ejer af sin Gaard og
altsaa berettiget til den halve Lands Lod noget af de indstevnte kand have oppebaaret
Citanterne til deeling tilhørende, da derom at giøre forklaring.
De indstevnte Landsvigs Opsiddere mødte alle Vedtagende Lovlig Varsel, ligesom og den
til Vedermæhle indstevnte Elling Nielsen og Vedtoeg Lovlig Varsel.
Landsvigs Opsiddere svarede samtlige det de til Elling Nielsen Ødejord har betalet
Landslodden af den Sild og Machrel de inde Værende Aar 1753 har kastet og fisket under
Aalandsteigs eller Ødejords Land, og med hannem blevet eenig om Lands Lod, som de til
han/n/em i alt har tillagt med 21 rdr 2 mrk saavel af den sild de selv har kastet som og de har
Været i Lav med de paa Mundahl som de har bereignet til 1/10 part af alt det bekomne
fiskerie som til Lands Lod er ydet, dernæst tilstode de samtlige indstevnte det de af
Citanterne er bleVed advarede at betale dem som Opsiddere af Gaarden Yttre Sæbøe den
halve Lands Lod lige med den de ydet til Aalands Opsiddere, men da de svarede dem at de
med Elling Nielsen Ødejord derom Var forligt til ham at svare den heele Lands Lod, har de
ey betalt Citanterne nogen Andeel af bem/el/te Lands Lod, da Elling Ødejord belovet derfor
at blive ansvarlig.
Elling Nielsen Ødejord som til Veder Mæhle indkaldet sagde at det forholdt sig rigtig at
hand af de indstevnte har modtaget den fulde Lands Lod af den sild de dette Aar for Aadlands
Land har kasted nemlig 21 rdr 2 mrk som hand Vilde deele med Citanterne, naar de der til
beviiser sig at Være berettiget at have andeel udi sam/m/e Lands Lod,
Citanterne fremlagde en gam/m/el Aastæds Dom og Forrettning begyndt d/en 30 Junij 1680
som de formeener klarlig beviiser deres Rætt til den paasøgte Andeel i Lands Lodden af all
det fiskerie der Ved Aalandsteigs Land falder, hvor Parterne stædse der om har siden den tiid
Været eenige at deele Lands Lodden imellem Gaarden Yttre Sæbøe og Aalandsteigs Ejere,
hvilcken Foreening og accord de forlangte i Acten indraget. ligesom Citanterne og forklarede
det de stædse siden den tiid har havt fiskeriet til fellis og endnu bruger deres Seter paa
Aalandsteigen ligesom den g/am/l/e/ forrettning indbefatter
Den til Vedermæhle indkalte Elling Nielsen Ødejord sagde det hand ey har tilforn Vist af
saadan Dom eller Foreening at have Være[t] giort imellem Gaarderne Yttre Sæbøe og hands
paaboende Gaard Nore Aadland, angaaende fiskeriet og Lands Lodden, og Vil desuagtet ey
rette sig efter den gamle Dom, Ved at deele Lands Lodden med Yttre Sæbøe, da hand har
erholdet Skiøde paa
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sin Gaard sam/m/e til fields og fiere at Være eyende, og altsaa Vil henstille det under Dom,
om de fremdeelis i Lands Lodden skal blive deelagtig eller ey.
Citanterne paastoed at de Ved Dom maatte tilkiendes den paastevnte Lands Lod, i
henseende de haaber at have beviist sig berettiget til den halve Lands Lod stædse at have havt
for sin Gaard Yttre Sæbøe af det fiskerie som Ved Aalands Land falder, som og sam/m/e
stædse at have nødt indtil denne tiid, og det langt over hævds Aar.
Dernæst blev parterne tilspurdt om de til Sagen Videre havde noget at erindre paa enten af
Siderne at forlange sam/m/e til Aastæden henfløttet, hvortil Elling *Johannesen (Nielsen)
svarede Ney det hand formeener sit Skiøde er kraftig nock at beviise sin tilskiøtte Gaard
med, og Citanterne formeener deres fremlagde beviis at Være gyldigt til den paasøgte Andeel
af Lands Lodden, som de stædse har og fremdeelis tilholder sig at nyde halve deel udi, og

som Elling *Johannesen Nore-Aadland til Doms lidelse ey er stevnt forlanget hand som har
modtaget Lands Lodden af de indstevnte Lansvigs Opsiddere at hand til Aastæden maatte af
Citanterne indkaldes for at beviise at de fiske Stæder hvor Lands Lod er ydet er under
liggende hands Gaard;
Citanterne som tilstoed ey \at/ have stevnt Elling *Johannesen til Doms siden de Var
uvidende om at hand sam/m/e hos de indstevnte Landsvigs Opsiddere havde oppebaaret,
Vilde efter bem/el/te Elling *Johannesens Forlangende indstevne ham til Doms lidelse paa
Aastæden at tilbage give dem den halve andeel i den oppebaarne Lands Lod.
Eragtet!
Den forlangte Anstand Ved Continuations Stevning at indstevne Elling *Johannesen NoreAadland til doms lidelse {enten her for Rætten eller} til Aastæden hvor Elling *Johannesen
selv har forlanget at anhøre Dom {for}, angaaende den oppebaarne Lands Lods Deeling,
bliver herved bevilget. allerhelst Sagen angaaer et fiskeriets brug som Loven dicterer paa
Aastæden skal paaskiønnes og beviises, thi haver Citanterne til en beleylig Aaretz tiid at faae
Sagen til Aastæden beram/m/et, da derefter Dom skal falde hvor der skal tilhøre den paasøgte
Lands Lod.
Publicered
1. Else S/a/l/ig/ Abraham Normands udgivne Skiøde til Capitain Johan Martin Heym
paa Gaarden Langeland dat: 3 Maij 1753 vide fol:
Mons Nielsen Kraagaas fremstoed for Rætten og tilkiende gav det hand med muntlig Varsel
til dette Ting tiid og Stæd har indstevnt Michel Olsen Turøen fordie
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hand som Værge for hands i ægteskab nu havende Hustrue Barbra Olsdatter ey har Vildet
efter mindelig Paamindelse i 3de aars tiid giort fuldkom/m/en Afreyning med Citanten om
hændes Arv, hvorpaa endnu Rester noget over 4 rdr som er for Rente og Koeleyer samt
derunder lidt af ArveCapitalen derfor at lide dom til sam/m/e Restes betalning med de
*forvalte Processes Omkostninger.
Den indstevnte Michel Olsen Turøen blev 3de gange paaraabt men mødte ikke
Stevne Vidnerne Baste Tvedten og Haaver Johannesen Erstad fremstode og eedelig
afhiemlede det de over 14 dage siden har indstevnt Michel Turøen til at giøre Leverance for
Citantens Hustrues Arv hand har Været Værge for, og der om at anhøre dom til Processens
Omkostnings betalning. og forkynt Stevningen i hands eget paahør
Eragtet
Den lovlig indstevnte og ey mødende Michel Olsen Turøen forelægges Lavdag til næste
ting.
Publiceret
Mons Olsen Tosvigens udgivne bøxelsæddel til Ole Halsteensen paa 14 2/5 Mark
Smør 7 1/5 Kande Malt 2/10 faar i Gaarden Indre Bragstad dat: 23 8ber 1753 med Rev: ej
dat
2. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Christian Knudsen paa 20 Mark Smør 10 2/3
Kande Malt 2/9 faar i Gaarden Erstad dat: 23 8ber 1753 med Rev: ej dat.
Fleere Sager fremkom ey for Rætten
D/en 24de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt

Publiceret
et Skiftebrev forrettet paa Søre Haucheland i Radøe Skibbreede efter afg/angne Berge
Olsen dat: 13 Junij 1753 vide fol: 482
Og som ey fleere Sager for Rætten fremkom blev de sædvanlige bielager til Fogdens
Reegenskaber attesterede ligesom forrige Aar, allene med denne Forandring at fogden
fremlagde 2de qvestioner til Almuen om der Var noget fisket i de Voger som ey i Aaret 1751
blev taxeret, og efter examinations forrettningen beløb 10 rdr 16 sk der til blev svaret Ney.
Ligesom og Almuens Svar Var af dette Indhold at i fald deres Voger efter fiskerietz
beskaffenhed ey blev taxeret, men at de skulle enten der blev fisket eller ey betale den
paasatte taxt, maatte de heller nødes at nedlegge deres brug i Visse Laxe Voger. 2do blev
Søre Hauglands Laxe Vog taxeret for 3 mrk Toftes 2 mrk Herlevehrs 1 mrk 8 sk,
Hegøens Vaager for 2 mrk tilsam/m/en 1 rdr 2 mrk 8 sk, men ey fleere Voger Dernæst at
herudi Skibbreedet er fundet et Sveer af en Smacke som er i dag auctioneret. (Norsk Hist.
Leksikon: Smakke = skipstype av hollandsk opphav, med 2 master. Smakke hadde et
flatbunnet, fyldig skrog, og sverd på bredsidene. Dette sverdet var en vingeformet, ofte
jernbeslått trelem festet i vertikal stilling inntil bredsiden (midtskips). Under bidevindsseilas
ble den firt ned i sjøen på le side for å motvirke avdriften)
Restancen for inde værende Aars Skatter beløber 289 rdr 1 mrk 9 sk
Laug Rettes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1754 opnevnes 1. Jacob Pedersen Lansvig 2.
Peder Monsen ibidem 3. Michel Monsen Røsland 4. Niels Knudsen Vigebøe 5. Peer
Peersen Ryland 6. Mons Brynildsen Fløxand 7. Lars Monsen Holme og 8. Stephen Olsen
Hesnes.

Radøe Skibbreede
1753 d/en 25de ejusdem blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Radøe
Skibbreede paa Tingstædet Alvestrøm/m/en i Over værelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 259 findes tilførte,
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e ordres og forordning oplæste som Ved nestforrige
Skibbreede.
Dernæst publicered følgende documenter.
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1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Indre Sæbøe d/en 13 Junij 1753 efter afg/angne
Erich Nielsen vid: fol:
2. Aflyst en af Peder Jonsen Gensberg til sin Sønn Jonas Pedersen Gensberg d/en 14
april 1742 udgivne Pante Obligation stoer 69 rdr hvorefter Gaarden Lilletvedt har Været
pantsatt, og efter Creditors qvittence d/en 11 8ber 1753 tilladt af Pantebogen udslættet vide
fol:
3. Auctions Skiøde til Jonas Pedersen Gensberg paa ½ Løb Smør ¾ tønde Malt i
Gaarden Lille Tvedt. dat: 17 8ber 1753 vid:

4. H/er/r Wilhelm Frimands udgivne bøxelsæddel til Jon Knudsen Neder Vald
(Nedervald) paa 1 p/un/d 6 Mark Smør 1 Mæhle 8 Kander Malt udi Gaarden Øfre Manger
der lyder paa 3 Aars tiid et vist Aare Maal dat: 26 Sept: 1753 med Rev: ej dat:
5. ditto hands udgivne bøxelsæddel til Knud Larsen Storheim paa 18 Mark Smør 9
Kander Malt i Gaarden Nore Morchen dat: 15 8ber 1753 med Rev: ej dat
Magne Simensen Hole anordnet Værge for afdøde Anders Michelsen[s] 2de umyndige børn
nemlig Marithe og Andrina Anders døttre lod inden Rætten opbyde begge deris efter
Skiftebrev dat: 10 Nov: 1752 efter Anders Michelsen Kaalaas tilfaldne Arve Midler som efter
vurdering beløber 11 rdr 1 mrk 12 sk, men af Vergen udbragt til 12 rdr 1 mrk 8 sk om nogen
sam/m/e Pænge til Laands Vil modtage for Rente og Sufficent Pandt, men da ingen anbød sig
sam/m/e paa forskrevne Maade at antage blev Pængerne under Forseigling Værgen tilbage
leveret.
Niels Rasmusen Indre Sæbøe som anordnet Værge for Myntlingen Niels Erichsen loed
opbyde af bem/el/te Myntlings Arve Capital saa Vel efter Faderen Erich Nielsen som
Moderen Anne Halvers Datter ham tilfalden den Summa hand af endeel Løsøre har udbragt
til Pænge Sc: 25 rdr: om nogen sam/m/e mod Rentes Svarelse og Sufficent Pant til Laands
Vil modtage, men da ingen dertil anmelte sig blev Pængerne under forseigling Værgen
tilbage leveret.
6. Samtlige Formyndere for afgangne Erich Nielsen Indre Sæbøes børn deres
udgivne bøxelsæddel til Erich Iversen paa 8 7/16 Mark Smør 5/48 faar i Gaarden Indre
Sæbøe dat: 25 8ber 1753 med Rev: ej dat.
7. Agnethe S/a/l/ig/ Hofmands udgivne bøxelsæddel til Anders Olsen paa 1 p/un/d
Smør 24 Kander Malt i Gaarden Søre Haucheland dat: 4 8ber 1753 med Rev: ej dat.
8. Assessor Lausens udgivne bøxelsæddel til Lars Pedersen paa 16 Mark Smør 10 ½
Kande Malt i Gaarden Ulvatten dat: 2 Martij 1753 med Rev: ej dat
9. Lars Pedersen Ulvattens givne Afkald til Værgerne Niels Rasmusen Sæbøe og Ole
Nielsen Indre Tiore for sin Hustrues Kari Arnesdatters Møderne og fædrene Arv, dat: 25 8ber
1753 vide fol: 483
10. ditto hands Afkald til Værgen Niels Olsen Lunde for den Arv hands hustrue er
tilfalden efter sin afdøde Søster Herbor dat: 25 8ber 1753 ej fol.
11. Inspecteur Wilhelm Geelmeydens udgivne bøxelsæddel til Endre Colbeensen paa
1 Løbs Leye i Gaarden Instebøe dat: 12 Martij 1752 med Rev: ej dat.
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12. Frue Justitz Raad Kroghs udgivne bøxelsæddel til Erich Joensen paa 18 Mark
Smør 18 Kander Malt ¼ faar i Gaarden Giere dat: 1 Maij 1753 med rev: ej dat.
Derefter blev paaraabt de indstevnte Sager men ey nogen indfandt sig
D/en 26de ejusdem blev Rætten igien satt med sam/m/e Laug Rætt og de indstevnte Sager
atter paaraabt.
Inspecteur Wilhelm Geelmeyden fremstoed for Rætten og tilkiende gav det hand med
skriftlig Stevne Maal under dato 2den 8ber til dette ting har indstevnt Erich Jonsen Sletten for
Sagen stevne Maalet indeholder som hand til den Ende producerede med Stevne Vidnernes
paateigning om Stevne Maaletz lovlige forkyndelse.

Den indstevnte Erich Jonsen mødte Vedtagende Lovlig Varsel.
Inspecteur Gielmeyden fremlagde sit under 25 8ber sistleeden skriftlig forfattede Indlæg
saa lydende.
Den indstevnte svarede at have Været ofte for at aflægge Rigtighed, men ey har kom/m/et til
afreigning, og siden hand ey førend nu har faaet Efterrettning om Citantens Fordring
forlanget hand Sagen udsatt til Næste ting for at oplyse Sagen paa sin Siide med Contra
Stevning
Inspecteuren fremlagde den i Indlægget paaberaabte Contract dat: 24 April 1751.
Den indstevnte sagde ey at Viide af denne Contract, da hand ey Veed hvad enten det er den
Contract som hand har underteignet med paaholden penn 14 dage for S/anc/te Hans dags
tiider uden at Viide hvad indeholden Var og ey at have lovet at svare meer end 10 mrk af
Koen men ey at svare eller levere noget høe.
Citanten Referered sig til sit Indlæg og paastoed Dom
Eragtet
Den forlangte Udsættelse bevilges den indstevnte Erich Jonsen til sin Contra Stevnings
Udtagelse for at oplyse Sagen paa sin Siide til næste ting
Inspecteur Geelmeyeden Contra Peder Lassesen Nesbøe efter forrige tiltale forlanget Sagen
udsatt til næste ting, til Videre at indkom/m/e med sine Vidner.
Dernæst publicered
Mons Endresen Slettens udgivne Afkald til hands Hustrues anordnede Værge Niels
Knudsen Bircheland saavel for hændes fædrene som Mødrene Arv dat: 26 8ber 1753 vide
fol: 483.
Og som fleere Sager ey fremkom, blev af Fogden til attestation fremlagt de sædvanlige
bielager som ligesom forrige Aar blev besvaret, dog med denne forandring at de herudi
Skibbreedet befindende Laxe Voger blev taxeret i alt til 1 rdr 2 mrk 4 sk.
Restancen for dette Aars Skatter beløber 164 rdr 1 mrk 8 sk
Laug Rættes Mænd for Aar 1754 opnevnes 1. Rasmus Christiansen Soleim 2. Peter
Andersen Ascheland 3. Michel Monsen Kaalstad 4. Johannes Andersen Yttre Morchen 5.
Aamund Nore bøe 6. Ole Søre Risnes 7. Mons Jacobsen Miøs og 8. Magne Miøs.
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Echanger Skibbreede
1753 d/en 19 Nov: blev Rætten til almindelig Høstetings holdelse satt med Echanger
Skibbreede satt paa Tingstædet BernesTangen i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts
Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rettes Mænd hvis Navne fol: 267 findes tilførte untagen
i Ole Hansen Almelies Stæd som havde forfald blev Lars Biørndahl i hans Stæd antagen,
Og blev for dette Skibb: først de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som Ved
nestforrige Ahlenfit Skibbreede,
Dernæst og til publiCation Videre fremlagt følgende Kongl/ige Forordninger og ordres.
1. Forordning angaaende Fiskerierne og fiskehandelen Nordenfields i Norge samt
hvorleedis med fiskens Virkning, tilberedning og Saltning skal forholdes dat: 12 Sept: 1753

2. Forordning hvorved forbydes alle slags saa kaldede Hazard Spill være sig med
Kort eller Tærninger, enten det er udi Værts og publiqve eller udi andre prive-huuse dat: 6te
8ber 1753.
3. StiftbefalingsMand von Cicignons udgivne Placat angaaende Stiftambtskriver
Heyberg og fuldMægtig Svend Olsens effecters oppedagelse at bør skee 3de Maaneder efter
denne publications dato med Videre dat: 8 Nov: 1753
4. ditto StiftambtMandens ordre at til de svages indlem/m/elses bekostning i Bergens
Hospital som fra Landet er indkomne for dette Aar skal udreedes den Summa 453 rdr deraf
kom/m/er paa Nordhorlehn og Wosse fogderie den Summa 162 rdr 24 sk som paa Løbetallet
skal Reparteres dat: 27 8ber 1753
5. ditto StiftambtMandens ordre at siden der endnu er tilkom/m/en endnu for de
indkomne Hospitalets Lem/m/ers indlem/m/elses bekostning den Summa 60 rdr skal af dette
Fogderie endnu betales efter Repartition den Summa 13 rdr 40 sk dat: 3 Nov: 1753
Dernæst publicered følgende
1. Johan Lausens udgivne Skiøde til Axel Nepstad paa 18 Mark Smør 7 ½ Kande
Malt og 1/8 st: faar i Gaarden Fyllingen dat: 28 Martij 1752 med et hosføyet bielager af 29
Martij ej an: vid: fol: 483
2. Obriste Lieutnant von der Veldes udgivne bøxelsæddel til Johannes Olsen paa 1
p/un/d Smør i Gaarden Strømme dat: 21 Sept: 1753
3. Jaen Frøchens udgivne bøxelsæddel til Rasmus Endresen Lindnes paa 1 p/un/d 6
Mark Smør i Gaarden Andaas dat: 10 April 1753 med Rev: ej dat
4. H/err biskop Pontoppidans udgivne bøxelsæddel til Magne Magnesen paa 21 Mark
Smør 8 Kander Malt i Gaarden Weeland dat: 5 8ber 1753 med Rev: ej:
5. Post Mæster David Brøchers udg: bøxelsæddel til Arne Jonsen Smørdahl paa 1
p/un/d 3 Mark Smør ¼ Tønde Malt i Gaarden Biørnevold dat: 3 Jan: 1753
6. H/er/r Lyder Fastings udgivne bøxelsæddel til Magne Monsen paa ¼ part af
Gaarden Qvingedahl der skylder ½ Løb Smør ½ tønde Malt 1 Mæle Korn, dat: 3 jan: 1753
med Rev: ej dat
7. Ole Bleges bøxelsæddel til Ole Jacobsen paa 1 p/un/d Smør 1 Mæle Malt i
Gaarden Neraas dat: 14 april 1753 med Rev: ej dat:
D/en 20 ejusdem blev Rætten igien satt med samme Laug Rætt
Og publiceret
Skiftebrev forrettet paa Gaarden Yttre Eisnes Aar 1753 efter afg/angne Mageli
Andersdatter vid: fol: 483.
2. Ole Severaas og Johannes Jordahls udgivne Skiøde til Mons Monsen Hope paa 21
Mark Smør 3 Kander Malt i Gaarden Hope dat: 19 Nov: 1753 v: 483
3. H/er/r Lyder Sinnings udgivne bøxelsæddel til Johannes Erichsen paa 18 Mark
Smør 1 Skieppe Malt i Gaarden Rom/m/ereim dat: 25 Maij 1753 med Rev: ej
4. Frue Justitz Raad Kroghs udgivne bøxelsæddel til Aamund Iversen paa 1 p/un/d
Smør 2/3 faar i Gaarden Søre Ascheland dat: 1 Maij 1753 med Rev:
5. Lars Nielsen Nedre Echangers udgivne bøxelsæddel til Ole Jacobsen paa en Huuse
Grund paa Echangers Grund, hvorfor skal gives aarlig Grundeleye 2 mrk: dat: 19 Nov: 1753
D/en 21 ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt satt.

1. Erich Fyllingsnes og Niels Bergesen Biørsvig paa deres Myntlingers Veigne
udgivne Skiøde til Lars Andersen paa 18 Mark Smør 8 Kander Malt i Gaarden Esem dat: 20
Nov: 1753 vide fol: 483.
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2. Johannes Olsen Strøm/m/es udgivne Afkald til Værgerne Mons Strøm/m/e og
Hans Larsen Nedre Herland for hands hustrues Arv Anne Monsdatter, 3 rdr 4 mrk 8 sk dat:
19 Nov: 1753
3. Ditto Johannes Monsen Lillejords givne Afkald til ditto Værger for sin Arv 7 rdr 3
mrk 6 sk dat: 19 Nov: 1753 vide fol: 483.
Sager til dette Ting fremkom efter Paaraab ey udi Rette.
Fogden fremlagde til attestation de sam/m/e bielager til sit Reegenskab som blev attesterede
de taxerede Qverner beløber i skatt 4 mrk 8 sk
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 181 rdr 2 mrk 7 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1754 opnevnes følgende 1. Lars Elvig 2. Bertel
Hope, 3. Niels Monsen Hope 4. Lars Miøanger 5. Ole Sieursen Hindenes 6. Niels Iversen
Fyllingen 7. Johannes Olsen Eisnes og 8. Ole Olsen Molvig.

Hossanger Skibbreede
1753 d/en 22 Nov: blev Rætten til almindelig høstetings holdelse satt med Hossanger Skibb:
Almue paa Tingstædet Bernestangen i Overværelse af Deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og
de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol: 268 findes tilførte
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordres oplæste som ved
nestforrige tingstæd for Echanger Skibbreede.
Dernæst fremlagt til publication følgende documenter.
1. Skiftebrev forrettet paa Hannestvedt d/en 24 Maij 1753 efter afg/angne Niels
Johannesen Hannestvedt vid: fol:
2. Anders Knudsen Tøssens udgivne Skiøde til sin Sønn Knud Andersen paa 18 Mark
Sm: 12 Kander Malt i Gaarden Tøssen og 3 Mark Smør i Elvigbotten dat: 22 Nov: 1753
3. Jaen Frøchens udgivne bøxelsæddel til Aschild Olsen paa 9 Mark Smør i Gaarden
Tvedten dat: 9 Nov: 1753 med Rev: ej dat:
4. ditto Jan Frøchens bøxelsæddels Gienpart til Anders Aamundsen paa 5 sk Jord i
Gaarden Miøs dat: 19 Jan: 1753
5. H/er/r Obriste Lieutnant Jaen von der Veldes udgivne bøxelsæddel til Johannes
Monsen paa 18 Mark Smør i Gaarden Lillejord dat: 11 8ber 1753
6. H/er/r Stifts Proust Ole Tidemans udgivne bøxelsæddel til Ingebrict Olsen Stamnes
paa 18 Mark Smør 15 Kander Malt i Gaarden Bernes dat: 8 Nov: 1753 med Rev: ej dat
7. Niels Hannestvedts udgivne bøxelsæddel til Aschild Olsen paa 9 Mark Smør 12
Kander Malt i Gaarden Tvedten dat: 22 Nov: 1753 med Rev:
8. Aschild Olsen Tvedts udgivne Skiøde til Johannes Hansen paa 18 Mark Smør 12
Kander Malt i Gaarden Bernes dat: 22 Nov: 1753 vid: fol: {327} 487.

9. Erich Olsen Tebstads udgivne Pante Obligation til Ole Olsen Waage paa Capital
44 rdr: og derfor pandtsatt sin Jordepart i Tebstad dat: 22 Nov: 1753 vid: 487.
10. Johannes Olsen Hoshofde Laværge for Aase Halversdatter Heldahl hans
udgivne bøxelsæddel til Joen Erichsen Røsland paa 1 p/un/d 14 ½ Mark Smør 2 Mæhler 7 ½
Kande Malt i Gaarden Heldahl dat: 22 Nov: 1753 med Rev:
11. Joen Erichsen Røslands udgivne bøxelsæddel til Erich Jonsen paa ½ Løb Smør 1
Mæhle Malt i Gaarden Røsland dat: 22 Nov: 1753 med Rev:
Aschild, Ole, Lars og Aamund Røsland fremstode for Rætten og til kiendegav at de med
mundtlig Varsel til dette Ting Tiid og Stæd har indstevnet Niels, Anders, Peder og Mons
Svennem fordi de ey vedligeholder deres Merkes gaard eller Gierde, som er imellem
Citanternes Gaard Røsland og de indstevntes Gaard Svennem, hvorudover Citanterne aarlig
lider Skade og tab, saavel Ved deres Udmarck som Creatuure. derom at lide Dom til
Gierdernes Lovlige Istandsættelse samt Ersttning for ibragte Omkostninger.
Af de indstevnte mødte Niels, Peder og Mons Svennem Vedtagende Lovlig Varsel,
Stevne Vidnerne Anders Laastad og Elling Langeland fremstode og eedelig afhiemlede det
de med Lovlig Stevne Maal har indkaldet Anders Svennem for Sagen Stevne Maalet
indeholder det hand ey lovlig Vedligeholder Merkes gaarden imellem
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sin paaboende Gaard Røsland og Svennem.
De indstevnte og 3de mødende Opsiddere paa Gaarden Svennem sagde enstem/m/ig det de
hver paa sin part har gierdet den part {dem} enhver af dem tilkom/m/er at Vedligeholde, men
hvad Mangel der paa kand Være forestillet de samtlige at findes paa Anders Svennems
Anpart af Gierdet, som ey har lovlig vedligeholdet sam/m/e saa det nu befindes uforsvarlig,
og har de for nyelig siden de blev stevnt ladet udsnøre eller afmæhle hver sin part af
Gierdet, saa det som nu er ugierdet tilhører Anders Svennem
Citanterne sagde de Vel maae tilstaae at de 3de mødende Mænd haver gierdet noget aarlig,
men Anders Svennem ikke, dog kand de ey siige andet end deres Gierder ey heller har Været
lovlige end og i dette Aar;
De indstevnte sagde at der og findes Mangel paa Citanternes Gierder Og declarered de
mødende Svennems Opsiddere det de inden Vaarens tiid førstkom/m/ende Aar skal bringe
deres Anparter af Gierds Gaarden i lovforsvarlig Stand, ligesom og Citanterne forsickrede at
til den tiid ingen Mangel skal findes paa deres tilhørende Anpart af Gierdet
Eragtet
Den indstevnte og ey mødende Anders Svennem forelægges Lav dag til nestholdende
Som/m/erting, imidlertiid bør de indstevnte som og Citanterne hver paa sin Siide med
lovfaste Vidner beviise om de har opfylt deres Løfter Ved lovforsvarlig Merkes Gierdes
Opsættelse saavidt deres Anparter der af tilhører, saafremt de som derudi tager forsøm/m/else
agter at undgaae den straf Loven dicterer, og selv blive ansvarlig for de Omkostninger som
Vil medgaae i fald Retten nødes at henviise Sagen til Aastæden for der at tage en lovlig
besigtelses Forrettning over Merkes Gaardens befindende tilstand eller i standsættelse.
D/en 23de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og publicered.
Publiceret
et Skifte brev forrettet paa Gaarden Gielvig d/en 10de april 1752 efter afg/angne Einer
Larsen vide fol:

2. Sorenskriver Garmans givne Extract af Skiftebrev dat: 20 Martij 1726 til Torchild
Monsen Øfstues, hvorefter hand som eeniste Arving efter Peder Fuusesen Tebstad er eyere af
1 p/un/d 1 ½ Mark Smør 18 Kander Malt i Gaarden Aaseim dat: 23 Nov: 1753. vid: fol:
484
3. Ole Olsen Schaftuns udgivne bøxelsæddel til Niels Aschildsen paa 1 p/un/d Smør
12 Kander Malt i Gaarden Haarsaas dat: 28 Maij 1753 med Rev: ej dat
Fleere Sager fremkom ey efter paaraab i rette.
De sam/m/e documenter af Fogden fremlagt blev ligesom sistleeden Aar attesterede.
Dernæst blev Fotlands Qvern ansatt for 2 mrk, Aschildsnessetz 2de Voger 24 sk og
Sandals ditto 24 sk.
Restancen for indeværende Aars Skatter beløber 87 rdr: 1 mrk 15 sk.
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1754 opnevnes følgende 1. Knud Nielsen Nore
Røsland 2. Aschild Larsen Heldahl 3. Ole Jørgensen Miøs 4. Erich Olsen Rachnes 5.
Knud Ellefsen Rachnes 6. Hans Jonsen Dale 7. Stephen Olsen Fugledahl og 8. Anders
Knudsen Bernes.

Arne Skibbreede
1753 d/en 26 Nov: blev Rætten til Almindelig Høstetings holdelse satt med Arne Skibbreedes
Almue paa Ting stædet
1753: 328
Nedre Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug
Rættes Mænd hvis Navne fol: 272 findes tilførte
Og blev for dette Skibbreede de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og ordre oplæste som Ved
nestforrige Tingstæd.
Dernæst publicered følgende documenter
1. Skiftebrev forrettet paa Gaarden Blindem efter afg/angne Anne Johannesdatter
d/en 26 Martij 1753
2. ditto paa Gaarden Søre Bredsteen d/en 27 Martij 1753 efter afgangne Mons
Danielsen Bredsteen vid: fol:
3. Mad/a/me Garmans udgivne bøxelsæddel til Erich Nielsen paa en huusegrund
under Store Sandvigen i længde 14 alen og i bredde 9 alen, dat: 27 aug: 1753
D/en 27de ejusdem blev Rætten med sam/m/e Laug Rætt satt og publicered.
1. Anders Erichsen Horvighavn med fleeres udgivne Skiøde til Mons Olsen
Hordvigen som indbereigned Kiøberens egen Anpart beløber ½ Løb Smør dat: 27 Nov:
1753 vide fol: 484.
2. Justitz Raad Gartners udgivne bøxelsæddel til Erich Chrispinusen paa ½ Løb Smør
¼ tønde Malt i Gaarden Flagtvedt dat: 1 Sept: 1753
3. H/err Jens Bergendahls udgivne bøxelsæddel til Niels Olsen Scholdahl paa ½ Løb
Smør 18 Kander Malt i Gaarden Flachtvedt dat: 1 Maij 1753 med Rev: ej dat

4. Frue Justitz Raad Frimands udgivne bøxelsæddel til Ole Bastesen paa 18 Mark
Smør ¼ Huud ¼ faaer i Gaarden Yttre Arne dat: 16 Jan: 1753 med Rev: ej dat.
5. Kari Monsdatter afg/angne Johannes Nore Aschelands Encke med Laværge
Lehns Mand Johannes Søre Ascheland hands udgivne bøxelsæddel til Johannes Johannesen
paa 1 p/un/d 13 290/651 Mark Smør i Gaarden Dahle dat: 26 Nov: 1753 med Rev: ej dat.
6. Niels Monsen Aalmaases udgivne Afkald til Værgen Carl Teigland for sin
hustrues Brithe Jansdatters Arv stor 104 rdr 3 mrk 8 sk dat: 27 Nov: 1753. vid: 484
7. Gregorius Monsen Lies Afkald til sin Fader Mons Johannesen Lie for sin Møderne
Arv 36 rdr 1 mrk 2 sk dat: 26 Nov: 1753 vid: fol: 484
8. Lars Johannesens Afkald til Værgen Knud Røberg for Møderne Arv 16 rdr 4 sk
dat: 26 Nov: 1753 ej fol:
9. Niels Nielsen Aasbøe, Carl Teigland paa egne og Zacharias Olsens Veigne
Johannes Sieursen Schaaldahls udgivne Skiøde til Anbiørn Nielsen Sætterstøl paa 27 Mark
Smør 18 Kander Malt inbereignet hands egen Part dat: 27 Nov: 1753 vid: fol: 484.
10. Niels Olsen Jan Øgaas Johannes Teigland Knud Garnes Ole Monsen Aastvedt
deres Skiøde til Mons Olsen Lohne paa 18 Mark Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Sætterstøel
dat: 27 Maij 1753 vide fol:
11. Johannes Halsteensen Rødlands udgivne bøxelsæddel til Johannes Johannesen
paa 2 p/un/d Smør 2 Mæler Malt i Gaarden Echaas dat: 27 Nov: 1753 med Rev: ej dat
12. Assessor Jørgen Brøchers udgivne {Revers til} bøxelsæddel til Peder Nielsen paa
½ Løb Smør ½ huud i Gaarden Haarvigen dat: 1 8ber 1753
13. Ditto hands udgivne bøxelsæddel til Lars Larsen paa ½ Løb Smør ½ huud i ditto
Gaard dat: 30 Jan: 1753
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
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Mons Nielsen og Anders Thomesen Søre Sognstad fremstoed for Rætten og tilkiendegav det
de med muntlig Varsel til dette Ting tiid og Stæd har ladet indkalde Mons Olsen Indre
Sognstad fordie hand indeværende Aars Som/m/er skal have beskyldt dem for Tyverie og at
Citanterne skal have taget Stranger og satt til stødter under Tauer som er satt for Ulver som
til hørte ham, ligesom og at den indstevnte seenere i høst at have sagt det hand kand beviise
at de ere tyve i det de har hugget alle Stødterne og Strangerne paa Indre Sognstads Mark,
ligesom og at Citanterne skulle have soldt dem til andre og der for taget Pænger, ligesom og
til at anhøre Vidnerne, Ole og Lars Andersen Hole, Guthorm Monsen Hole, til at Vidne om
hands beskyldning, og Anders Larsen Indre Sognstad og Samuel Gabrielsen til at Vidne om
hands Paasagn at Ville beviise at Citanterne ere tyve, alt til Videre Tings Vidnes Erholdelse
end Videre indstevnt følgende Vidner Anders Olsen Hole Haldor Jensen Taqvam og Mons
Nielsen Herland \og/ Jens Michelsen Yttre Taqvam at forklare om Citanterne har ey satt
Toverne saaleedis at \om/ de Var Længere ind paa Indre Sognstads Mark Været satt
Citanterne da havde Været i behold, ligesom og til Vidne indkaldet Ole Iversen Indre
Taqvam og Niels Jensen *Intre Taqvam at Vidne om ikke Citanterne har brugt det som deres
formænd at hugge paa det Stæd de nu har hugget Stødterne paa. Alt til Oplysning i Sagen
Den indstevnte Mons Olsen Indre Sognstad blev 3de gange paaraabt men mødte ikke
Stevne Vidnerne {Mon} Johannes Michelsen og Michel Jensen Seim fremstode og under
Eed afhiemlede det de har indstevnt Mons Olsen Indre Sognstad for de beskyldninger Stevne
Maalet indehold at hand har tillagt Citanterne, men ey tillige at anhøre de i stevningen af
Citanterne navn givne Vidner.

Eragtet
Da den indstevnte Mons Olsen Indre Sognstad ey er efter Stevne Vidnernes {Vidnernes}
forklaring ind stevnt til at anhøre de Vidner Citanterne har ladet indkalde, udsættes Sagen til
næste Ting hvorefter Citanterne Ved Continuations Stevne Maal Lovlig haver at tilkalde den
paagieldende Mons Olsen til Vidners Anhørelse, hvis Aarsage mod Lovens 1 bogs 4 Cap: 1
art: ingen Rættergang maae stædes, siden den Vedkom/m/ende ey lovlig er stevnt til at
anhøre Vidner og ey selv til Veder Mæhle møder.
Michel Sognstad, Ole Andersen Indre Sognstad fremstode for Rætten og tilkiendegav det de
med muntlig Varsel har
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indkaldet Mons Nielsen og Anders Thomesen Søre Sognstad, fordie de har fornermet dem i
deres tilhørende Gaard Indre Sognstads Marck og tilhørende Skov i det de har gaaet over de
merker der er imellem deres Gaard Indre Sognstad og de indstevntes Gaard Yttre Sognstad
Ved at hugge Stranger eller Stødter under de udsatte og saakaldede Ulvetouer, som de har
hugget endeel af paa Citanternes tilhørende Mark der om efter foregaaende besigtelse og
Vidners Indkaldelse paa Aastæden at stande til Rætte.
De indstevnte mødte Vedtagende Lovlig Varsel, siigende de ey veed at have hugget noget
paa Citanternes tilhørende Mark eller af Citanternes Skov, som de og Ved Vidner agter at
beviise at hvor de har hugget de paastevnte Stødter er dem selv tilhørende og deres
paaboende Gaard underliggende.
Eragtet
Da begge Parter holder sig berettiget til den Skov og Mark hvor de indstevnte har hugget de
paasøgte Stødter, ligesom og hver beraaber sig paa Ved Vidner at beviise deres Rætt til
sam/m/e ved Gaardernes Merkeskiel, henviises Sagen til Aastæden, hvor Vidner efter lovlig
Stevne Maal skal i følge Lovens 1 bogs 13 Cap: 9 Art: afhøres og siden efter lovlig tagne
begrandskning Vorde skiønnet hvad Rætt er efter Loven, til den Ende skal Tiiden til denne
Aastæds Sags foretagelse til en beqvem Aarets tiid Vorde beram/m/et i fald Parterne
sam/m/e forlanger
D/en 28de ejusdem blev Rætten igien med sam/m/e Laug Rætt [satt].
De fra sistleeden Som/m/erting opsatte Sager blev paaraabt.
Fogden Smith Contra Ole Olsen Dahle forlanget nye Forelæggelse til næste ting i henseende
den sist aflagde Kiendelse paa Som/m/erting er den forelagde ey bleven forkyndt
Eragtet
Den lovlig indstevnte Ole Olsen Dahle forelægges Laugdag til næstholdende Som/m/erting
førstkom/m/ende Aar 1754.
Fogden Smith gav tilkiende at Sagen af ham indstevnt Contra Sivert Olsen og Rachel
Monsdatter i Sandvigen er ophævet og at hand frafalder Videre Dom over dem
Ligesom og over Ole Olsen der Ved aparte Stevne Maal er indkaldet frafalt Sagen til
Videre doms erholdelse
Derefter publicered

Haldor Nielsen Indre Taqvams udgivne Afkald til Anders Indre Sognstad for sin hustrues Arv
19 rdr 2 mrk 4 sk dat: 27 Nov: 1753
Fleere Sager fremkom ey efter paaraab i Rette.
Hvorefter de sædvanlige documenter blev attesterede til bielager for Fogdens Reegenskab
ligesom nest forrige Aar Telvigs Laxe Vog er ansatt formeedelst maadeligt fiskerie til 48 sk
Restancen for inde Værende Aars Skatter beløber 104 rdr 3 mrk 16 sk
Laug Rættes Mænd for tilkom/m/ende Aar 1754 opnevnes 1. Anders Risnes 2. Mons Yttre
Sognstad 3. Anders Yttre Sognstad 4. Iver Garnes Aaseim 5. Mons Selvig 6. Lars
Øfreide 7. Jacob Telvig og 8. Ole Mølcheraaen. som tilsiiges at indfinde sig hos Laug
Manden for betiimelig at aflægge deres Laug Rættes Mænds Eed.
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Mielde Skibbreede
1753 d/en 29de Nov: blev Rætten til almindelig høstetings holdelse satt med Mielde
Skibbreedes Almue paa Tingstædet Nedre Mielde i Overværelse af deres Kongl/ig
Maj/este/ts Foged og de Rætten tilnevnte Laug Rættes Mænd hvis Navne fol:
findes
tilførte untagen i Lars Røscheland og Rasmus Burchelands Stæd blev antaget Niels Meele og
Ole ibidem.
Og blev de sam/m/e Kongl/ige Forordninger og Ordres oplæste som ved nestforrige
Skibbreede.
Dernæst publiceret
et Skiftebrev forrettet paa Gaarden Winaasen d/en 9 Jan: 1753 efter afg: Mons
Andersen vid: fol: 485.
2. ditto Skiftebrev dat: 2 Junij 1753 efter Hans Bastesen Søre Borge vide fol: 485.
3. ditto forrettet paa Gierstad d/en 30 Martij 1753 efter Søgni Johannesdatter vid:
fol: 485.
4. Appolone S/a/l/ig/ Otthe Edvarsens udgivne bøxelsæddel til Ole Jonsen Haarsaas
paa 27 Mark Smør 1 Mæle Malt i Gaarden Wallestrand dat: 3 Martij 1753.
D/en 30te ejusdem blev Retten med det Laug Rætt satt som fol: 272 findes tilførte og nu alle
mødte.
Og blev til Publication fremlagt.
1. Kari Monsdatters med Værgers udgivne Skiøde til Johannes Johannesen paa 1
p/un/d 12 Mark Smør 2 Mæler Malt i Gaarden Nore Ascheland indbereignet Kiøberens egen
Anpart dat: 29 Nov: 1753 vide fol: 485
2. Johannes Johannesen med Curator Johannes Aschelands udgivne Pante Obligation
til Ole Schaftun paa Capital 50 rdr og derfor pandsatt Jordeparten i Nore Ascheland
skyldende 1 p/un/d 12 Mark Smør 2 Mæler Malt dat: 29 Nov: 1753 vide fol: 486
3. Johannes Michelsen Halland selger tillige med Johannes Tostensen Waatle 3 Mark
Smør 2 Mæler Malt i Hauge ditto Johannes Waatle selger desuden 10 1/8 Mark Smør i
Gaarden Halland til Kiøberen Johannes Larsen Kleveland dat: 29 Nov: 1753 vide fol: 485

4. Hans Knudsen Meehles udgivne Skiøde til Niels Hansen paa 20 4/17 Mark Smør
13 5/7 Kande Malt i Gaarden Meehle dat: 29 Nov: 1753 vide fol: 485.
5. Anders Nielsen Hvidsteens udgivne bøxelsæddel til Knud Andersen paa 1 p/un/d
18 Mark Smør i Gaarden Hvidsteen dat: 29 Nov: 1753 med Rev: ej dat
6. Consul Alexander Wallaces udgivne bøxelsæddel til Knud Josephsen paa 18 Mark
Smør 1 ½ Mæle Malt i Gaarden Meehle dat: 28 Maij 1753.
Derefter blev de indstevnte Sager paaraabte.
Wintziens Pedersen Meehle fremstoed for Rætten og til kiendegav det hand med *mundtil
(mundtlig) Stevne Maal til dette Ting Tiid og Stæd har indstevnt Anders Sølfestesen Meehle
og Knud Josephsen \til Vedermæhle/ som de der med hin anden har Været eenig om at
bortage fra ham endeel Pænge af Summa 29 rdr 3 mrk som stoed i en Kiste udi Citantens
egen Stue, hvilcke Pænge
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skiøndt sam/m/e er ham af de 2de indstevnte tilbageleveret hand for deres Medhandling Vil
til Rætten overlade hvorleedes sam/m/e til strafs lidelse bør ansees, til den Ende haver hand
til et Tings Vidnes Erhvervelse indkaldet de indstevnte til Vedermehle at anhøre følgende
Vidner nemlig Ole Svendsen Meehle, Niels Hansen Meehle Ole Johansen ibidem og
Rasmus Knudsen Schiestad som under Lovens falsMaal er indkaldet.
Den indstevnte Anders Sølfestesen Meehle blev 3de gange paaraabt men mødte ikke, men
Knud Josephsen Meehle og de ovenbenevnte Vidner mødte vedtagende alle Lovlig Varsel.
Stevne Vidnerne Aschild Dahltvedt og Anders Søre Ascheland fremstode og eedelig
afhiemlede det de med Lovlig Varsel meer end for 3 Uger siden har forkynt Anders
Sølfestesen Meehle ovenstaaende Stevning for hands boepæl og i hands \og/ Hustrues eget
Paahør, ey benægtende Sigtelsen men svaret ey at Ville møde.
Knud Josephsen Meehle fremlagde paa Anders Sølfestesens Veigne og efter hands begier et
forseiglet brev til Rætten, som hand sagde bem/el/te Anders Sølfestesen selv skal have
skrevet og er af følgende Indhold. Knud Josephsen Meehle sagde at Anders Sølfestesen
havde været den som først havde fundet paa dette Raad at bortage Citantens Pænge, i det
hand Viste hvor pængene stoed i Citantens Kiste i Stuen, og hand selv kunde med Nøgel faae
sam/m/e Kiste op, siden hand selv havde for nogen tiid tilforn giort Citantens Kiste ferdig,
dernæst forsickrede det ey skulle blive bekiendt om de begge derom blev eenig at bortage
Pængene af sam/m/e Kiste, hvorpaa Knud Josephsen Meehle toeg Nøgelen fra Anders
Sølfestesen og gick ind i Wintziens Meehles Stue og der obnede Citantens Kiste og deraf
udtoeg en pung Pænge efter hands formeening med 16 rdr udi, og da Comparenten Var
dermed udkom/m/ed af Stuen bad hand Anders Sølfestesen bære dem ind igien og lægge
dem i Kisten, men da hand skulle lægge de Pænge nemlig 16 rdr i Kisten igien toeg hand
baade de samme Pænge som og de øvrige Pænge der fantes i Kisten, og da hand atter udkom
med alle Pængerne til Comparenten reigned de sam/m/e over, og befandtes ey i alles at Være
meere end 26 rdr 2 mrk mindre fire skilling, som da Anders Sølfestesen i 2de eller 3 dage
beholdt hos sig allene, og ey af sam/m/e Pænge modtoeg meer end 3 rdr, da de havde
overreignet pængerne første gang, men siden har Anders Sølfestesen baaret de øvrige Pænger
tilbage og veed ey hvor hand sam/m/e har henlagt i Citantens Huus, de 3de daler som hand
nemlig Comparenten har taget har hand til Wintziens Meehle betalt afvigte Som/m/er, men
de
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10 mrk og 6 sk har hand i høst leveret til bem/el/te Wintziens Meehle som hand dog nødig
Vilde betalt ham, da hand formeener der ey var saa mange Pænge som Citanten paasøgte.
De indstevnte Vidner efter aflagd Eed forklarede hver for sig, nemlig
Niels Meehle forklarede det hand om denne Sag ey er andet Vidende end at have
Været overværende da Knud Josephsen Meehle betalte Winciens Meehle de Resterende
Pænge 10 mrk og 6 sk som var af de bortagne Pænge som Knud og Anders Sølfestesen
havde dette Aar bortaget fra ham, og var det at sam/m/e Pænge blev betalt af Knud Josephsen
henved en 4re Ugers tiid siden, og da bem/el/te Pænge Var modtagne af Wintziens spurte
Knud Josephsen Citanten skal Vii ey nu Være forligte, hvortil Citanten svarede jo,
Det 2det Vidne Ole Svensen Meehles eedelige Forklaring Var i alt enstem/m/ig med
forrige Vidnes Udsiigende.
3die Vidne Ole Johannesen Meehle efter aflagd Eed forklarede det hand tillige med
Rasmus Knudsen Schiestad Var tilstæde og nerværende da Anders Sølfestesen betalte til
Wintziens Meele den Resterende Summa som kom paa hands part af de bortagne Pænge
nemlig 1 rdr 6 sk, hvorpaa Wintziens sagde, da Anders Sølfestesen spurte om de ey skulle
være forligte, Ney jeg tager dig ey i haanden at Være forligt herpaa forinden hand fick alt,
som da Wintziens meente Var de Resterende Pænge hos Knud Josephsen, og Var det Vidnet
blev tilkaldet om denne Samtale paa de tiider kort for S/anc/te Hans dags tiider dette Aar,
Det 4de Vidne Rasmus Knudsen Schiestad efter aflagd Eed forklarede i alt det
sam/m/e uden mindste Forandring.
Citanten tilstoed at have de fra sig bortagne Pænge alle erholdet tilbage, nemlig saa vel med
de pænge \som/ blev indkastet i hans Stue Huus eller Sængeboed, som og med de pænge
inbereignet som hand af Knud Josephsen og Anders Sølfestesen har bekommet de omvudne
tiider dette Aar.
Eragtet
Da den indstevnte Anders Sølfestesen Meehle efter Lovlig Stevne Maal ey persohnlig
møder for Rætten at svare udi Sigtelsen, men i den stæd ladet Ved Knud Josephsen
fremlægge et skriftlig brev, som Rætten tilfulde ey er bekiendt af ham selv kand Være
skrevet og forfattet forelægges ham Lavdag til nest holdende Som/m/erting, at der efter dette
Tings Vidne kand Vorde sluttet, til Videre Sagens paadøm/m/ende efter foregaaende Lovlig
Stevne Maal for Vedhørende Retter.
1753: 331
Ole Knudsen Wichne Corporal ved Liv Compagniet fremstoed for Retten og tilkiendegav
det hand med muntlig Varsel har indkaldet Joen Wichne fordie hand over et Aars tiid siden
skal have sagt at hands Fader nemlig Knud Wichne skulle have nedgravet Pænge i sit Nøst
og at have tillige indstevnt Joen Wichnes Hustrue Berte Monsdatter som og over et Aar
siden skal have sagt at Citanten Ole Wichne {deraf} skal have staalet af sam/m/e Pænge som
i Nøstet Var nedgravne, derom at anhøre Vidner Lars Andersen Hole, Lars Monsen Hole,
Gutthorm Monsen Hole, Marie Olsdatter Sognstad, Kari Carlsdatter Wichne, alt til doms
lidelse.
Den indstevnte Joen Wichne mødte paa egne og Hustrues Veigne, siigende sig ey at Viide
mindste Skiel eller Reede til saadanne Ord at Være talte enten af ham eller hands Hustrue,
enten at Citantens Fader skal have nedgravet Pænge udi Nøstet eller Citanten sam/m/e skal
have taget
Citanten forlanget de indstevnte og mødende Vidner førte.

De mødende Vidner forklarede at om de\t/ {ting} bliver dem tilladt at Vidne om det
paasagn og de ord der skal Være talt er det over halv andet Aar siden.
Eragtet
Da Lovens 1ste bogs 13 Cap: 22 art: udtrøckelig Melder at Vidne paa ens Mund ey kand
gielde mod \den/ <v:> de sigtedes benægtelse, naar sam/m/e i rette tiid ey er førte, som og
bem/el/te bogs og Capituls nest følgende articul forbyder Vidner at føres paa hvis (det som)
nogen af andens Mund hørt haver \efter Aars forløb/, altsaa bliver Sagen som ugrundet
ophævet, siden saavel den indstevnte Jon Wichne offentlig for Rætten paa egne og Hustrues
Veigne har declarered dislige Ord ey at Være talte, \eller dertil at viide Skiel eller Reede/
følgelig ey kand eller bør kom/m/e Citanten til mindste Nachdeel i sin Ære eller gode Røgte,
som og Citanten tillige med Vidner alle har tilstaaet at om dislige Ord er talte er der
allereede Langt over Aar siden, hvor for deres Vidnesbyrd ey kand Vorde mod taget. men
den indstevnte Jon Wichne og Hans Hustrue begge efter Lov sagesløs hiemfindes.
Fleere Sager efter paaraab fremkom ey i Rette thi blev de af Fogden fremlagde documenter
lige som forrige Aar attesterede.
Restancen for inde Værende Aars Skatter beløber 66 rdr 5 mrk 5 sk
Laug Rættes Mænd for Aar 1754 opnevnes 1. Johannes Sæbiørnsen Smaaland 2. Johannes
Ellefsen ibidem 3. Anders Halland 4. Hans Borge 5. Ole Soelberg 6. Aschild Søre Vefle
7. Mons Søre Hartvedt 8. Niels Schistad.
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