Tingbok nr. I Af 2 1752-1760 for Hardanger.

1752: 1
In Nomine Jesu!
Anno 1752, dend 31de Octbr:, i Continuation af dend i dag sluttede og fuldskrevene Justitz
Protoc:, er end videre med Kingtzerviigs skibbr:[s] Høste Ting Continueret, da Retten blev
betiendt med det ordinaire Laug Rætt, som er, udj Siur Pedersøn Moge[s] stæd sat Iwer Olsøn
Utne, Swend Michelsøn Kambestad, Joen Olsøn Indr: Jaastad, Torbiørn Ølwersøn Hougse,
Aamun Gundersøn Utne, Gutorm Haawersøn Swartvedt, Ole Larsøn Apollo og Knud
Ingebrigtsøn Schielwiig, nærværende inden Retten Fogden Hr: Cam/m/er-Raad Hejberg, med
bøygde Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse og dend Tingsøgende Almue, da Et efter andet
er passeret saaleedes som følger.
Ole Torbiørnsøn Hestham/m/er udgivene \skiøde/ af 30de Octbr: 1752 til Lars Aamunsøn Buu
paa 3 Sp: smør, 1/3 huud, 1/6 b:skind, 2 pd: salt, med overbøxel til ½ Spd: smør, ½ pd: salt,
1/24 huud, i gaarden Hougse, blev læst.
En Eiendoms under-Rettes Dom, afsagt her inden Retten dend 14 Junj indeværende aar,
imellem Citanten Ole Larsøn Lothe og En borgermand udj Bergen, sc: Jan Schrøder, hvorved
Ole Larsøn til Eiendom til Døm/m/es udj gaarden Lotte yttere Thuun ½ Løb smør, ½ huuds
leie med bøxel og herlighed, samt overbøxel til dend anden halve Jordepart som i bem:te
{Jorde part} Thuun er beligende, for Capital og omkostninger 244 rd:, uden nogen videre
Regres til Debitor, at være tilhørende, blev læst.
Swend Larsøn Lotte udgivene skiøde af 12de Apriil 1752 til Lars Larsøn paa 16 mrk: smør
udj gaarden Lothe jndere Thuun, blev læst.
Fogden Hr: Cam/m/er-Raad Hejberg lod inden Retten oplæsse og examinere, til bilager ved
hands Allerunderdanigste Regnskaber, følgende documenter. 1o: Specification over aftagene
paa Eendeel Gaarder af Halsnøe Closter Goeds, hvor efter Landskylden med Aarlig tage til
omdrag beregnes. 2o: at Soldater og Tambourene har bekom/m/ed derris udReedning til
Sessionen 1751, hver 48 s:, og til General Mynstringen 1752, hver 1 rd: 47 s: 3o:
Specification over Aftagene paa endeel gaarder, hvorefter Contributionerne til udgift
beregnes. 4o: at Tingskytsen til Almuen af Fogden og Sorenskriveren er betalt, til hver
Mand med 4 s: Millen. 5o: Odel og selv-Eier Mantallet. 6o: Specification over aftagene
paa endeel gaarder, hvorefter Leeding og tienden til omdrag beregnes. 7o: det sædvanlige
Tingsvidne som indeholder 9 poster. 8o: skatte Restancen for dette skibbr:, hvis endelige
Sum/m/a var 51 rd: 84 s:, og som ingen noged imod forrestaaende Specificerede og oplæste
documenter havde at erindre, var bem:te Cam/m/er Raad Hejberg Rettens attestation
begierende, som billigens ej kunde negtes, der efter sam/m/e paastand efterkom/m/ed.
skifte brevet af 26 Apriil 1751, sluttet efter sal: Ole Joensøn øfre Qwaale, blev læst, og var
stervboen
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Eiende og tilhørende jordegoeds udj gaarden øfre Qwaale 1 pd: 4 mrk: smør, og udj dend
slotte Teig Røen øde 9 mrk: smør, tilsam/m/en 1 pd: 13 mrk: smør, vurderet 41 rd:, og udlagt
i Arv til dend sal: Mands børn, saasom søn/n/en John 8 mrk: smør i øfre Qwaale, og 9 mrk:

smør i Røen øde, Døtterne Herbor og Ragnilde Olsdøttere, hver 7 mrk: smør udj øfre Qwaale.
(mrkn: manglar 6 mrk: i det utlagte)
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar skal betienne, bleve opnævnte og ere
følgende, Michel Lione, Osmun Odsen Horre, Johan/n/es Finsøn Langesetter, Erick Knudsøn
ibdm:, Svend Tollefsøn Skare, Joen Siursøn ibdm:, Ole Larsøn Reisetter og Peder Aamunsøn
Bleje, alle nye.
Efter 3de gange udraabelse indfant sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget for
dette skibbr: ophæved.
1752
...................
1753
(1753: 1b)
Ao: 1753, dend 14de Maj, blev Retten betiendt paa Gaard\en/ Browold, beligende i
Kingtzerwiig Præstegield, Kircke sogn og skibbr: udj Hardanger, med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættes mæmd, sc: Lars Larsøn Folchedahl, Endre Larsøn ibdm:, Mons
Houchenes, Siur Torgiersøn Eie, Johan/n/es Jonsøn ibdm:, og Iwer Ellingsøn ibdm:, hvorda
møtte med Laugretten Lensmanden af Grawens skibbr: Anders Larsøn Wambem paa Fogden
Hr: Cam/m/er Raad Hejbergs vegne, og fremlagde sin Constitution af 30de Octbr: 1752, der
ord efter andet er saa lydende, Litr: A.
Sogne Præsten Hr:!! (her) til Præstegieldet, Welærværdige Hr: Niels Winding, møtte og
forrestillede, at den/n/e Gaard Browold stedse har fuldt og været lagt under Ullenswangs
Præstegaard, fri for ald afgift, lige som Ullenswangs Præstegaard ej haver nogen anden skouv,
til Præstegaardens huusser[s] fornødene Reperation end som den/n/e Gaard Browolds
tilhørende skouv, saa dog, siden den/n/e gaard Browold, der skal skylde En Løb smør, Kaldes
Præste Encke gaard, har ieg hos Den Høye Øfrighed giort ansøgning om at faae den, tillige
med en andeel udj gaarden Qwalnes, til En Perpetueret Præste Encke gaard: Men som
den/n/e gaard Browold ved Elvebrud og store Fieldskreeder har taged en meged stoer skade,
som daglig tilvoxer, er det ieg tillige har giort ansøgning om at faae skaden og gaardens
iværende tilstand besigtiget, siunet og grandsket, samt feld og aftaged, og endeligen, ligned og
sat hvad dend kand blive at ansee udj skat og Landskylden, til den/n/e forretning at fuldføre,
fremlæger ieg min ansøgning af 2den Maj 1752, med paafulde Høye Øfrigheds Resolution af
14de Aug: nest efter, med paastand om den/n/e bevilgede forretnings udfør. det producerede
er af følgende indhold, Lit: B.
Hernæst forføyede Sorenskriveren med Laugretten i følge af Velbem:te sogne Præst Hr:
Winding, samt Lensmanden Anders Wambem paa Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejbergs
vegne, os ud til de beskadigede stæder, for sam/m/e at siune og grandske.
1ste skaden, imel: den/n/e gaard Browold og Kingtzerviig Kircke løber En stoer Elv, som
har sit udspring fra høyeste fieldet i Sydost, den/n/e Elv har i aaret 1743 ved den stercke
vandfald brudt sig til og under Kircke Cooret, ind
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under Muuren, og som Kircken med Cooret er grund Muuret, derfor ej kunde flyttes, da
efterdj Kircken var i yderste fahre, saa, for at see den Conserveret, er Elven igien bleven
forarbeidet og henbragt med dens udløb paa den/n/e gaard Browolds land, da der af aggerne
er bleven udtagen over 6 skiepper Korn land og over 2de Nøds foster af Engeland, foruden
dette, tager inu daglig Elven bordt af Eng og ager land, saasom gaardens aggere liger med
Elven, hvilcket bør skee om den/n/e megtige Muret Kircke skal blive staaendes.
2den skade, i Sydost er af en høy sand backe strax oven for Elven En skree udgaaen, som
haver bort taged af Engeland Ett halv Nøds foster, med En deel af gaardens Ringe bircke
skouv.
3o: Er af det store field Østen for gaardens huusser udgaaen 3de steen skreer, den første og
inderste steen skree haver bort taged over 6 skiepper ager land, og af Engeland 2de Nøds
foster, foruden en stoer deel fuhre skouv, samt bircke skouv. dend Mellemste steen skree har
udtaged en stoer mengde af fuhre og bircke skouv, liggesaa dend sidste og yderste steen
skree, saa der efter disse 2de steen skreer er intet at see uden det haarde steen Bierg og
Klipper, hvorpaa ej kand ventes noged igien at kunde voxe. den første om/m/elde steen skree
har efterlat sig en mægtig høy og stoer steen Røysse fra høyeste fieldet og need over ager og
Engeland, der ej, efter Men/n/eskelig siun, udj en Mands alder kand over voxe. ved disse 3de
skreer har gaarden forliist en anseelig deel af fuhre skouen som behøvedes til huussenes
Reperation, men end støre skade ved den forliiste bircke skouv, hvorved tabes fornøden
Næver flæckning til huussenes vedligeholdelse, samt Riis til ungbæster og løv til smalen, naar
misvext paa høe forefalder, foruden det forhen om/m/elde Engeland som ved den første skree,
aldeeles er borte.
Efter vores nøyeste og beste skiøn bliver den/n/e gaard at fælde og aftage udj skatt og
Landskylden 1 pd: 6 mrk: smør, siger Et Pund og sex Marcker smør. Gaarden, som forhen ej
har nødt aftag, skyldede udj skatt og Landskyld 1 Løb smør, Er nu fældt og aftaged 1 pd: 6
mrk:, bliver Gaardens beholdning udj skatt og Landskyld 1 pd: 18 mrk: smør.
Foruden oven benævnte og Specificerede skader, er den/n/e gaard megen farlighed
undergiven formeedelst de høye omligende fielde og den ved gaarden løbende store Elv som
daglig udtager, ja en!! (end) og i dag udj vores paasiun haver udtaged noged lidet af agger og
bøe. Saaleedes efter vores beste og nøyeste skiøn, samt efter vores samvittighed, Eed og
pligt, er den/n/e gaard fæld og aftaged, som allerunderdanigst Submiteres til Kongl:
AllerNaadigste approbation.
Dend 14de Maj blev Rætten betiendt paa Gaarden Qwalnes, beligende i Ullenswangs Kircke
sogn, Kingtzervig Præstegield her udj Hardanger, med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes
Mænd af Grawens skibbr:, som af Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg er opnævnt, sc: Lars
Larsøn Følkedahl, Endre Larsøn ibdm:, Mons Houchenes, Siur Torgiersøn Eide, Johan/n/es
Jonsøn ibdm:, og Iwer Ellingsøn ibdm:, nærværende Lensmanden af bem:te Grawens skibbr:,
Anders Larsøn Wambem,
hvorda for Rætten fremstoed Sogne Præsten her til Præstegieldet, Welærværdige
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Hr: Niels Winding, og producerede sin skriftl: Memorial af 2den Maj 1752, med paategnede
Høye Øfrigheds Resolution af paafølgende 14de Aug:, hvorved anbefahles her udj gaarden at
udbytte og udsteene En Løb smør, Præsteboelet tilhørende, til en i eftertiiden Perpetueret
Præste Encke gaard. det derom fremlagde er af følgende indhold, see Lit: B. hernæst gav
Velbemelte Sogne Præst tilkiende, at som Rosendahls goeds Eier her udj gaarden Qwalnes
nogle faae Marker smør uden bøxel, saasom den Eene Løb smør, Præsteboerdet Allernaadigst

beneficeret, bøxler ald gaarden, saa har ieg ved skriftlig stevnemaal af 26de Martj nestl:
lovligen til den/n/e tægte dag ladet indvarsle Rosendahls Forvaltere Sig:r Elkier, om hand
noget ved den/n/e steenings forretning kunde have at erindre, det om/m/elte stevnemaal ieg
fremlæger, og vil fornem/m/e om bem:te Forvalter Elkier møder, i mangel deraf, paastaar
stevningen afhiemlet. det fremlagde stevnemaal lyder saaleedes, see Lit: C.
Paa den til vedermælle indstevnte Forvalter Søren Elkier[s] veigne, var ej nogen, efter 3de
gange paaraabelse, der vilde svare.
Joen Torchielsøn Hougse og Christoppher Langesetter, som anordned Kalds Mænd,
fremstoed for Rætten med opragte fingere og ved Eed afhiemlede den/n/e skriftlige stevning
at have lovligen forkyndt paa Rosendahls hoved Gaard, dend 5te Aprill nestl: og indeværende
aar, og det udj Forvalterens huustroes paahør, som sagde, det hindes Mand var Reist til
Bergen, og lovede hun at sige hindes Mand det naar hand hiem kom, da vj, efter at vj
stevningen lydeligen for hende havde forkyndt, leverede hende en Copie af stevningen, som
hun lovede at levere hendes Mand.
End videre gav Sogne Præsten tilkiende, at have med Muntl: varsel til den/n/e tægte dag
ladet indkalde den/n/e gaards opsiddere Christopher Ingebrigtsøn Qwalnes og Jens Siursøn
Mouge at møde og være tilstæde ved den/n/e udsteenings forretning, samt at fremlæge alle
breve den/n/e gaard vedkommende og som den/n/e steenings forretning kand oplysse, og
endelig at svare deris andeel udj omkostningerne. saa er og indvarslet til vedermælle som
Lods Eier Peder Jordahl, der skal Eie 2 Marcker smørs Landskyld uden bøxel, og vil ieg
fornem/m/e om de alle møder.
dend til vedermælle indstevnte Peder Holgiersøn Jordahl møtte, tilstoed lovlig varsel og
sagde, det ieg ej noged imod den/n/e paastevnte steenings forretning haver at erindre, men
alleene anvisser Et skifte brev begyndt dend 3de Maj 1751, hvor med ieg bevisser at være
arvelig tilfalden efter sal: Torsten Mathiasøn Qwalnes her udj gaarden Qwalnes 2 Mrk: smørs
Landskyld uden bøxel, videre haver ieg ej at erindere.
Leilendingen Christopher Ingebrigtsøn Qwalnes møtte, tilstoed lovlig varsel og sagde, det
ieg ej noged imod den paastevnte
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udsteenings forretning haver at erindere, ellers fremleger ieg, efter stevnemaalet, min sal:
Faders skiøde af 19de Apriil 1700 paa 7 Spand smør uden bøxel, samt mit bøxel brev af 9de
Julj 1742. der alt er saa lydende, see Lit: D og E.
liggeleedes møtte Jens Siursøn Mouge og tilstoed lovlig varsel, fremdeeles sagde det ieg ej
noged imod den/n/e steenings forretning haver at erindre, men efter stevnemaalet vil fremlæge
mine breve, som er Et skifte brev af 28de Septbr: 1725. deraf ieg begierer her udj Acten
indført Arvelinien, samt det der talles om jordegoedset, og endelig hvor meged jordegoeds
min forman[d] sal: Tosten Mathiasøn /: hvis Encke ieg nu haver til ægte, Navnl: Anna
Ingebrigtsdatter :/ haver arvet. 2o: Et skiøde, hvor efter min Kone haver indløst endeel af
jordegoedset, dog alt uden bøxel, sam/m/e skiøde er af 12de Apriil 1752. 3o: Min sal:
formands bøxel brev af 28de Octbr: 1720. der alt lyder saaleedes. see Lit: F. G. H.
Da det befindes at Præste Løben skal ligge udj dend halve gaard som bruges af Anne
Ingebrigtsdatter, der haver ægted Jens Mouge, dend anden halve gaard Eies og bruges af
Christopher Qwalnes, mens imel: disse 2de opsiddere falder nogle smaae tvistigheder om
bruget paa sam/m/e stæder: saa blev vedtaged, at disse 2de Opsiddere først udj mindelighed
skulde avgiøre ald tvistighed føren Præste Løben blev uddeelt og udsteenet fra Anna Qwalnes
brug.
dermed blev den/n/e dag til ende bragt.

Dend 15de Maj, efter at Anna Qwalnes med Mand Jens Mouge var kommen udj foreening,
vedtog Rettens Middel strax at opmaale aggerne, og ved lod Kastning at uddeele og udsteene
Præste Løben, som bliver saaleedes. 1o: Espe aggeren, dend største og yderste part, blev
need igien/n/em og Rund om kring indhægned med 9 Marckeskields steene, og er Præste
parten. 2o: Stor aggeren, dend største og yderste part, tilhører Præste Løben, blev need
igien/n/em og Runt om indhægned med 10 Marckeskields steene. 3o: Iildhuus ageren eller
flæcken, \dend inderste part/, tilhører Præste Løben, blev indhægned med 5 Marckeskields
steene.
Dernæst blev bøen uddeelt og udsteenet det som skal tilhøre Præste Løben, saasom den
yttere Parten i Nye-Teigen fra veien og op imod bøegaren, paa hver siide needsat 2de
Marckeskields steene. ligesaa den inderste part i sam/m/e Nye-Teig er indhægnet med 2de
Marckeskields steene, veien og bøegaren. 2o: tilhører Præste Løben indere Flisse backen,
samt største og øverste parten af yttere Flisse bakken, der alt blev indhægned med 7
Marckeskields steene og 5 Kors, som blev hugget i berg og jordfaste steene, og blev udj 2de
af de needsatte Marckeskields steene hugget en gloppe, som alt visser Præste Løbens
Eiendom paa dette sted. Huusse Teigen tilhører Præste Løben, sam/m/e er indhægned paa
yttere siden fra søen og op til bøegaren med 3 Marckeskields steene og 2de glopper: paa
indere siden er den/n/e Teig fra søen
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og op til bøegaren indhægned med 5 Markeskielsteene og 3de Kors. i den/n/e Teig ligger En
ager Kaldet Smie-Flæcken og tilhører Anna Qwalnes Eiendom, sam/m/e er fra Præstens bøe
indhægnet med 4 Marckeskield steene. Inderste aggeren, tilhørende Christopher Qwalnes,
ligger ligeleedes her udj Præstens bøe, dets aarsage der fra indhægned med 8te Marckeskields
steene. liggeleedes ligger Christopher Qwalnes Store agger, her udj Præstens bøe, er der fra
indhægned med 8te Marckeskields steene.
Dermed den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 16 Maj blev end videre med den/n/e forretning Continueret.
da forføyede vj os ind til dend Teig som kaldes Tellenesteigen, der udj blev først bøen, eller
slotterne lodnet og udsteenet, og da kom paa Præste Løben ald Odholle-backen, som er
ufornøden at udsteene, siden siden!! dend alt tilhører Præste Løben. 2o: dend mellemste part
i platzet som gaar fra søen og op under berg ham/m/eren, blev indhægnet paa hver side med
2de Marckeskields steene og en hugget Kors. 3o: Melstøllen tilhørrer liggeleedes Præste
Løben, blev paa yttere siden needsat 2de Markeskields steene imel: Præste Løben og
Christopher Qwalnes slotte.
dernæst blev skouen i Berget og paa Bergham/m/erne udj den/n/e Tellenesteigen skift og
lodned, paa Præste Løben kom dend inderste og yderste skoue teig. imel: den inderste part og
Anna Qwalnes Eiendom blev hugget 3de Kors som visser fra bøen og op under høyeste
Berget, bliver saa Præstens Eiendom lige ind til Skiela[a]s Eiendom. dend yderste Teig,
Præste Løben tilhørende, blev paa indere siden udmercket fra Anna Qwalnes Eiendom med
4re Kors, og paa yttere siden udmerket fra Christopher Qwalnes Eiendom \med/ 3de Kors,
som alt begynder fra bøen og beent op under høyeste Berget.
Hernest forføyede vi os hiem til gaarden Qwalnes igien, og der udlodnede Gaardens skouv
og fæe beite, som kaldes Melstøls Teigen, der blev imel: Præste Løbens andeel og
Christopher Qwalnes, som er paa indere siden, {der} needsat 3 Marckeskields steene og
hugget 2de Kors, saasom ved Melstøls slotten needsat En Marckesteen som visser op i en
Kors udj Waatekløw, derfra op i slotte backen med støls vejen, i sam/m/e backe needsat en
Merckesteen som visser op til Rossebergslotten, der needsat En Merckesteen som visser op i

øvre RossebergKløwen, der hugget en Kors som visser op i Ølltappen, derfra op i Seilberg
beent ind i en Beck, hvor fra byttet gaar op i Høyeste fieldet. Paa den yderste side af Præste
Løbens Eiendom, hvor til anstøder Anna Qwalnes Eiendom, er dem imel: needsat følgende
Mercker, fra bøe gierdet tet ved Store leet, eller grinet, er needsat en Merckesteen, som visser
yderst i Rosseberg, hvor der blev hugget En Kors som visser øverst i Støttebrodet, der atter
hugget en Kors som visser i den Høyeste Berg1753: 4
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Rust som sees oppe i Him/m/elsiunet. Melstølsslotten tilfalt Præste Løben, den største
yderste part, som blev udskift fra Anna Qwalnes andeel med 3de Merckesteene. Buenes
teigen, slotten der udj blev lodnet, paa Præste Løben kom den Nederste part, som blev tvers
over Teigen udmercket imel: Anna Qwalnes Eiendom med Een Merkesteen og 3de Kors,
strax oven for Anne Qwalnes Eiendom tilfalt Præste parten atter Een andeel af slotten, som
tvers over teigen blev udmercket, paa dend nederste side imel: Præste parten og Anna
Qwalnes part needsat Een Merckesteen og hugget 2de Kors, samt En Vinkel gloppe: og paa
den øverste sidde af den/n/e part er needsat, imel: Christopher Qwalnes Eiendom som her til
anstøder, 2de Merckesteene og hugget En Kors, samt en Vinckel gloppe, som visser need
efter til den forhen om/m/elte Vinckelgloppen.
hermed dagen var forløben.
Dend 17de Maj er saaleedes passeret.
Skouen i Buenes Teigen er saaleedes deelt, dend yttere part ligger ved Christopher[s]
Eiendom, er indhægnet med 2de Merckesteene, En Kors, og øvers[t] en Vinckel gloppe. Paa
den indere sidde er sat imel: Christopher og Præsten 3de Merckesteene og En Vinckel gloppe,
som svarer til den forrige vinckel. Nødevigen, der Eier Præsten needen for veien fra Nedere
lee ind i en Vinckel gloppe som visser i En Merckesteen needen ved søen. Beitet i Fæe
hauen eller skouen bliver fællig for heele gaarden. Stølen bliver ligeleedes fællets for ald
gaarden, og {P} bliver Præstens 2/3 deel anpart i det inderste sehl huus, hvor til nu ej kand
kom/m/es for snee. Oven paa Biønhofden i Buenesteigen, kand skouen ej deeles for snee,
derfor bliver sam/m/e fællets efter En hvers Eiendon. Dend æble og blom/m/e hauge, som
ligger uden og oven for huussene ved Bergham/m/eren, øverste parten, tilhører ene Præste
parten. Den blom/m/e hauge som liger strax oven for Ildhuus ageren, der udj Eier Præsten
den yderste part, som er med 3de Merckesteene udskift fra Anna Qwalnes inderste part.
Dend Kirsebærhaug som liger inden og Needen for gaars huussene, der udj er Præste parten
dend yderste part, som med 3de Merckesteen er skift fra Anna Qwalnes andeel. I
Christopher Qwalnes Mit Teig, her paa bøen Eier Præsten ald bircke skouen.
Angaaende huusserne, da bliver Præste Løbens andeel saaleedes udj et hvert huus 1/3 part
som følger. 1ste: Røgstuen, øvre siden de 8te sperer fra indre Noven, taged, vegen og
brystet mit og tvers igienem, som forstaaes ved alle efter følgende huusser, saa her efter ickun
beregnes sperene, med siden og begyndelse enden.
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2det: Madstuen, nedere siden fra yderste Noven 6 spærer. 3de: Løen, yttere siden fra
øverste brysted 10 spærer need efter; som dette brod i løen falder noged lidet til Høe og Korn,
saa er tillagt Et Nyt huus kaldet den Nye Løv skygge, som Ene tilhører Præste parten. 4de:
Floren, dend yderste halvedeel og 3de spærer paa den inderste part fra øvre Noven. 5te:
halve heste stalden. 6te: 1/3 part i Kielderen under den gamle Madbue. 7de: heele Fiosset
under senge buen. 8de: I sengebuens yderste siide de 2de Nederste sengestæder med

tilhørende andeel i huusset. 9de: Stauburet hører Præsteparten Eene til, saasom Sogne
Præsten Hr: Winding udj vores paasiun strax betalte til Anna Qwalnes for hendes 1/3 part 8
Rd:r, saa at Præste parten Eier 2/3 part[er] og Sogne Præsten 1/3 part i sam/m/e huus. 10de:
Ildhuusset beholder Anna Qwalnes Eene, men skal fløtte det fra Tompten, og gaae ud af
Madstuen, som er det 2det beskrevene huus, saa ald Madstuens Needere siide tilhører Præste
Løben. 11de: smie huusset, indere siden, de 4re øverste sperer med tag, huus samt Kuld
huus. 12de: Nøstet, halvdeelen imod søen. 13de: En udløe paa Melstøllen, øvre siiden 6
sperer inden fra. 14de: Paa Rosseberg En udløe, dend indere siide 3 1/3 spere oven fra. Om
disse huusser, blev Anna Qwalnes med Mand Jens Mouge betydet, sam/m/e fra sig at levere
udj lovforsvarlig stand, til Præsten.
Som ingen af Parterne videre havde at forrestille, bliver at beregne forretning[en]s
omkostning. saasom Sorenskriveren 6 Rd:r 4 mrk:, Actens beskrivelse 5 mrk: 4 s:, stemplet
papiir 4 mrk: 8 s:, Laug Retten udj 4re dage, 6 Rd:r, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 15 rd: 1
mrk: 12 s:
Sogne Præsten paastoed ved Dom at nyde, foruden Rettens gebyrd, Sorenskriverens flytning
frem og tilbage, Mens opnævnelse, stevningens forkyndelse, samt Rettens underholdning her
paa stædet, som i alt udj Reede penge har Kosted mig, foruden hvad ieg in Natura haver
tillagt, 17 rd; 4 mrk:, og som Rettens gebyrd beløber til 15 rd: 1 mrk: 12 s:, tilsam/m/en 32 rd:
5 mrk: 12 s:, er det ieg paastaar Dom for sam/m/e, dog dersom de indstevnte Anna Qwalnes
med Mand Jens Mouge og Christopher Qwalnes vil finde sig i billighed, skal ieg og der til
findes villig.
Da ingen af {Parterne} \de indstevnte/ var at formaae til foreening om omkostningen,
Urgerede Sogne Præsten paa Dom.
Da blev udj sagen saaleedes Kiendt og
Afsagt.
Alle omstændigheder, saavel forhen som under den/n/e forretning, har nocksom oplyst det
sogne Præsten har været nødsaged at udvircke den høye Øfrigheds
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bevilling og ordre til den/n/e deeling og udsteenings forretning, og sam/m/e kom/m/er
samtlige lods Eiere til nøtte, bør de og pro Qvita participere i den omkostning som er
medgaaed, i det de 2de Eiere og opsiddere Anna Engebrigtsdatter med Mand Jens Mouge og
Christopher Engebrigtsøn der ved har erholdet Marckeskield imellem derris Eiendom og
Sogne Præstens Eiendom, ald videre uleilighed der ved i fremtiiden at forrekom/m/e, ligesom
det incaminerede stevnemaal og paaAncker til Doms omkostningerne, og de indstevnte efter
Kierlig tilbud, der til ej har været at formaae, saa Kiendes for Rett, det Citanten,
Welærværdige Hr: Winding, fornøyer og betaller Retten efter den beregning som i acten
findes indført: hvor imod, ham til nogenleedes erstatning, bør Anna Engebrigtsdatter med
Mand Jens Siursøn Mouge at betalle til Citanten 12 rd:, og Christopher Engebrigtsøn lige saa
at betalle til Citanten 6 rd:, det de bør at betalle og udreede inden 15ten dagge efter
Dom/m/ens forkyndelse under Nam og Execution efter Loven.
Dend 19de Maj blev Rætten betiendt paa Gaarden Norrem Østere eller yttere Thuunet,
beligende i Østensøe skibbr:, Wigøers Kircke sogn her udj Hardanger, med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættes mænd, som af Fogden Hr: Cam/m/er-Raad Heiberg er opnævnt, sc:
Niels Walland, Knud Baardsøn Moe, Michel Moe, Tollef Aarhuus, Lars Nielsøn Rosseland, i
hands stæd sat Isaak Torstensøn Mehuus, og Torbiørn Siursøn øvre Bircheland, i hands stæd
sat Lars Baarsøn Steene, Nærværende Bøygde LensManden Giermun Olsøn Berven.

Hvorda for Rætten fremstoed Ole Nielsøn Norrem, Lars Olsøn ibdm:, og Salamon Erichsøn
ibdm:, og gav tilkiende, det de med Muntl: varsel til den/n/e tægte dag lovligen har ladet
stevne og indkalde Deris Grande Lars Siursøn Norrem, vidner, som under Lovens faldsmaal
er indvarslet, sc: Johan/n/es Jonsøn Røchen, Johan/n/es Diøn/n/e og Peder Aamunsøn Lien, at
anhøre, om hvorleedes hand, Lars Siursøn, tiid efter anden fra Gaardens fællets udmarck og
Fæe beidet, har udlagt bøegierdet til sin bøe, og saaleedes indhægnet græsset, derris Creature
til hinder, {og} skade og fortrengsel, der om Dom at imod tage, og at fløtte bøegierdet tilbage
i sit Rette stæd, samt svare den/n/e Processes omkostning.
Dend indstevnte Lars Siursøn Norrem møtte, vedtog dend inCaminerede stevning, at være
ham lovlig forkyndt.
Dom/m/eren tilholdt Parterne, i Kierlighed at foreenes, og at et taalelig forlig imel: dem
kunde oprettes: Men som saadant, efter nogen samtalle, ej var at tilveje bringe, paastoed
Citanterne derris indkaldede vidner afhørte, som alle møtte for Rætten, da Eedens forklaring
blev vidnerne forrelæst, og dernæst formanet at have Gud og sandhed for øynene, at de ej
vilde begaae Meen-Eed.
1ste vidne, Johan/n/es Joensøn, boendes paa Gaarden Røchen, sagde sig, til høsten at
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blive 70 aar gam/m/el, er ingen af Parterne, videndes, beslægtet eller besvogret, vidnede, at
Lars Siursøn Tvende gange har fløttet bøe gierdet, hvor om ieg kand giøre anvisning paa de
forrige garmoer, men kand ej sige hvilcket aar gierdet hver gang er bleven fløttet. Parterne
havde ej noget for nærværende tiid at tilspørge vidnet.
2det vidne, Johan/n/es Aamunsøn, boendes paa Gaarden Diønne, sagde sig at være gamel:
50 aar, er ingen af Parterne vitterlig enten beslægtet eller besvogret, vidnede, at bøe gierdet
har Lars Siursøn Tvende gange fløttet, den første gang er lenge siden, men den anden gang er
icke lenge siden, jeg kand ej mindes aarene, men de forrige Garmoer, hvor gierdet tilforn hver
gang har staaed, kand ieg giøre anvisning paa. Citanterne tilspurte vidnet, at som hand er En
bekiendt Mand der stedse Reiser Lien op igiennem, om hand da ej saa det gierdet Nestleeden
aar atter blev fløttet Et stort støcke. Resp: kand ej sige det, men kand giøre anvisning paa de
2de garmoer. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
3de vidne, Peder Aamunsøn, er huusmand paa Gaarden Lien, sagde sig at være gaml: 50 aar,
er ej vitterlig nogen af Parterne enten beslægtet eller besvogret, vidnede, at Lars Siursøn har
fløttet bøe gierdet Tvende gange, og kand ieg giøre anvisning paa de stæder hvor gierdet
tilforn har staaed, kand ej erindere til visse om det er Et, Toe eller Tree aar siden gierdet sidste
gang blev fløttet, saasom ieg ingen tancke har giort mig der om. Parterne havde ej noged at
tilspørge vidnet.
Lars Siursøn gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til den/n/e tægte dag haver ladet
Contra stevne mine Grander, som er hoved Citanterne, at anhøre mine Contra vidner, som
under Lovens faldsmaal er indvarslet, sc: Knud Reistvedt og Peder Lien, om hvor lenge
gierdet har staad ved magt, dernæst at anhøre min paastand angaaende adskillige stæder i
Marcken hvor ieg ej kand faae Røde og forbedre min jord og slaatter, formeedelst mine
grander til deels Eier slaatten og til deels skougen, hvilcket har aarsaget, at ieg har opfløt
gierdet for at Conservere min skouv, og ende[e]l at Røde og forbedere min jord, der for Dom
at imodtage, det gierdet skal vorde ved magt Kiendt, og at svare processens omkostning for
unødvendig Søgemaal.
Hoved Citanterne tilstoed, den/n/e Contra stevning at være Dem lovligen forkyndt.
Contra Citanten sagde, at det indstevnte vidne Peder Lien er dend sam/m/e Peder Aamunsøn
Lien som forhen har aflagt sit vidnesbyrd, paastoed derfor ickun det vidne Knud Reistvet
afhørt. Da som sam/m/e Knud Reistvet var tilstæde da Eedens forklaring blev de førte vidner

forelæst, og hørte paa sam/m/e, saa blev af Dom/m/eren giort sam/m/e formaning til dette
vidne
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som til de forrige, der efter
Knud Olsøn, boende paa gaarden Reistvet, sagde sig at være 52 aar gaml:, er ej beslægtet
eller besvogret med Lars Siursøn, som har kaldet mig, men Salamon Erichsøn Norrem har
min søster Herbor Olsdatter til ægte; vidnede at bøe gierdet er af Lars Siursøn Tvende gange
fløttet, som er øyensiunlig at see, hvor om ieg kand giøre anvisning, men naar saadan fløtning
er skeed, hvor Kort eller hvor lenge det er siden, ved ieg ej, saasom ieg aldrig har giort mig
minste tancke derom. Hoved Citanten Ole Nielsøn Norrem tilspurte vidnet, om hand icke
kand mindes det ieg 2de gange har stevnet Lars Siursøn til Tinge fordj hand fløttede
bøegierdet. Resp: jeg kand mindes at Ole Norrem en gang har stevnt paa dette til Tinge, da
var ieg selv med, og da siger Lars Siursøn til Sorenskriveren, kand nogen forbyde mig at
forbedere og dyrcke min jord: Der til svarede Sorenskriveren, Nej, men du skal forbedere \af/
din Egen jord: fremdeeles sagde Sorenskriveren, dette skal til Aastædet, Børn. Parterne
havde ej videre at tilspørge vidnet.
Contra Citanten forestillede, det ieg inu haver fleere vidner, men har ej stevnet hoved
Citanterne sam/m/e at anhøre, ej heller indkaldet sam/m/e vidner.
Hernæst Sorenskriveren med Laug Rætten og Parterne gav os i følge til de omtvistede stæder
for at imodtage dend anvisning vidnerne har belovet at giøre: Da samtlig vidnerne anviste os
dend ældgamle garmoe, hvor fra gierdet var fløttet første gang 150 favner udj lengden, den
gar som saaleedes paa nye var opsat, stoed inu til alles siun, og havde En Circul gang fra dend
ældgamle {gra} gar saavel needen som oven til udj lengden 163 favner, og udj Circulens
Middelste pungt var dette støcke Marck 44 favner breed som var Rødet og lagt til bøen,
anden gang fantes atter af fællets fæe beite paa sam/m/e stæd at være udlagt og med Et Nytt
gierde indhægnet Et støkke Marck, som inu ej var Rødet, og var sam/m/e Nye gierde i længde
og i øverste enden Need efter til det gamle gierde 207 favner, i breeden var dette støcke
Marck 33 favner paa det breedeste stæd.
Efter lang sam/m/en talle blev Parterne saaleedes forEenede, det Lars Siursøn strax
Needriver dend nye gar eller gierde, og setter den mellemste eller andet gierde i lovfør stand,
som bliver stedse bøe gierdet som det forhen var, hvilcket hand, Lars Siursøn, strax fuldfører
paa Egen bekostning, saa betaller hand, Lars Siursøn, til hoved Citanterne i Processens
omkostning 14 rd: 1 mrk: 8 s:, dem hand strax betalte til Ole Nielsøn Norrem, som igien til
Rætten betalte Rættens gebyrd med 5 rd: 3 mrk: 8 s:, hvornæst Parterne ærklærede saaleedes i
Kierlighed at være foreenede.
Da Rætten blev ophæved.
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Dend 21de Maj blev paa Gaarden øfre Wiig med Jondahls skibbr:[s] Almue holden Et
Almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire
Laug Rætt, sc: Joen Nielsøn Sambland, i hands stæd sat Ole Olsøn Bache, Tosten
Wichlichsøn Fladebøe, Samson Larsøn ibdm:, Ole Johansøn ibdm:, i hands stæd sat Samson
Endresøn Traae, Tosten Johan/n/essøn ibdm:, i hands stæd sat Bergje Wassel, Iwer Larsøn
Traae, Lars Christophersøn Sambland, og Samson Lars: Bagegrd:, nærværende inden Rætten

Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg, Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven med den
Tingsøgende Almue:
Da først allerunderdanigst og underdanigst blev Publiceret Kongl: Allernaadigste
Forordninger, Placater og anordninger samt Øfrighedens ordres som følger.
1o: Forord: af 27 Decbr: 1752 om nogle Poster vedkom/m/ende Bergverckerne og de der paa
grændsende gaarde samt omliggende skove udj Norge.
2o: Ford: af 26 Maj 1752 om Aasæde Rætten og hoved Bøllets tiltrædelse i Norge.
3o: Patent af 20de Octbr: 1752 om Høyeste Rætt for aar 1753.
4o: anordning af dito dato, anlangende paa hvad tiid Vaar- Som/m/er- og Høste-skatte og
sage-Tinge skal holdes i Mosse, Onsøe, Thune og Wembe Fogderie i Aggershuus Stift.
5o: Freds-Tractat af 8de Decbr: 1751 imel: vores Allernaadigste Konge og Alybascha
Beglerby af Kongeriget Tunis.
6o: Freds Com/m/erce og Navigations-Tractat imel: vores Allernaadigste Konge, og
Mahamet Caramelli Boyen af Kongeri[g]et Tripolis, sluttet d: 22 Jan: 1752.
7de: Forord: af 20de Octbr: 1752, ved hvilcket vedkom/m/ende Hans Maj:tts undersaatter i
Norge, til allerunderdanigste efterlevelse, bliver bekiendtgiort visse Poster, saavel af Tractaten
angaaende grendserne imel: Kongerigerne Norge og Swerrig, som og af dens første Codicill.
8de: Magistraten udj Bergen, Deris Placat af 22de Decbr: 1752, det Bonden ej maae føre
barckede huuder til Bergen for at selge, føren de først har tilbudet skomager laugets
Oldermand sam/m/e læder, og om de ej kand blive accorderede, da fra ham at tage et beviis.
9de: Rente Cam/m/er[e]ts skrivelse af 10de Martj 1753. det Enroulerede Matroser skal være
befriede for første leiermaals bøder, liggesom Soldaten, men de Matrosser som er over 50 aar
og ere udj aparte Roulle, saavelsom de der ej har giort Eden og ere udj Reserva Roulen, der
fra, den/n/e Kongl: Naade, udeluckes.
10de: Hr: Stiftbefalings Mand von Cicignon ordre af 5te Jan: 1753, det Fogden og Bøygde
Lensmændene skal have indseende med skougene, det sam/m/e ej imod de Kongl:
Allernaadigste Anordninger vorder huggede.
11de: høyst bemelte Stiftbefahlingsmandens ordre til Fogden, af 7de Octbr: 1752, det dette
Fogderiets Almue skal betalle i Græntse skyds for 1752 aar, 120 Rd:r 4 s:.
12de: En dito ordre til Fogden, af 18de Septbr: 1752, at dette Fogderie for nestl: aar skal
betalle i Spedalske penge dend Summa 109 Rd:r 4 skilling.
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13de: Hr: Justits Raad Bagger paa Stiftambtmandens vegne, hands ordre til Fogden af 6
Martj 1753, det ingen maae hugge 9, 12 eller 14 allinger, for sam/m/e at udføre.
14de: En ditto ordre af 20de Febr: 1753. det Landværge under-Officerene skal nyde
standqvarteer penge aarlig 3 Rd: 77 s:, som tager sin begyndelse fra 1o Jan: 1751, hvilcket
lignes paa Compagniets lægder.
15de: En ditto ordre til Fogden, af 6de Apriil 1753, Det Hands Excellence Hr: Vice
Stadtholder Bentzon, efter ordre af 24 Martj sidstl:, vil være underrettet om, hvor mange
Men/n/isker af Mand og Qvinde Kiøn, som her af Riget andensteds hen ere udgangne, og icke
igien tilbage komne siden vores Allernaadigste Konges tiltrædelse til Regieringen, alt følgelig
landets General Oeconomie og Com/m/erce Collegii skrivelse til høyst bem:te hans
Excellence Fogden, Hr: Cam/m/er Raad Hejberg, i andleedning af den han/n/em tillagde og
inden Rætten publicerede ordre, begierede at Lensmanden og Almuen vilde giøre Deris
sandfærdige forklaring, om de ved, at nogen Mand eller Qvindes Persohn er Reist uden Riges
fra dette Jondahls skibbr: siden 1746 aars begyndelse, og icke igien til Riget indkom/m/en.
Her til bøygde Lensmanden med Almuen Eenstem/m/ende svarede, det De aldeeles icke ved

nogen saadan Mands eller Qvindes Persohn her fra skibbr: ud af Riget, enten før eller i dend
omspurte tiid, at være afreist.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg gav tilkiende, det Han/n/em og Provsten udj
Sundhorlehn Hr: Edward Christj, er fra den Constituerede Stiftbefahlingsmand Hr: Justitz
Raad og Laugmand Claus Bager til Erklæring er bleven tilstillet En af Klockeren til
Strandebarms Præstegield, Ole Engel Samuel Brygmand under 13de Martj Nestl: indgivene
ansøgning, hvorudj hand besværger sig over at, omendskiøndt hands formand, Mand efter
Mand, som haver betiendt Klocker Embedet i dette Jondahls Kircke sogn udj Strandebarms
Præstegield, har været tillagt og nødt udj Klocker Told 1 Mæle havre Korn aarlig af hver
boesiddende Mand, foruden offer til de 3de store Høytiider, saavel af Boesatte Mænd og
Qvinder som af ungdom der bliver deelagtig i Herrens Nadvere, saa skal dog En deel af
den/n/e Almue her i Jondahls Annex, meget forkorte ham udj saadan hands til livs ophold
tillagde beløn/n/ing og Told:
Fogden Hr: Cam/m/er Raaden fandt derfor fornøden, og for at give een Solide Erklæring
over den/n/e Klockerens besværing, at tilspørge Almuen. 1o: om icke En hver boesatt Mand
har betalt aarlig, i fordum tiider, til forrige Klocker 1 skieppe eller Mæle havre, og det af hver
Mand, hvad heller der var Een eller fleere boende paa een gaard. 2o: hvad de sædvahnlig
haver Offret, i fordum tiid, til Klockeren, Boesiddende Mænd og Qvinder for sig, og
ungdom/m/en for sig. hvorom bem:te Hr: Cam/m/er Raad æskede Almuens svar. Her til
Almuen Enstem/m/ig svarede, De har icke nægted ham, efter gam/m/el sædvahne, hver
boesiddende Mand at give ham aarlig Klocker spandet, som er Ett Pund eller skieppe havre
Korn, eller
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udj penge 8te skil:, det de ej vil nægte ham. hvad offeret er anbelangende, da har vj til de 3de
store Høy tiider hver Boesiddende Mand og Qvinde hver for sig ofret ham 2 s:, untagen dend
fattige, som ickun har ofret 1 s:, og hver ungdom, som med Alterens Sacramente bliver
betiendt, har til hver Høytiid ofret ham 1 s:, det de og for eftertiiden gierne vil unde ham.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg, under Rættens Attestation, var begierende beskrven
[h]vis passeret er.
Arve skifte brevet efter sal: Samson Larsøn Brattebøe blev læst, er sluttet dend 28de Septbr:
1752, og var stervboen Eiende Jordegoeds i Arvetompten Brattebøe 1 Løb 12 mrk: smør,
wurderet 84 rd:, og udlagt i Arv til Encken ½ Løb 6 mrk: smør, og til Datteren Ingebiør
Samsonsdatter ½ Løb 6 mrk: smør. Nock udj Gaarden Koppre 2 Spd: 4 ½ mrk: smør,
vurderet 27 rd:, og liggeleedes lodnet i Arv til Encken Ingebor Kiettelsdatter 1 Spd: 2 ¼ mrk:
smør, og til Datteren 1 Spd: 2 ¼ mrk:
Arve skifte brevet efter sal: Gyri Larsdatter Gundtvedt, begyndt og sluttet d: 27de Septbr:
1752, blev læst, og var stervboen Eiende Jordegoeds i Arvetompten Guntvet 18 mrk: smør,
vurderet 21 rd:, og udlagt i Arv til EnckeManden Samson Olsøn 9 mrk: sm:, til Børnene, Ole,
Lars og Berge Samsonsønner, hver 2 ½ mrk: smør, og til Datteren Britte Samsondatter 1 ½
mrk: smør.
Prousten Hr: Tideman udgivene bøxel brev med Rewers, af 13de Martj 1753, til Peder
Tollefs: paa ½ L: 6 mrk: sm:, ½ hd: i gaard: Torvig.
Torchiel Iwersøn Schielnes udgivene skriftl: Declaration af 15de hujus, betræffende Hoved
bølet Swaasand, blev læst.

Engel Siurs: Swaasand, Brynild Siurs: Fladebøe og Niels Johan/n/es: Wiig, deris skriftl:
Declaration af 16de Octbr: 1752, om hvorleedes de vil underholde deris Vanvittige Farsøster
Kari Engelsdatter hendes livs tiid, blev læst.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting
og tægte dag har ladet stevne og indkalde Joen Nielsøn Underhougen, vidner, som under
Lovens faldsmaal er indvarslet, sc: Lars Thorsøn Underhougen og Iwer Larsøn ibdm:, at
anhøre, om hvorleedes hand, Joen Underhougen, paa Søn og Hellige Dager ved Jondahls
Kircke bruger Øllsahl til Drick og fylderie, derfor Dom at anhøre til undgieldelse, samt
processens erstatning.
Dend indstevnte sagvolder samt vidnerne blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
stevnevidnerne Erich Jørgensøn Underhougen og Brynild Siursøn Fladebøe med Eed og
opragte fingere afhiemlede stevningens lovlige forkyndelse at være skeed med meere end 14
dages varsel for Joen Underhougens boepæll udj hands Eget paahør, liggesaa for vidnerne
Lars Thoresøn Underhougen og Iwer Larsøn ibdm:, og det udj Een hver deres Eget paahør, da
de blev stevnet under Lovens faldsmaal.
Actor erindrede om Laudag.
Afskeediget
Joen Nielsøn Underhougen forelæges at møde til nest anstundende høsteting for dette skibbr:,
til sam/m/e tiid forelæges under faldsmaal straf
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vidnerne Lars Thoresøn Underhougen og Iwer Larsøn ibdm: at møde, deris vidnesbyrd at
aflæge til sagens oplysning.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg lod inden Rætten oplæsse og Examinere følgende bilager
ved hands allerunderdanigste Regnskaber, 1o: Specification over de faldende første bøxler
paa Halsnøe Closter goedset for nest afvigte aar. 2o: Restanse Register, hvis beløb var 99 rd:
15 s:, og som ingen indfandt sig der noged imod sam/m/e havde at erindere, var Fogden
Rættens Attestation begierende, som blev billiget.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rætte, altsaa blev Tinget
ophæved.

Dend 22de Maj blev paa Gaarden øfre Wiig med Østensøe skibbr:[s] Almue holden Et
Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire
Laugret, sc: Siur Olsøn Wangdal, Lars Olsøn Berven, Johan/n/es Erichs: Steene, Giermun
Arnesøn ibdm:, Arne Kittels: Seljesetter, Hans Michels: Lopse, Thor Aamuns: Østensøe, i
hands stæd satt Peder Hougnes: øfre Wiig, og Johan/n/es Ols: Torpe, i hands stæd sat Ole
Peders: Torpe, Nærværende inden Rætten Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg med Bøygde
Lensmanden Giermun Berwen og den Tingsøgende Almue,
da Allerunderdanigst blev Publiceret de Kongl: Forordninger med Andere ordres og Placater,
som paa fol: 6 ved Jondals Ting er publiceret og Extraheret.
End videre Publiceret
Et Rescript af 15 Jan: 1740, hvorudj paabydes det Soldaten og Tambour som ej bevisser at
have søgt tieneste enten i eller uden Lægdet, og dog lader sig leie i dage eller ugger paa

Arbeide, eller driver handel eller noged handverck som ej er bonde handværck, eller tiener
hos Dem som bør betale Consumption og Folcke skatt af deris tienere, da bør En saadan
Soldat eller Tambour betalle Consumption og Folcke skatt, lige med en anden dislige.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg, til den/n/e Almue fremsatte og igientog sam/m/e
Qwæstion, som til Almuen af Jondals skibbr: er fremsatt, og der om æskede Almuens
fuldstændige svar. her til bøygde LensManden med Laug Rætten og den Tingsøgende Almue
Eenstem/m/ende svarede, det aldeelis ingen Mands eller Qvindes Persohn her fra skibbr: er af
Riget udreist, hvercken før eller siden vores Allernaadigste Konges Regierings tilstrædelse.
Sorenskriveren Cancellie Raad Fleischers skiøde af 8 Martj 1753 til Giermun Arnesøn paa 1
pd: sm: i gaard: Steene, læst.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg gav tilkiende, at hand til Justitiens pleje til dette ting, tiid
og stæd efter forrige tiltalle paa Justitiens vegne haver med Muntl: varsel ladet forkynde
Rættens seeneste forrelægelse for Tosten Sandven udj sagen for skields ord mod Lars
Mognsøn {Lan} Sandwen, og at dend indstevnte saa vel som vidnerne ankyndiget Rettens
seeneste d: 23de Octbr: 1752 ergangne Kiendelse og forelægelse til dette ting at møde, Reus
til sagen at svare, og vidnerne under deris faldsmaal deris Eedelige forklaring i sagen at
aflægge, begierede derfor, at de indstevnte maatte paaRaabes og at forelægelsen maatte
afhiemles.
De indstevnte, sagvolderen Tosten Nielsøn Sandwen, saa og vidnerne Aamun Twedt og
Tosten Haagensøn Sandwen, samt den til vedermælle indkaldede Lars Mognsøn Sandwen,
møtte alle og tilstoed forrelægelsen samt stevningen
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at være dem forkyndt.
Actor gav tilkiende, at foruden forhen indstevnte vidner er end og til dette Ting indstevnt
vidnerne Siur Mognsøn Sandwen og Iwer Thorsøn Østensøe under faldsmaal, deres Eedelige
forklaring i sagen at aflæge, som Actor i ligge maade begierede paaRaabt, og om de icke
møder, at stevningen maatte blive afhiemlet;
sagvolderen tilstoed at være kaldet, vidnerne at anhøre, det vidne Siur Mognsøn Sandven
møtte, vedtog varselen, men vidnet Iwer Thorsøn Østensøe efter 3de gange paaraabelse møtte
ej.
stevne vidnerne Elling Larsøn Lie og Niels Hagtorsøn Wangdahl afhiemlede stevningen at
være med 14ten dages varsel forkyndt for Iwer Thoresøn Østensøe[s] tilholdstæd, under
Lovens faldsmaal, paa Gaarden Østensøe, som er af Rosendals Jurisdiction, og som Iwer
Thoresøn ej lod sig finde blev stevningen forkyndt {for hands brod} i hands broder Ole
Thoresøn[s] paahør, som boer paa Gaarden Østensøe, og lovede at sige ham det naar hand
kom hiem, siden hand er af stæd at færes, og har lagt lag udj en Jægte farm.
Actor begierede de mødende vidner Eedfæsted og afhørt. Edens forklaring blev vidnerne
forelæst, af Dom/m/eren formanet, og Et hvert særdeeles for sig afhørt.
1ste vidne, Aamun Knudsøn, boendes paa Gaarden Twet, aflagde Eeden og vidnede, at nestl:
aar ved San:te Hans tiider var adskillige forsamlede paa Gaarden Sandwen, hvor ieg og var
indbuden, {og stoed} udj Et fæster øll som som!! stoed hos Lars Thorsøn Sandwen, da hørte
ieg at Tosten Nielsøn Sandwen og Lars Monsøn ibdm: Mundhuggedes, og da tilspurte Tosten
Sandwen om Lars Monsøn Sandwen icke vilde begive det Tyve lauget at slippe Et sviin eller
purke om Natten ud af huusset. Actor begierede at vidnet maatte tilspørges, om det icke
hørte at Tosten Sandwe[n] endelig den/n/e omvundene talle, eller ellers forekastede Lars

Monsøn Sandwe[n] for tyveri, eller skielldede ham for ham!! for!! ham!! tyverie. Resp: jo,
hand, Tosten, i slutningen skieldede Lars for en Tyv. Tosten Sandwen sagde ej noged at
have at tilspørge vidnet.
2det vidne, Tosten Hogensøn, værende paa Gaarden Sandwen hos sin Fader Haagen
Sandwen, sagde sig at være gaml: 23 aar, har været Deelagtiggiort udj Herrens Nadvere,
aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at Nestl: aar[s] som/m/er ved San:te Hans tiider var ieg
i fæster øll hos Lars Thorsøn Sandwen, da hørte ieg at Tosten Nielsøn sagde til Lars Monsøn,
Du Lars er en Tyv, du gietter Øgen og svinet dit ind paa min bøe, videre hørte ieg ej. Actor
begierede at vidnet maatte forklare, først, om det icke hørte at Tosten Nielsøn meer end
dend ene gang skieldede Lars Mognsøn for Tyv. 2o: om hand icke hørte andere
omstændigheder hvorfor Tosten Nielsøn skieldede Lars Monsøn for Tyv. Resp: 1o: det
skeede tiere end en gang at hand
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skieldede ham for Tyv, men kand ej sige hvor mange gange. 2o: har ej hørt andere aarsageer
eller omstændigheder, saasom ieg gick av og til ved bordet. Actor begierede at vidnet for det
3de maatte tilspørges, om hand icke hørte at Thosten Nielsøn og Lars Monsøn var i trætte
eller skienderi tilsam/m/en, {Resp:} og hvorudj sam/m/e bestoed. Resp: de var i Klam/m/er
om dette at Lars skulde indgiettet sit øg og svin ind paa hands bøe, og Lars sagde at hand løg.
Tosten Nielsøn tilspurte vidnet, om ieg sagde at hand giettede det ind paa min bøe. Resp: ja.
3de vidne, Siur Monsøn, tienende hos Joen Sandwen, er gaml: 30 aar, aflagde Eeden og
vidnede, at Nestl: aar ved San:te Hans tiider var ieg i fæster øll hos Lars Thorsøn Sandwen, da
hørte ieg, at Thosten Nielsøn sagde til Lars Mons: Du Lars er En Tyv, du er en aabenbare
Tyv, du stieler baade Natt og Dag, du gietter øg og svinet dit {ind} paa min bøe om Natten,
og om dagen setter du dem ind. siden gick hand ud af døren, og i det sam/m/e siger hand,
Tosten, Lars er En Tyv, og siden er det Tyve tøy alle Monse Gutterne, da sagde Iver Thoresøn
/: som er det ene indstevnte, men udeblivende vidne :/ inte Rett alle sam/m/en, inte Ole
Monsøn, da sagde Tosten, undtagen Ole kand være lide vætte. og som ieg ej var tilstæde fra
begyndelsen, saa hørte ieg ej oprindelsen til den/n/e talle, men det første ieg kom ind hørte ieg
den/n/e talle. Indstevnte Thosten Nielsøn Protesterede imod dette vidne at være gyldig, siden
hand vidner i sin broders sag, og altsaa i sin Egen sag, siden hand er en af Monse Gutterne.
Actor begierede at de forhen afhørte 2de vidner Aamun Twet og Tosten Haagensøn maatte
fremkaldes og under deres forhen aflagde Eed forklare, om de paa den omvundene tiid og
stæd, hørte at Tosten Nielsøn, de af sidste vidne Siur Monsøn forklarede skields ord, at Lars
Monsøn var Een Tyv baade dag og Natt. de tvende vidner blev fremkaldet, og Qvæstionen
betydet, hvortil de svarede Nej, de havde ei hørt det, saasom det bar paa døren med dem.
Thost\en/ Nielsøn Sandwen sagde, ieg har ved Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag ladet
indstevne Lars Thoresøn Sandwen som hiem/m/el for mine ord i den/n/e sag, der om at
anhøre alle de vidner ieg agter at fremføre, som er Lars Baarsøn Steene, Lars Nesthus,
Haagen Tostens: Sandwen, og Joen Haagens: ibdm:, som alle møder, dem ieg begierede
afhørt.
Actor begierede at Contra Citanten, føren han/n/em tillades at føre vidner, maatte declarere,
directe hvor om, de skal føre vidnesbyrd, Neml: de af ham indstevnte vidner, og om alle
vedkom/m/ende er lovl: stevnet sam/m/e vidner at anhøre.
Contra Citanten svarede, det Lars Thoresøn har sagt det til mig, at Lars Monsøn har staalet
fra ham.
Hoved Citanten begierede at Contra Citanten maatte declarere, om det er af dend aarsage, at
hand har skieldet Lars Monsøn for Tyv.

Contra Citanten svarede, ja, af den aarsage at Lars Thoresøn Kaldede Lars Monsøn for Tyv,
har ieg kaldet ham der for, og Lars Thoresøn ej giort det, havde ieg aldrig kaldet Lars Monsøn
for Tyv.
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Actor declarerede at saavit Contra Citantens vidner indstevning forkyndelse for han/n/em,
vilde hand, uden afhiemling vedtage.
Dend Contra indstevnte Lars Thoresøn møtte, tilstoed at være indkaldet at høre paa Tosten
Nielsøn[s] vidner som hiem/m/els mand for de af Tosten Nielsøn udtalte ord, dem ieg aldeeles
benægter aldrig af mig at være udtalt, derfor gierne vil anhøre vidnerne.
de indstevnte vidner møtte alle, Eedens forklaring blev dem forelæst, og af Dom/m/eren
formanet.
1ste vidne, Lars {Mon} Baarsøn, boendes paa Gaarden Stene, aflagde Eeden og vidnede, at
nu sidstleeden strax efter Juul var ieg paa Sandwen i Lars Thorsøns Egen stue, da sagde Lars
Thorsøn det Lars Monsøn var en forbandet Tyv, det ieg har sagt til Tosten Nielsøn Nestl:
vaar. hvorfor Lars Monsøn var en Tyv, sagde ej Lars Thorsøn. Parterne havde ej noged at
tilspørge vidnet.
2det vidne, Lars Larsøn, boendes paa Gaarden Nesthuus, aflagde Eeden og vidnede {og}
Conform med første vidne, viste ej videre.
3de vidne, Haagen Tostensøn, er boende paa gaarden Sandwen, aflagde Eeden og vidnede, at
for meere end et aar siden sagde Lars Thoresøn til mig, det Lars Monsøn har hugget 3 barcke
bircker fra mig, ogsaa 23 løv birker, og var vj begge toe Eene da hand talte disse ord, ieg kand
og icke nægte at ieg der om har talt med Tosten Nielsøn.
4de vidne, Joen Haagensen, boende paa Gaarden Sandwen, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, at omtrent for Et aar siden, da sagde Lars Thoresøn til mig det Lars Monsøn havde
hugget birck fra ham, og vare vj tvende da hand talte dette med mig, og da sagde hand tillige
at Lars Monsøn var en Tyv, og som Tosten Nielsøn har spurt mig her om, har ieg tilstaaed det
for ham.
Actor declarerede at hand i den/n/e saa allereede bevislig giorde sag icke fandt fornøden at
føre fleere vidner, og derfor frafald hand det indstevnte og nu udeblivende vidne Iwer Thors:
Østensøe, men da det med de førte vidners Eedelige deposition er bevislig giort, at Tosten
Nielsøn Sandwen har skieldet Lars Monsøn Sandven for Tyv, som aldrig for nogen Lov eller
Rætt er fællet for Tyveri, og det med saa mange andere mod Tosten Nielsøn førte Justitz sager
er bekiendt at bem:te Tosten Nielsøn for ærrørige skields ord imod andere, ja, end og mod
hands Præst og siælesørger, er bleven straffet med Mulct, med advarsel sig fra saadan ære
skienderi under yderligere straf at endtholde, saa satte Actor i Rætte og paastoed, at den/n/e
Tosten Nielsøn, som baade ved straf og andere paamindelser, saa tit er bleven advaret og
paamindt at entholde sig fra saadan/n/e ærrørige gierninger, og icke har vildet forbedret sig,
men heller trodselig der med fremturer, maae for dette hands æreskienderi straffes efter
Lovens
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6 B: 21 C: 2 art:, hvorom Actor forventede Dom.
Contra Citanten begierede sagen udsat til næste ting for at faae en Mand, der haver forstand
paa at udføre hands sag.
Actor havde ej noged imod den forlangende udsættelse at erindre.
Afskeediget,

sagen efter Contra Citantens paastand udsættes indtil nest anstundende høsteting for dette
skibbr:
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg gav tilkiende, at hand til dette Ting, tiid og stæd til
Justitiens pleje har ladet indstevne med Muntl: varsel, ægtegift Mand Brigt Jonsøn
Schippedahl og Pigen Giertrud Knudsdatter, at lide Dom til straf for deris forargelige
sam/m/enleie og utilladelige omgiengelse med hver andere, samt udj sagen at anhøre vidnerne
Brigt Nedr: Wiig og Niels Hagtorsøn Wangdal, hvilcke vidner i lige maade er indstevnte
under Lovens faldsmaal, deres Eedelige forklaring i sagen at aflægge.
De indstevnte paagieldende, samt vidnerne møtte alle og vedtog varselen.
Dernæst i Rætte lagde Actor Et, angaaende den/n/e sag, efter Actor[s] foranstaltning, af
Lensmanden Giermun Olsøn Næss og de indstevnte vidner forhen hold[t]e Examination over
sagen, hvorefter Actor begierede sagen Examineret, og de indstevnte vidner Eedfæstede og
afhørte. sam/m/e forhør er saalydende.
Actor begierede, det bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Næss og de 2de vidner som er
indstevnt, maatte beEedige deris {for} skriftlige forhør. Eedens forklaring blev dem alle
forrelæst, og dernæst af Dommeren formanet, da deris forhør ord for ord lydeligen af
Lensmanden blev oplæst, hvilcket forhør de alle 3de med Eed og opragte fingere bekræftede.
Brigt Joensøn Schipedalen sagde, ieg har aldrig haft nogen anden omgiengelse med Giertrud
Knudsdatter Axnes, end som nu af vidnerne er oplæst, saa ieg i alle maader for legemlig eller
Naturlig omgiengelse er fri.
Qvinde Men/n/esket Giertrud Knudsdatter Axnes tilstoed hvad vidnerne har oplæst, men
sagde derhos det ieg inu har bevared min ære.
Actor begierede at dend Tingsøgende Almue vilde give deris sandfærdige forklaring, om de
icke har hørt dette onde Røgte, angaaende mere end tilladelig samqvem imel: huusmanden
Brigt Joensøn og Giertrud Knudsdatter, og hvor lenge saadant Røgte har været her i
Meenigheden. her til Almuen Eenstem/m/ende svarede, det de har hørt dette Røgte omtrent
Et halv aar førren sagen blev paastevnt.
Actor lod tilføre, at da Retten af det som allereede er i Rætten ført, nocksom kand
fornem/m/e den/n/e ægtegifte Mand og dette indstevnte Qvinde Men/n/eskes ublue
forargelige og utilladelige samqvem, ja, at end og der under er bleven Tracteret om et nyt
ægteskab, naar Mands Persohnens huustoe, som endnu lever, ved døden var afgaaen, saa satte
Actor i Rette paa Dom, at de begge for saadan deris forargelig opførsel, følgelig Loven, bør
udstaae Kirckens Diciplin og Aabenbare skriftemaal, og at den af begge parter, som Retten
maatte findes mest
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skyldig udj dette forargelig levnet, maae tilfindes at forvisses [fra] Præstegieldet, saa langt
hen, at de ingen videre samqvem mel: den/n/em kand være at befrygte.
De indstevnte sagskyldige, havde ej noged, efter Rettens tilspøgelse, deris sag til bestørkelse
at forestille.
Afskeediget,
sagen optages til Doms afsigelse indtil i Morgen Formiddag, da Parterne haver at møde, Dom
at anhøre.
Dend 23 Maj blev end videre med Tinget Continueret, og blev
Udj dend paa Justitiens vegne indstevnte, og i gaar til Dombs optagne sag foretaged, møtte
Actor, samt de paagieldende Brigt Joensøn Schippedal, og paa Giertrud Knudsdatter Axnes

vegne møtte hendes Huusbonde Salamon Erichsøn Norrem: da blev udj sagen saaleedes for
Rætt Dømbt og
Afsagt.
Det af bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven ved 2de Mænd, dend 4 Maj h: a: hold[t]e
forhør, som inden Rætten er bleven beEediget, og Acta tilført, udvisser, det gift Manden Brigt
Joensøn har søgt ulovlig og forargelig samling med Pigen Giertrud Knudsdatter Nedr: Axnes,
hvilcket forhør de begge inden Rætten, da det for dem blev oplæst, har tilstaaet i alt rigtig at
være med den forklaring, at Pigen Giertrud Knudsdatter inu til den/n/e tiid er u-Kræncket.
Thj Kiendes for Rætt, efter Lovens 6 B: 13de Cap: 3 art:, det Brigt Joensøn og Giertrud
Knudsdatter bør aldeeles at entholde dem fra hver andere, saavel hemelig som aabenbar, og
ald leilighed at undflye, hvoraf forargelse og mistancke kunde tages: skulde anderleedes dem
blive overbeviist, bør Giertrud Knudsdatter, efter lovlig tiltalle, staae Aabenbare skrift og
begive sig af dette Præstegield, samt yderligere straffes efter Loven. j det øfrige betaller en
hver af dem til Actor udj Processens omkostning 9 mrk:, tilsam/m/en 3 rd:, inden 15ten dage
efter Dom/m/ens forkyndelse, under Nam og Execution.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg gav tilkiende, at have til dette Ting, tiid og stæd med
Muntl: varsel ladet indstevne ægtegift Manden Lars Nielsøn Stranden af Rosendahls goedset,
og qvinde Men/n/esket Anna Larsdatter, at lide Dom til straf for deris forargelige omgiengelse
tilsam/m/en og giorde ægteskabs løfte imedens hands ægte huustroe Kari Monsdatter inu er i
live, samt udj sagen at anhøre vidner, Peder Samsonsøn Røen, Brigt Joensøn Østensøe og
Haagen Tiosaas, Ole Peders: Torpe, Niels Torpe, og Arne Nielsøn ibdm:, hvilcke vidner
iligemaade under Lovens faldsmaal er indstevnt, deris Eedelige forklaring at aflægge. og som
qvinde Men/n/eske[t]s broder Lars Larsøn Hawnen og steeModer Christj Jacobsdatter haver
været medvidere og tilskyndere til saadant ugudelig foretagende, saa ere de i ligemaade
indstevnte, forbem:te vidner at anhøre, og Dom, saavit sagen dem kand paagielde, at imod
tage.
de indstevnte paagieldende møtte alle og vedtog stevningen, undtagen Lars Nielsøn
Stranden, som sagde, ickun at være kaldet til vedermælle udj sagen, saa og at anhøre
vidnerne.
de indstevnte vidner møtte alle, Eedens forklaring blev dem af Loven forelæst, og af
Dom/m/eren formanet.
Actor i Retten lagde En han/n/em overleveret Examinations foretning i den/n/e sag, holden
af Præstens Medhielpere Brigt Østensøe
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ogt Peder Samsonsøn Røen med de 2de vidner Ole Torpe og Haagen Tiosaas, som hand
begierede i acten tilført, og at sagen der efter maae Tracteres, sam/m/e er saalydende. dette
forhør blev lydeligen oplæst, der efter Actor paastode at de 4re indstevnte vidner, som
sam/m/e har underskrevet, maatte deris forretning \beEdige/, da fremstoed for Rætten Brigt
Østensøe, Peder Røen, Ole Torpe og Haachen Tiosaas, som med Ed og opragte fingere
bekræftede og stadfæstede dette deres hold[t]e forhør, med det tillæg, at Lars Hawnen ej vilde
tilstaaed, hvad Lars Stranden har bekiendt om ham angaaende hierte sølv søllien, med
min\dere/ sagde Lars {Stranden} \Hawnen/ at ieg har talt det i Byen, da ieg var saa drucken at
ieg ej kand mindes det. Actor tilspurte disse 4re vidner, hvor lenge det er siden der først kom
bøygde Røgte om de indstevntes ugudelige foretagende, og om de icke der for, af deres Præst
er bleven tiltalt og straffet, samt om de icke, det uagted, har fremturet med deris onde forsætt.
Resp: det er først public hørt høsten 1751, mens vel har de forhen hørt {det} der om talle. af
deres sogne Præst har de været tiltalt, og begge holdet fra Herrens Nadvere i Toe Aar. om de

ellers i den/n/e tiid har fremturet i dette deris begyndte forsætt, ved vj icke. Parterne havde ej
noged at tilspørge disse vidner.
De 2de indstevnte vidner Niels og Arne Torpe sagde, det de ej videre har at forklare end
hvad de 4re første vidner har forklaret, saasom de stoed ickun og hørte paa forhøret da det
blev holdet, hvorfor Actor frafald disse 2de vidner. og ej forlangede dem Examineret.
De indstevnte og paagieldende, paa Rettens tilspørgelse, sagde, det de ej noged havde paa
deris side, som kunde tiene dem til forsvar, at forestille.
Actor lod tilføre, at siden den indstevnte Lars Stranden Sorterer under Rosendals
Jurisdiction, hvor sagen mod han/n/em er indstevnt, saa kunde Actor ej paastaae Dom over
han/n/em, men belangende Qvinde Men/n/esket Anna Larsdatter, da som det med
Eenstem/m/ende vidner er bevislig giort at hun haver indgaaed ægteskabs løfte med den/n/e
ægtegift Mans Lars Stranden, imedens hands huustroe endnu lever, og derpaa anam/m/ed
gaver, saa satte Actor i Rætte og paastoed, at hun bør straffes efter Lovens 3 B: 18 C: 7 art:,
og da det ligeleedes er bevislig giort at hendes steeModer Christj Jacobsdatter og hendes
broder Lars Larsøn Hawnen har været Medvidere udj saadant ulovligt foretagende, saa
paastoed Actor at de maatte tilfindes at bøde noged tilstræckelig til stædets fattige, om
hvilcket alt Actor begierede Dom.
Som ingen af Parterne videre i sagen havde at forestille, saa {blev Kiendt, Dømbt og Afsagt}
Tilspurte Dommeren dend Tingsøgende Almue, om det er dem bekiendt, det Anna Larsdatter
haver nogen formue, de der om vilde give en sandfærdig oplysning. Hertil Almuen
Enstem/m/ende svarede, det Anna Larsdatter aldeeles ingen formue haver, saasom hendes
Fader Lars, huusmand ved søen, er en gaml: Fattig Mand der intet er Eiendes, og efter hendes
Moder, har hun, Anna Larsdatter, Arvet lit eller intet, som efter sigende skal være 56 skil:
{Actor begierede, at}
Eragted.
sagen udsættes indtil Næste{t} anstundende høste Ting, at En undersøgnings foretning \over
hendes formue/ med Ambtmandens approbation kand erholdes
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til Actens følge, føren endelig Dom kand vorde Afsagt.
Ole Ols: Fixen og med Inter[e]ssendere udgivene skiøde af 8de Martj 1753 til Elling Larsøn
paa 1 pd: 10 ½ mrk: sm: i gaard: Lie, blev læst.
Guro Aamunsdatter og Med Interessendere udgivene skiøde af 8de Martj h: a: til Ole
Omuns: paa 1 pd: 19 4/5 mrk: sm: i gaard: Melstvedt.
Ole Omunsøn Melstvedt udgivene Pante Obligation af dags Dato til Siowat yttr: Aalwiigen,
for Capital 72 rd:, imod det underpant af 2 pd: sm:, ½ hd:, 1 f:sk: i gaard: Melstvet.
Hagtor La(....) og med Interessendere udgivene skiøde af 8de Martj 1753 til Lars Giermuns:
paa 1 pd: 23 mrk: sm:, 5/8 huud i gaard: Berge, læst.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg, til bilager ved hands allerunderdanigste Regnskaber, lod
oplæsse og Examinere, 1o: Specification over de faldene første bøxler af de bortfæstede
Gaarder paa Halsnøe Closter goedset. 2o: skatte Restancen, hvis endelige Sum/m/a var 124
rd: 78 skil:, og som ingen noged der imod havde at forestille, var hand Rettens Attestation
begierende, som blev billigens efterkom/m/et.
Efter 3de gange udRaabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rætte, derfor blev Tinget
ophæved.

Dend 25de Maj blev paa Tingstædet Utne med Kingtserwiig skibr:[s] Almue holden Et
Almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Rætten blev beklæd med det ordinaire
Laug Rætt, sc: Michel Lione, Aasmun Horre, Johan/n/es Fintzen Langesetter, Erich ibdm:,
Swend Schare, Thron Siursøn ibdm:, Ole Larsøn Reisetter, og Peder Omunsøn Bleje,
nærværende inden Rætten Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg med bøygde Lensmændene
Joen {og} Hougse, og af Røldal, Helje Hamre, med den Tingsøgende Almue,
da Allerunderdanigst og underdanigst blev Publiceret de Forordninger og ordres som ved
Jondahls Tinget paa fol: 6 findes Extr:
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg igientog til den/n/e Almue, dend Qwæstion som til
Jondals Almue, om de af Riget udReiste Mand og Qwindes Persohner, fremsat er. hvor til
den/n/e Almue svare[de] Eenstem/m/ende, som Almuen af Jondahl og Østensøe svaret haver.
Torbiørn Olsøn Branstvet efter forrige tiltalle til Isaach Isaaksøn Berven, æskede sagen i
Rette, og sagde at have til dette Ting ladet forkynde Rættens forelæggelse for de indstevnte,
saavel sagvolder som vidnet Jacob Hougse, saa og ved Continuations stevningen ladet
indstevne Knud Aamunsøn Biones og Ole Larsøn Sexe under faldsmaal, deres vidnesbyrd at
aflæge, og sagvolderen Isaak Berven sam/m/e at anhøre, dernæst at lide Dom saavel til
undgieldelse som processens omkostning.
Efter paaRaabelse møtte sagvolderen Isaach Berven, samt de indstevnte vidner. Eedens
forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet ved sandhed at blive.
2det vidne efter stevnemaalerne, Jacop Johannessøn, tienende hos Peder Hougse, er gaml: 26
aar som ieg mindes Rættelig, aflagde Eeden og
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vidnede, at Nestl: aar før Ste: Hans tiider paa Muster Vercket, saa ieg at Isaak Berven kom
baglens ud af døren, og havde Torbiørn Branstvet holdende i brysted eller Klæder{ne} for
bringen, og træckede ham med sig ud af døren, og Torbiørn holt imod og vilde ej følge med,
der ved Revnede Isaak sin skiorte, da siger {Isaak, River} Isaak, River du min skiorte i
sønder, da svarede Torbiørn, ieg River ej din skiorte i sønder, lad blive mig: saa træckede
Isaak hen ud {af} \i/ et skiul, Torbiørn, og der slog eller lagde ham need i gulvet, der lagde
Isaak sig oven paa Torbiørn og holt ham med sin haand for hands Mund, da ieg saa dette, som
var oven over, spranck ieg need, og tog i Isaak, {da} og tog hands haand fra {Isaaks}
Torbiørn sin Mund, da tog bem:te Torbiørn i Isaak sit hoved med haanden for at hielpe sig op.
da kom Knud Aamunsøn til, hvorpaa vj begge tog Isaak op fra Torbiørn, saa kom
Inspecteuren paa Steen-Værcket, Johan/n/es Dregsel, og jog dem begge ud af døren. nogen
stund der efter saa ieg ud af et huul som var paa loftet, da saa ieg at Isaak laae oven paa
Torbiørn og havde begge sine Knæe paa begge \Torbiørn/ {Isaak} sine arme og hænder, og da
blødede Torbiørn af Næsse, Mund og Øren, men hvorleedes de bleve skilt af saae ieg ej, siden
Inspecteuren havde slaged døren til, at ieg ej kunde komme ud, derfor ej saa videre, dog saa
ieg siden at Torbiørns venstere øye var blaat og Røt, men saa ej hvem som giorde det, eller
hvorleedes hand fick det. Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg lod til{spørge}føre, at da
hand fornem/m/er at under den/n/e sag wercerer Deris Maj:tts Sigt, saa har hand og befahlet
Lensmanden paa Justitiens vegne Reus til bøders Erlægelse at indstevne, og i den anleedning
begierede Fogden, at dette vidne maae tilspørges om hand har seet, hørt eller ved hvor af dette
Klammerie imel: Isaak Berven og Torbiørn Branstvet Reisede sig, eller hvem af dem der til

gav anleedning. Resp: ved intet her om, fordj ieg var paa loftet da Isaak kom ud af døren
med Torbiørn, derfor ej veed oprindelsen eller hvem der begynte dette Klam/m/erie. Parterne
havde ej videre at tilspørge vidnet.
3de vidne, Knud Aamunsøn Biones, tienende hos Giestgiberen paa Spitsøen i Sundhorleehn,
{af} er gaml: i det 26 aar, aflagde Eeden og vidnede Conform med nest foregaaende vidne,
undtagen hand ej saa at Torbiørn Rev Isaak sin skiorte i støcker, da hand, Torbiørn, af Isaak
blev trucket igien/n/em døren: lagde dette der til, at da Inspecteuren havde jaget dem ud og
slaget døren i, og saa
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ieg ud af vinduet, og saa da Isaak laae oven paa Torbiørn, og havde begge sine Knæe paa
Torbiørns Arme, og holt den Eene haand for hands Mund, da saa ieg, at hand med den anden
haand slog hands Mund og øre til blods, der efter de skildedes fra hin anden af sig selv. Da
dette var passeret og Isaak kom ind i stuen, bad hand Inspecteuren at hand maatte slaa
Torbiørn saa meged som hand vilde, for skiorten hand havde Revet i støcker: da svarede
Inspecteuren nej, det skulde ej skee, videre ved ieg ej.
4de vidne, Ole Larsøn, boendes paa Gaarden Sexe, ellers kaldet Trappetuun, aflagde Eeden
og vidnede, jeg ved ej videre af den affaire end at ieg saa de kom begge ud af døren, Isaak
først og Torbiørn sidst, men hvorleedes de havde hænderne i hin anden, det saa ieg ej. siden
saa ieg intet, føren Isaak kom ind i stuen og hands skiorte var i sønder Revet: noged der efter
kom Torbiørn ind, da saa ieg at hands Ene øye var blaae, saa og at hand var blodig, men
hvilket øye det var, eller hvor hand var blodig, sansede ieg ej, siden ieg var noged
beskiencket, ved ej heller hvorudj deres Klam/m/eri bestoed.
Isaak Isaaksøn Berven forestillede at vertinden i Inspecteurens huus, ude i Kiøckenet hvor
hun solte øll og brendeviin, bad mig at ieg skulde leede Torbiørn paa døren, siden hand var i
skienderie med Een som heder Joen, og som hand da Rev min skiorte i støcker, skeede dette.
Fogden tilspurte Parterne om det var paa en Søndag eller Ørckedag dette slagsmaal skeede.
Isaack Berven her til svarede, det var paa en Søndag.
Ellers paastoed hand, Isaak Berwen, sagen udsat indtil hand fick spørge sig for hos sine
Officerer om hand i den/n/e sag skulde staae under Lands Lov og Ret, eller under Kriigs
Retten.
Citanten Torbiørn Branstwet paastoed Dom til Isaak Berwens afstraffelse, og erindrede om
omkostningerne, som til den/n/e tiid har været 10 rd:
Fogden paa Justitiens vegne satte i Rætte og paastoed at Isaak Isaksøn Berven, som med
Eenstemmende vidner er bleven overbeviist at have begiegnet To[r]biørn Olsøn Branstvet,
uden lovlig aarsage med needkastelse
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til jorden og med hug og slag, saa at blod er gaaen igien/n/em Torbiørn Branstvet Mund,
Næse og Øren, og det efter forbryderens Egen tilstaaelse, paa En Søn og Helligdag om
Morgenen, bør tilfindes, følgelig Lovens 6 B: 7 C: 8 art:, at bøde til Deris Maj:tts Cassa 3de 6
lod sølv, saa og til skole Cassen efter Forordningen 3 lod sølv, og hvad hand for blodvid bør
bøde, indstillede Fogden til Rettens Eged gott findende. hvorom Fogden begierede Dom.
Da blev udj sagen saaleedes Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
Hvad Isaak Isaaksøn Bervens paastand er anbelangende, \om/ at faae sagen udsat, indtil hand
kunde forespørge sig, om hand i den/n/e sag stoed under Lands Lov og Rett, eller under
Kriigs Rætten, da er ham sam/m/e inden Rætten bleven betydet, det hand i dette tilfælde stoed

under Lands Lov og Rætt, som Een Landværge, ved Værne Tinget, som er Bøygde Tinget, og
som hand intet andet Fundament har brugt til at grunde den forlangende udsættelse paa, og
Citanten Torbiørn Olsøn Branstvet samt Fogden paa Justitiens vegne har urgeret paa Dom,
saa er det, at de førte vidner har grundig og fuldstændig oplyst, det Isaak Isaaksøn Berwen
med hug og slag uden lovlig given aarsage, og det efter forbryderens Egen tilstaaelse at være
skeed paa Een Søndag, har overfaldet Torbiørn Olsøn Branstvendt!!, saa at blodet er gaaed
ham igien/n/em Mund og Øren: thj Kiendes for Rætt, det Isaak Isaaksøn Berven efter Lovens
6 Bogs 7de Cap: 8de art: bør bøde 3de sex lod sølv, er 9 Rd:r, og efter foregaaende 3 Cap: 1
art: at bøde Hellig brøde 3 lod sølv, er 1 rd: 3 mrk:, samt betalle udj Processens omkostning 6
Rd:r, saaleedes som nu Dømbt er, bør Isaak Isaaksøn Bøde, betalle og udreede inden 15ten
dagge efter Dom/m/ens forkyndelse under Nam og Execution.
Aamun Knudsen Espe gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til den/n/e tægte dag, har ladet
stevne og indkalde min yngere broder \Siur Knudsøn/, Dom at lide til at imodtage /: {og
fravige} :/ Løsnings penge og fraviige min Faders hoved bølle og Aasæde udj gaarden Espen,
samt at svare Processens omkostninger, og vil ieg fornem/m/e om bem:te min broder Siur
Knudsøn nu møder, i vidrig fald paastaar ieg stevningen afhiemlet.
Dend indstevnte Siur Knudsøn møtte, tilstoed lovlig varsel, og sagde, ieg vil tage imod
Løsnings
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Penge, dem min broder og har tilbudet mig, men ej sagt hvor mange penge hand vil give mig,
føren i dag.
Citanten Replicerede, det min broder efter skifte brevet af 9de Decbr: 1739 er udlagt for
gields fordring 40 mrk: smør, og i Arv ¼ mrk: smør, tilsam/m/en for 53 rd: 4 mrk:, dem ieg
har budet ham,
dend indstevnte Siur Knudsøn sagde, ieg har for andet at fordre, det vil ieg og have.
Citanten Replicerede, har min broder andet at fordre, formeener ieg, det ej vedkom/m/er
den/n/e sag, hvor her ickun tvistes om Aasædets indløsning. Citanten bød atter dend
om/m/elte Sum/m/a her for Rætten, om hands broder sam/m/e vilde imodtage, da ieg vil
frafalde Processens omkostning.
dend indstevnte Siur Knudsøn modtog penge, og saaleedes blev sagen ophæved.
Dend 26de Maj blev med Tinget Continueret, er passeret.
Hr: Lieutenant Hierman gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til den/n/e tægte dag har
ladet stevne og indkalde Michel Siursøn Lotte og Torbiørn Larsøn ibdm:, dom at lide til
undgieldelse, fordj de dend 8de Martj nest afvigte, da ieg kom fra Bergen med Mundering og
Amunition til Hr: Capitain Borses Compagnie, og havde Pass paa fri skyds, ej alleene
nægtede mig fri skyds, men end og at de nægtede mig skyds for betalning, der om vidnet, som
under Lovens faldsmaal er indvarslet, sc: Arne Olsøn Widnes, og fleere om fornødiges, {som
nu ej ere indkaldede}, saa og de indstevnte, for ungieldelse, end og at imod tage Dom til
Processens erstatning. og vil ieg fornem/m/e om vederparterne møder.
Michel Siursøn Lotte møtte, tilstoed lovlig varsel, sagde derhos, ieg var ej tilsagt at skiødse.
min grande, som og er stevnt, er Reist til Bergen, dog tager ieg ej til gienmælle for ham.
Citanten lagde i Rætte sit Pass paa fri skyds af 28de Martj h: a:, saa lydende.
stevnevidnerne Joen Hougse og Christopher Langesetter med Eed og opragte fingre
afhiemlede stevningens forkyndelse, at være skeed med meere end 14ten dages varsel, til
dette Ting, forkyndt for Torbiørn Larsøns boepæl paa garden Lotte, udj hands Eget paahør.

Citanten paastoed vidnerne, Sergiant Holgier Jonas Møllerup og Soldat Arne Olsøn Widnes
Eedelig afhørt. Eedens forklaring blev dem forrelæst {og forelæst}, og forManet om dends
betydelighed at have stedse i Erindring.
1ste vidne, Sergiant ved Hr: Capitain Borses Compagnie, Holgier Jonas Møllerup, aflagde
Eeden efter Loven og vidnede, at j Martj Maanet dette aar, da Hr: Lieutenant Hierman kom
fra Bergen med Mundering og Amunition, {var} og vj kom
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under gaarden Lotte, gick ieg og Soldat Arne Olsøn Widnes, som vare paa baaden, op til
gaarden Lotte for at faae skyds, mens Hr: Lieutenanten gick op til Mons:r Blom paa
Hestham/m/er, da vj kom til Lotte og tilsagde Michel Siursøn og Torbiørn Larsøn Lotte at de
vilde skydse Munderingen, og at Passet havde Lieutenanten, nægtede de begge os skyds, og
som det var om aftenen Klocken omtrent 10 eller 11 da vj kom, og disse omvundene vare
needlagt, sagde Michel Siursøn til os, ieg staar ej op af min seng for at skydse. Michel
Siursøn tilstoed at de begierede skyds, men det var om Natten, saa de ej saa noged pass.
Citanten Replicerede, at hav[de] de kom/m/ed for at skydse skulde hand meer end heller
visset dem Passet, dog vilde ieg have været fornøyet, dersom de ickun for penge vilde
skydset, at ieg ej skulde blive bragt udj frygt for Kongens Munderings bedervelse, men det
vilde de ej heller.
2det vidne, Arne Olsøn Widnes, Soldat ved Hr: Capitain Borse Compagnie, aflagde Eeden
og vidnede, Conform med første vidne, sagde derhos de begge aldeeles nægtede at skydse.
Citanten erindrede om Laudag for dend udeblivende, og paastoed Dom over den mødende
Michel Siursøn Lotte.
Afkeediget,
Den lovlig indstevnte og nu ej mødende Torbiørn Larsøn Lotte forelæges at møde til Nest
anstundende høste Ting med dette skibbr:, sigtelsen at tilsvare, da der efter lovlig omgang
skal vorde Dom afsagt over begge forbryderne.
Arve skifte breved efter sal: Gurj Tostensdatter, sluttet d: 14de Octbr: 1752, blev læst, og var
stervboen Eiende Jordegoeds i Gaarden Opheim ½ huud, 18 mrk: smør, vurderet for 24 rd:, og
udlagt først for gield fordring til Peder Duberg 3 ½ mrk: smør, til Halwer Mansager ¼ huud
og 6 mrk: sm:, til Guri Tostensdatter 4 mrk: sm:, Giestgiberen Johan/n/es i Odde 3 mrk: sm:,
Ole Swendsøn 1 ½ mrk: sm:, dernæst til Enckemanden Lars Swendsøn i arv ¼ huud.
Giær Larsdatter Frøswiig Specification over hendes formue, forfattet d: 15de Junj 1752,
føren hun indlod sig i ægteskab med Johan/n/es Arnesøn, blev lydelig læst.
Johan/n/es Arnesøns Declaration af af!! 15de Junj 1752, det hand ej det Ringeste Eier, men
haver gield 3 rd: 2 mrk: 6 s: da hand indlader sig i ægteskab med Giær Larsdatter.
Peder Samsonsøn Frøswiig skriftl: forpligt af 27de Octbr: 1752 om hands Forældres ophold
til døde dagen.
Johan/n/es Olsøn Bustethuun og med Interessendere udgivene skiøde af 9 Martj 1753 til
Aslach Gundersøn paa 1 Løb smør udj Gaarden Jølloe, blev læst.
Thomas Aslachsøn Seljestad og Ole Swendsøn ibdm: udgivene skiøde af 9de Martj 1753 til
Rolf Biørnesøn paa 16 Mrk: smør udj gaarden Seljestad.
Jens Mouge og med Interessendere udgivene skiøde af 9 Martj 1753 til Aamund Iwersøn paa
1 pd: 15 ¼ mrk: smør med bøxsel udj gaarden Mouge, blev læst.
Johan/n/es Pedersøn Jaastad skriftl: Declaration af 10 Martj
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Dette aar, hvorved hand Mortificerer dend penge Mangel hand dend 30 Octbr: 1752 inden
Rætten lod lysse som Odels Mand til Gaarden yttre Jaastad, læst.
Elling Jonsøn yttr: Jaastad, Friderich Pedersøn indre Jaastad, Jørgen Pedersøn ibdm: og
Johan/n/es Peders: ibdm: med hin anden oprettede Contract om gaarderne Indr: og yttr:
Jaastad[s] indløsning, af 12 Martj 1753.
Hagtor Øfsthuus udgivene bøxel brev af 15de Maj 1753 til Baar Larsøn paa 1 hud 17 mrk:
sm: i gaard: Ougenes.
Halsteen Johan/n/essøn Tioflaat og med Interessendere udgivene skiøde af 6de Febr: 1753 til
Niels Johan/n/esøn paa 1 pd: 6 mrk: smør i gaarden Tioflaat. blev læst.
Andwe Halanger og med Interessendere udgivene skiøde af 9de Martj 1753 til Peder
Knudsøn Trones paa 1 pd: 8 Mrk: smør i gaard: Trones, blev læst.
Lensmanden Joen Hougse gav tilkiende, det ieg til den/n/e tægte dag, paa stervboens vegne
efter sal: Siur Siursøn Qwalwiigen, har ladet stevne Helje Heljesøn Qwalwiigen at anhøre
vidner, sc: Aschiel Schaaltvet, Jens Torgiersøn Bleje og Throne Marie Blomberg, som under
Lovens faldsmaal er indvarslet, om hvad den paa Fiorden borte blevene Siur Siursøn havde
sagt, det bem:te hands halvbroder Helje Heljesøn Qwalwiigen var ham skyldig, sam/m/e ved
Eed sig at fralægge, eller at blive dømt til at betalle Capitalen, som skal være 23 rd:, med
Processens omkostning.
dend indstevnte Helje Heljesøn Qwalwiigen blev paaRaabt, mens ingen vilde svare.
stevne vidnerne Joen Hougse og Christopher Langesetter med Eed og opragte fingere
afhiemlede stevningens lovlige forkyndelse at være skeed med 14ten dages forkyndelse udj
Helje Qwalwiigens Egen stue paa Gaarden Qwalwiigen, og udj hands Eget paahør.
Actor begierede de mødende vidner Eedelig afhørt, og forelægelse for den udeblivende
sagvolderen. Eedens forklaring blev vidnerne, som alle møtte, forelæst, og af Dom/m/eren
formanet.
1ste vidne, Throne Marie Blomberg, Giestgiber Encke her paa Giestgiberiet Utne, aflagde
Eeden efter Loven og vidnede, at sidstl: Kyndelsmisse aften, da Siur Siursøn Qwalwiigen var
her i mit huus med 4re af sine Cam/m/e-Rader, som alle sam/m/e aften blev her paa Fiorden
ved Ting vigen, sagde hand, det min halvbroderer!! Helje Qwalwiigen er mig skyldig 23 Rd:,
og hand vil ej tilstaae meere end som 18 rd:, men hand skal giøre Eed for det manglende,
dend det ved ieg at Een
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af os for!! (faar?) lov til at sverge: dette igientog hand, Siur, nogle gange, videre ved ieg ej,
icke heller har ieg hørt noget andet. Citanten havde ej noged at tilspørge vidnet.
2det vidne, Aschield Poulsøn, boendes paa gaarden Schaaltwet, aflagde Eeden og vidnede, at
omtrendt 3 ugger eller 14ten dage for Juul Nestl: kom ieg, paa min Reisse, En aften til
Qwalwiigen, da Siowat Qwalwiigen, som siden er bleven paa Fiorden, gav mig og min
tieneste Dreng Mad, om Morgenen der efter, gav den borte blevene Siur Siursøn Qwalwiigen
os Mad, da siger ieg til ham, har du nu af din halvbroder Helje Heljesøn, som {er mit
søskende b} var {dit} din formynder, faaed Rigtighed: da svarede Siur Nej, ieg har faaed det
saa nær som 25 rd:, der Rester, men det er mest Renter, hoved stollen har ieg mesten faaed ud,
saa det er mest Renter. Citanten havde ej noged at tilspørge vidnet.
3de vidne, Jens Torgiersøn Bleje, tienende hos Nest forbem:te andet vidne, er gaml: 21 aar,
har været Confirmeret udj sin Daabets pagt, har og nogle gange været til Herrens Nadvere,
aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at nestl: aar var ieg med min huusbonde paa
Qwalwiigen, da hørte ieg at min huusbonde Aschiel Schaaltvet talte med Siur, om hand af sin
Formynder og halvbroder Helje Qwalwiigen havde faaen Rigtighed, da siger Siur, ieg har

faaed mesten Hoved stollen, men hand er mig skyldig paa hoved stol og Renter 25 rd:, men
det meste er Renter, videre hørte ieg ej. Citanten havde ej noged at tilspørge vidnet.
Afskeediget,
Den lovlig indstevnte Helje Heljesøn palæges at møde til nest anstundende høsteting for dette
skibbr:, sigtelsen at tilsvare.
Peder Knudsøn Trones udgivene Obligation af af!! 26de Maj 1753 til Christopher Siursøn
Ødwen imod pant af 1 pd: 14 mrk: smør, ½ huud Landskyld i gaarden Trones, blev læst.
Lars Erichsøn Sandstøe udgivene Pante Obligation af 18de Junj 1748, læst til Tinge d: 20
Junj sam/m/e aar, og indført i Pantebogen paa fol: 273, udgived til Aslach Swendsøn Berven
for Capital 80 rd:, blev efter paategnede qvittering af 6 Febr: 1753 inden Retten andvist og
udslet.
En ditto Obligation udgived af nest forbem:te Lars Sandstøe til ovenmelte Aslach Berven, af
dato 10de Junj 1751, læst til Tinge dagen der efter, og indført i Pante bogen paa fol: 332, for
Capital 120 Rd:r,
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blev efter paategnede qvittering af 7 Martj 1753 anvist til udslettelse af Pante bogen.
Swend Larsøn Eidnes udgivene Obligation af 25de Junj 1750 til Hr: Winding for Capital 179
Rd:r, læst til Tinge dagen der efter, og udj Pante Bogen paa fol: 312 indført, blev efter
paategnede qvittering af 21 Maj 1753 inden Retten anvist til udslettelse af Pante Bogen.
Swend Larsøn Eidnes udgivene Obligation af 12 Junj 1752 til Hr: Winding for Capital 121
Rd:r, læst til Tinge dagen der efter, og indført i Pante Bogen paa fol: 352, blev efter
paategnede qvittering af 21 Maj 1753 anvist til udslettelse.
Swend Larsøn Eidnes udgivene skiøde af 9 Martj 1753 til Aslach Berven paa ½ Løb sm:, ½
hd: i gaard: Eidnes.
Lars Erichs: Sandstøe udgivene skiøde af 9 Martj 1753 til Ole Sexe paa 2 Løb: salt, 2 f:sk: i
gaard: Sandstøe. læst.
Dend 28de Maj blev end videre med Tinget Continueret.
Helje Monsøn Hamre og Ole Ormsøn Nedr: Berj[e] udgivene skiøde af 9de Martj 1753 til
Orm Joensøn paa Ett Pund 12 Mrk: smør i gaarden Houge, blev læst.
Joen Monsøn Nedr: \Sexe/ udgivene Pante brev af 20 Decbr: 1752 til Cancellie Raad
Fleischer for laante penge 90 rd:, imod det underpant af ½ Løb sm:, 1/3 hd:, 2/3 Løb salt i i
gaard: Nedr: Sexe.
Siur Joensøn Schare udgivene skiøde af 9 Martj 1753 til Joen Siursøn paa ½ Løb sm: i
gaarden Schare. blev læst.
Aslach Swens: Berwen og Niels Joens: Sexe udgivene skiøde af 9 Martj 1753 til Mathias
Holgiersøn paa 18 mrk: sm:, 1 b:sk: i gaard: øv[r]e Berven.
En Odels Dom afsagt paa Gaard: Røtten d: 27de Apriil 1751 imel: Torsten Leworsøn og
Encken Ziri Jonsdatter Røtten, hvorved dend sidste tilkiendes Odelen til 1 Pd: smør, 1 ½ Løb
salt med bøxel, og overbøxel til 1 mrk: sm:, 1 Løb salt, j gaard: Røtten.
Iwer Wogslie og med Interessendere udgivene skiøde af 9 Martj 1753 til Ole Joensøn paa ½
Løb smør i gaard: Houge, blev læst.
Fogden Hr: Cam/m/er-Raad Hejberg lod inden Rætten oplæsse og Examinere, til bilager ved
hands Regnskaber, En Specification over de faldende bøxler af de bort fæstede Gaarder paa
Halsnøe Closter goedset. 2o: skatte Restancen, hvis endelige Sum/m/a var 526 rd: 92 skil:,

og som ingen noged der imod havde at erindre, var Hr: Cam/m/er Raaden Rettens Attestation
begierende, som blev efterkom/m/ed.
Efter 3de gange udraabelse indfant sig ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget for
dette skibr: ophæved.

Dend 30de Maj blev med Grawens skibbr:[s] Almue paa det sædvanlige Tingstæd Eie
Grund ved søen, holden Et Almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Rætten
blev beklæd med det Ordinaire Laug Rætt, sc: Berge Traae, Siur Olsøn Spaanem, Lars
Lionne, Lewor Osse, <er Wig> Elling ibdm:, Siur Schaar, Sølfest ibdm:, og Johannes
Nesseim. Nærværende inden Rætten Fogden Hr: Cam/m/er-Raad Hejberg, med bøygde
Lensmanden Anders Wambem og dend Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst blev publiceret de Forordninger med andere ordres og placater, som paa
fol: 6 findes Extraheret.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg til den/n/e Almue igientog sam/m/e Qwæstion, som til
Almuen af Jondahl Tinglav
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fremsat er. Hvortil dend Tingsøgende Almue Eenstem/m/ende svarede, det her, fra dette
skibbr:, ud af Riget, aldeeles ingen Mand eller qvindes Persohn er bort Reist.
Jørgen Torbiørnsøn Store Berge udgivene Obligation af 7de Martj 1753 til Andwe Halanger
for laante penge 160 Rd:r imod det underpant af ½ Løb smør, ½ g:skind i gaard: Store Berge,
blev læst.
Iwer Thomasøn Wangen udgivene Panteforskrivelse af 6de Febr: 1753 til Aslach Berven for
laante penge 203 rd: imod underpant af 3 Spand smør i Gaarden Wangen, blev lest.
Iwer Thomasøn Wangen til Johan/n/es Larsøn Halanger udgivende Pante forskrivelse af
30de Octbr: 1747, læst til tinge d: sam/m/e dag, og indført i Pante Bogen paa fol: 257, blev
efter paategnede qvittering af 5te Febr: 1753 inden Retten anvist til udslettelse.
Arve skifte brevet efter sal: Siur Nielsøn øvre Spilden, sluttet d: 5te Febr: 1753, blev {fle}
læst, og var sterv boen Eiende jordegoeds udj gaarden øvre Spilden 1 Løb 2 pd: 15 mrk: smør,
3/8 Løb salt, 39/64 huud, vurderet 173 rd: 4 mrk: ½ s:, og udlagt i Arv, saasom til Encken
Gyro Hansdatter 2 pund 7 mrk: smør, 3/8 Løb salt, 39/64 huud, til en hver af dend sal: Mands
Børn, saasom, Lars dend ældere, Hans, Niels, Lars dend yngere og Magnus Siurs sønner, hver
14 mrk: smør, Sigvor og Anne Siurs døttere, hver af dem 5 mrk: smør. Nock udj Gaarden
Sebbøe 16 Mrk: smør, vurderet 32 rd:, og udlagt i gields fordring til Niels Larsøn for 32 rd:
Dend 1ste Junj blev end videre med Tinget Continueret.
Hr: Schnabels udgivene bøxel brev med Rewers, af dags dato, til Johan/n/e[s] Larsøn paa 3
Spd: smør i gaarden Mid Bergo, blev læst
En under-Rettes Doms Afsigt, afsagt her inden Rætten d: 27de Octbr: 1752, imel: Fogden
Hr: Cam/m/er Raad Hejberg som Actor, mod Qvinden Lisbeth Larsdatter og hendes udlagde
barne Fader, hvorved den/n/e hore for 3de leiermaal og barn avling udj løsagtighed er Dømt at

arbeide udj Bergens Tugthuus i 8te Aar, og dend udlagde barne Fader Hans Hansøn for
sigtelsen fri at være. bl: læst.
Hans Saaqwitne udgivene skiøde af 27de Octbr: 1752 til Ole Knudsøn Sexe paa ½ Løb sm:,
½ g:sk: i gaard: Store Bergo.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg udgivene bøxel brev af 30 Maj 1753 til Iwer Michelsøn
paa ½ Løb smør, ¼ tønde salt, ¼ huud udj Gaarden Lionne, blev læst.
Ole Knuds: Sanstøe udgivene skiøde af 10de Martj 1753 til Gunner Pouls: paa ½ Løb sm:, ½
g:skind i gaard: Store Bergo, læst.
Hans Saaqwitne udgivene skiøde af 27de Octbr: 1752 til Aslach Swensøn paa ½ Løb sm:, ½
g:sk: i gaard: Store Bergo, blev læst.
Aslach Swens: udgivene skiøde af 6 Martj 1753 til Jørgen Torbiørns: paa ½ Løb sm:, ½
g:sk: i gaard: Store Bergo. læst.
Torgier Halsteens: Bilden og Johan/n/es Siurs: Nessem udgivene skiøde af 10de Martj 1753
til Niels Wichingsøn paa 1 pd: smør, 1 g:skind, 1 K:skind i gaarden Bilden. blev læst.
Niels Winchings: Bilden skriftl: forpligt af dags dato til sin svigerFader Torgier Halsteens:
om hands underholdning til døde dag.
{Andwe} \Johnnes/ Halanger paa sin steeFader Aamun Buu[es] vegne efter forrige tiltalle til
Thomas Wiig, æskeede sagen i Rætte, og vilde forneme hvad bem:te Thomas Wiig til sin
befrielse havde at forestille, da ieg paa min side vil slutte sagen til Doms.
Thomas Wiig møtte, lagde i Rætte bøxel seddelens Rewers af 3 Febr: 1736, hvor af sees at
gaarden
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Wiig sam/m/e aar har været min Fader tilbøxlet, Original bøxel brev har jord Eieren, som er
Citanten, og ventelig af ham forhen i Rætten lagt. den/n/e bøxel Rewers er saa lydende.
Parterne havde ej videre at forestille, men begge paastoed Dom.
og blev da udj sagen saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Med de af Citanten Aamun Larsøn Buue selv i Retten fremlagde bøxel breve, det første af 3de
Febr: 1736, læst til Tinge dend nest paafølgende 26de Octbr:, bevisses!! (bevisser) det hand til
indstevnte Thomas Wiig[s] Fader Aamun {Heljesøn} \Larsøn/ Wiig har bort bøxlet gaarden
Wiig, skyldende 2 pund smørs Landskyld. Det andet bøxel brev, af dato 14 Martj 1742, læst
til Tinge dend nest paafølgende 17de Julj, oplysser det Citanten har til indstevnte Thomas
Wiig bortbøxlet sam/m/e 2 pund smørs Landskyld, og siger sidst benevnte bøxel brev, det
bøxelen er betalt efter Loven: hvortil kom/m/er, at disse 2de bøxel breve er bekræftet med Et
og det selv sam/m/e Zignete, som er Aamun Larsøn Buu[es] Zignete, umeldet at Aamun
Larsøn Buu upaaAncket fra 14de Martj 1742 og indtil den/n/e sag er vorden anlagt, har ladet
Thomas Wiig som En leilending styre Gaarden Wiig, og dend beboet og dyrket. Efter saadan
sagens beskaffenhed Kiendes for Rætt at være, Det indstevnte Thomas Wiig for Aamun
Larsøn Buu[es] tiltalle bør fri at være. processens omkostning ophæves paa begge sider.
Dend sag ved seeneste Ting indstevnt af Thomas Wiig Contra Aamun Buu, blev paaRaabt:
Citanten møtte og ærklærede sagen at frafalde.
Iwer Michelsøn Lionne fremstoed og begierede, at dend sag imod Tosten Siursøn Hylden inu
maatte udsættes ind[til] høste Tinget. som blev billiget.

Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg her inden Retten betydede opsidderen Ole Giøre, det
hand og hands grander skulde indtage deris ager ved veien oven i Kloppen, saa at Een hver
frit uden fahre Kunde Reisse den/n/e Almindelige og farlige vej: med dend betydning, at hvis
de ej strax satt veien udj forsvarlig stand, skulde de blive ansvarlig, til undgieldelse, for ald
dend skade den Reisende der ved aarsagedes.
Ole Torstens: Sæd og Aslach Ols: ibdm:, deris udgivene skiøde af 10de Martj 1753 til Lars
Jacobsøn paa 1 ½ Spd: smør udj Gaarden Sæd, blev læst.
Dend 2den Junj blev end videre med Tinget Continueret.
Lensmanden Anders Wambem, som Actor paa Justitiens vegne, æskede sagen i Rætte efter
forrige tiltalle til \Tosten Hylle/ {Ole Hielmewold}, gav derhos tilkiende det ieg ved Muntl:
Continuations stevning til dette Ting haver ladet indstevne Tosten Hyldens
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beskickede Defensor Hans Saaqvitne, og vil ieg fornem/m/e om hand \møder/ {.... det
forelagde vidne møder}
Dend indstevnte Defensor Hans Saaqvitne møtte, tilstoed varselen, og vil fornem/m/e {og
det forelagde vidne møder} hvad Actor havde at forretille.
Actor gav tilkiende, det ieg ved den om/m/elte Continuations stevning haver indkaldet fleere
vidner til sagens oplysning, samt forbryderen med hands Defensor sam/m/e at anhøre, og ere
vidnerne under Lovens faldsmaal indvarslet, sc: Johan/n/es Størkorsøn Moe, Britte Larsdatter
Aandeland og Sigri i Kiøllen, deres Eedelige vidnesbyrd at aflæge, og vil ieg fornem/m/e om
de møder.
De 2de første indstevnte vidner møtte, men Sigri i Kiølen efter 3de gange paaRaabelse møtte
ej.
stevne vidnerne Torbiørn Poulsøn Lindebreche og Johan/n/es Andersøn Frøsten fremstoed
for Retten, med Eed og opragte fingere afhiemlede stevningen at være lovligen forkyndt med
meere end 14 dages varsel for Sigri i Kiøllen udj hendes Eget paahør udj Kiølen, hvor hun
tiener hos Hr: Lieutenant Hierman for Am/m/e, og blev hun stevnet under Lovens faldsmaal
straf at møde.
Actor paastoed de mødende vidner Eedelig afhørt, og forelægelse til neste Ting for det
udeblivende vidne. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og af Dom/m/eren formaned at
blive ved sandhed.
1ste vidne, Johan/n/es Størkorsøn, værende til huus paa gaarden Moe, aflagde Eeden efter
Loven og vidnede, at Søndagen nest efter Michels dag nestl: aar, om aftenen, kom ieg
Reisende fra Rundahlen need i Kiølen Giestgiberie, der var Tosten Hylden og Ole
Hielmevold, som begge vare beskienckede, da saa ieg at Tosten løb inde i stuen med
galenskab og vilde spøge med Ole, til slutning førte Ole med sine hænder Tosten fra sig, saa
at Tosten kom i gulvet, dog kand ieg ej sige om det skeede i vreede, men det siuntes som det
var i vreede, da tog Bertel Lissebreche i dem, at de skulde holde freed, og strax skildes de ad.
Der efter begynte Tosten atter med sit spøg, hvor over det bar ihaab med dem, saa de kom ud
af Dørren, i det hørte ieg Et skriig af Ole, sigende, og den Diævel bider mig, da kom de strax
ind igien i stuen, og Ole sin lille finger /: paa hvilcken haand mindes ieg ej :/ var blodig, og
Tosten var blodig i Munden: da sagde de som var i stuen til Tosten, at det var stygt af ham
giort, at hand skulde bide Ole, men ieg hørte ej at Tosten svarede noged dertil. Defensor
tilspurte vidnet, om hand icke hørte, da Ole sagde, du beed mig, det Tosten svarede, da løy du,
du Rev dig i døren. Resp: kand ej mindes at have hørt dette. Actor tilspurte vidnet, om

hand icke hørte det Ole bad om freed, men kunde ej nyde freed af Tosten. Resp: Ole bad om
freed mange gange, men Tosten vilde ei
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lade ham have freed. 2o: Qwæst: om icke Ole fløttede sig fra et stæd til et andet udj stuen,
for at undgaae Tosten. Resp: ja, det forholder sig saa.
2det vidne, Britte Larsdatter, tienende hos Conrat Ondeland, sagde sig at være gaml: 26 aar,
aflagde Eeden og vidnede, at da dette passerede, tiente ieg i Kiølen, men var ej i stuen hvor
giesterne var, men var i en anden stue tillige med Sigri: Om aftenen hørte vj Et skriig, da løb
Sigri ud og ieg efter, da vj kom ud i forstuen laae Tosten i gulvet og Ole stoed med en blodig
finger, og siger til os, see hvor hand beed mig, og var det den lille finger som bløtte, men ieg
kand ej mindes paa hvilcken haand det var, da gick ieg ind igien, fra dem, i dend stue hvor ieg
var kom/m/en fra, saa ieg ej videre ved om dette Klam/m/erie. Actor tilspurte vidnet, om
vidnet kunde see, at det lignede til at hand var bit, eller det lignede til at hand havde faaed den
skade paa en anden maade. Resp: ieg kunde ej Rettere see, end at det lignede som hand var
bit, saasom der viste sig tænderne efter i huuden og i Kiødet. Parterne havde ej videre at
tilspørge vidnet.
Afskeediget,
det lovlig indstevnte vidne Sigri i Kiølen forelæges under Lovens faldsmaal straf at møde til
nest anstundende høsteting, sit vidnesbyrd at aflæge.
Conrat Ondelands udgivene Pante forskrivelse af 30de Octbr: 1750, læst til Tinge d: 27de
Octbr: 1752, og indført i Pante bogen paa fol: 364, blev efter paategnede qvittering af 1ste
\Junj/ 1753 anvist til udslettelse, som blev efterkom/m/ed.
Conrat Ondelands udgivene Pante forskrivelse af gaars dags dato, til Niels Pedersøn Spilden
for laante penge 300 Rd:r, blev læst.
Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg lod inden Retten oplæsse og Examinere til bilager ved
hands Regnskaber. 1o: Specification over de faldende første bøxler af Halsnøe Closter
goedset. 2o: skatte Restancen, hvis endelige Sum/m/a var 396 rd: 81 s:, og som ingen
indfant sig, der noged imod sam/m/e havde at erindre, var Hr: Cam/m/er Raaden Rettens
Attestation begierende, som blev efterkom:
Efter 3de gange udraabelse indfant sig ej nogen der vilde gaae i Rætte, derfor blev Tinget
ophæved.
Dend 4de Junj blev Rætten betiendt paa Gaarden Børsem, i Continuation af den udj forrige
Protoc: paa fol: 162 og 163 begynd[t]e og anlagde Aastæds sag. Retten blev beklæd med det
sam/m/e stæd Specificerede Laug Rætt.
Da begge Parter, Hans Naesøn Børsem og Iwer Magnusøn ibdm:, møtte og ærklærede at
have foreened dem om jordens deeling, og selv indbyrdes skifte den imel: dem, alleene
Rettens Middel vilde needsette Marckeskiel
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efter den anvisning vi lover at giøre.
Da blev først Enhvers agger udsteent saaleedes.

Bergeflecke ageren, tilhørende Hans, jndhegnet fra Ivers bøe med 3de Marckeskields steene
og 2de glopper. Øfredals-flæcken, ligesaa Hans tilhørende, jndhægnet fra Iwers bøe med 4re
steene og 1 gloppe. Gars Ageren, jligemaade Hans tilhørende, jndhegnet med 4re steene og
2de glopper, fra Ivers bøe. Flecket som ligger ved vejen til Hylde, {jndhegnet} tilhørende
Hans, jligemaade jndhegnet med 5 steene og 2 glopper. Skoug Ager-flæcket, er Hans ogsaa
tilhørende, jndhegnet fra Iwers bøe med 4re Steene. Nylende Aggeren, er og Hans
tilhørende, blev jndhægnet fra Iwers bøe med 3de steene og een gloppe. Dahls-Aggeren,
jligemaade Hans tilhørende, jndhegnet fra Iwers bøe med 4re Marcke steene. Bue aggeren,
Endnu Hans tilhørende, ligesaa jndhegnet fra Iwers bøe med 4re Steene og 1 gloppe.
Krogageren, tilhørende Iwer, jndhegnet fra Hanses bøe med 5 steene og 1 gloppe.
Brechageren: der af ejer Hans paa østre og Iwer paa westre Siide, hvilcken ager er adskilt
med 2de steene, 1 gloppe og 1 vinckel, dog ej\er/ Hans bøen hvor heele ageren ligger, dend
vestre part som Iwer ejer, er jndhegnet med 5 steene og 2 glopper. Knuds ageren, er Iwer
tilhørende, og jndhægnet fra Hanses bøe paa østre side med 2de glopper. Lillebreck-ageren,
er Iwer tilhørende, jndhægnet fra Hanses bøe med 6 steene og 1 gloppe. Niels aggeren, er
Iwers, er jndhegnet fra Hanses bøe paa Westre side med 3 steene og 1 gloppe. Madstue
ageren, er Iwer tilhørende, er jndhegnet fra Hanses bøe paa Westre siide med 3de steene og 1
gloppe.
For nu at vinde tiiden, forlod vii hiem/m/ene Marcken, og forføjede os hen i udmarcken, i
Parternes oververelse, som begge begiærede at Rettens Middel vilde Needsætte Mod og
Markeskiel efter dend anviisning de lovede at vilde giørre, Er da passeret som følger:
I Kalve Giærdet er hugget 2de glopper, som viiser fra øst til vest, der af ejer Hans paa
Søndre, og Iwer paa Nordre siide. Paa Aassen i haugen blev i Østre Enden ved Nye gars leed
needsat een Markeskields steen som viiser efter vejen vest efter i een anden needsat Mærke
steen, der fra Nord i en anden steen needsadt paa Nye heller ham/m/eren, som viiser i lige
linje i en gloppe hugget i et Skarv østen for Kiødner-Houg. jnden disse Mercker Eier Iwer
paa Søndre og Westre siide, og Hans paa Nordre og Østre siide.
Nu blev Støls Marken udsteenet:
hvor der {med} væsten for Demmen, en Markesteen blev needsadt i een houg, som viiser
west efter i een anden Needsadt Marckesteen i een houg, som viiser i samme liige linnie i en
gloppe huggen i et
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skarv, som endnu viiser lengere væst i liige linnie i en needsat Markesteen, som endnu viiser
lenger west, hvor der blev hugget 2de glopper i et skarv, som viiser atter lengere West i et
skarv Kaldet Skidne Sætt, hvor der blev hugget een vinckel gloppe, som viiser i Nord til een
Marckesteen needsadt i Lien, jnden disse Merker ejer Hans paa Østre og Nordre siide, og
Iwer paa Søndre og Westre Siide.
hernest blev til udsteening af os foretagen een Teig Kaldet Slaatte Skaarrene, hvor der
Westen fore AngersKleiv blev hugged en gloppe som viiser liige i Nord til een beck i fieldet:
Endnu lidet lenger West blev atter hugget en Gloppe som viiser ligeleedes i Nord til en bæck i
fieldet, denne Teig tilhører Hans, og Eier Iwer paa Østre og Westre siide af Teigen.
Dend 5te Junj blev bøen steenet og Reenet efter Parternis anvisning, og den/n/em imel:
Marckeskield needsat. saasom ved Spaanems byttet needsat under Een Abel En Marckesteen
som visser i Nord udj dend 2den steen needsat udj En backe, derfra op i en Kloppe under
Haarenen i sam/m/e linie, derfra oven paa Haareinen needsat i sam/m/e linie En Marckesteen
som visser i en gloppe hugget i en jordfast steen udi Karvehullet, som visser op i sam/m/e
linie i en hugget gloppe i Skarvnollet, derfra op i en gloppe under Hans Børsems loft, derudj

en gloppe ved Iwer sin stue væck!! (vægg) her udj Thuunet, alt udj sam/m/e linie, derfra udj
En gloppe Norden for Iwer sin Madstue, sam/m/e visser udj en gloppe i Hæschenolten, derfra
udj en Merckesteen needsat Norden paa Nolten i En Myhr, som visser i Nord udj en gloppe
hugget udj Et skarv, derfra op i en Merkesteen under Store Schaaret, som visser op udj en
gloppe udj det store Berg, som er Ende byttet, alt udj en og den sam/m/e linie. Iwer Eier bøen
og skouen paa Østere siide af disse Mercker, og Hans Eier paa den Westere siide bøen og
skouen.
ved udløe becken følger byttet becken og i en jordfast steen ligendes mit i becken, derudj
hugget En gloppe som visser Nord udj sam/m/e linie i en jordfast steen ved veien, derudj
hugget En gloppe som visser linien i En needsat Merckesteen i Knuds-Reinen, derfra i
sam/m/e linie op paa Halv fierdingen udj en Needsat Merckesteen, sam/m/e visser op i en
gloppe i det store Berg,
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som er ende Mercket paa den/n/e Teig: Og Eier Hans paa dend Østere, og Iwer paa den
Westere siide af disse Mercker.
I Griotsdahlen, der needsat En Merckesteen som visser Nord i den anden needsat
Merckesteen, som visser i sam/m/e linie til dend 3de needsat steen i Smiehougen, som visser
op i Qwilesteenen, derudj hugget En gloppe som [visser] op i en Needsat Merckesteen paa
Halv Fierdingen, sam/m/e visser i en anden Merckesteen needsat oven paa Halv Fierdingen,
sam/m/e visser i en gloppe udj det store Berg. Iwer Eier paa den Østere, og Hans paa dend
Westere siide af disse Merker.
Westen paa Abelle schaaret er hugget En gloppe som visser Nord i den anden gloppe oven
paa Abelle schaaret, sam/m/e visser op i en Needsat Merckesteen paa Gierris hougen,
sam/m/e visser udj en Merckesteen needsat i Maalemyhren, den/n/e visser op i Grifleteigen
udj en jordfast steen, hvorudj blev hugget En gloppe som visser op i det store Berg udj En
hviid Bleg, hvor der blev hugget en gloppe: Hans Eier paa den Østere, og Iwer paa den
Westere siide af disse Mercker.
Oven over Iwer sit Bøetræe i ham/m/eren er hugget En gloppe, sam/m/e visser op i
Nordwest udj en jordfast steen, hvor der blev hugget En gloppe, sam/m/e visser med gierdet
op i Store Bergo byttet, Hans Eier paa den Westere, og Iwer paa den Østere siide af disse
Mercker.
Iwer sin Kirsebær Have, som liger under hussene paa Hans sin bøe, blev indhægned \med/
2de needsatte Merckesteene og En gloppe, sam/m/e gloppe visser udj den gloppe som er
under Hans sit loft: Til vederlag for dette støcke bøe, fick Hans af Iwer Et støcke bøe i
Karweholle, som blev indhægned med Trende Mercker, men Aske skouen paa dette støcke
beholder Iwer.
Pa støllen Kiønnehoug er nedsat 2de Merckesteene som visser Nord og Sør: Hans Eier paa
dend Østere, og Iwer paa dend Westere siide af dette Mercke græsset, men skouen Eier Iwer
saavel paa Hanses part som sin Egen part.
bøe gierdet blev Parterne imellem udmaalet saaleedes at Hans vedlige holder 1/3 Part.
Som ingen af Parterne videre havde at forestille, saa bliver at beregne den/n/e forretnings
omkostning, saavel for første som den/n/e Session, som er Sorenskriveren 4 rd:, diet penge 1
rd: 2 mrk:, brev og Dom penge 5 mrk: 4 s:, Lensmanden 1 rd: 2 [mrk:], Laug Retten per
Mand 1 rd:, er 6 rd:, tilsam/m/en 13 rd: 3 mrk: 4 s:,
hvoraf en hver af Parterne betalte det halve, og saaleedes den/n/e forretning sluttet og Retten
ophævet.

Dend 14de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Qwalnes, beligende i Kingtserviig
Præstegield og Ullensvangs Kircke sogn, og er Præste Encke gaard, med Efterskrevene
Eedsorene Laug Re[tte]s mænd
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Af Grawens skibbr:, som af Fogden Hr: Cam/m/er-Raad Hejberg er opnævnt, sc: Lars Larsøn
Følkedahlen, Mons Houchenes, Thron Moe, Siur Eie, Iwer ibdm:, og Endere Følchedahlen.
nærværende bøygde Lensmanden af bemelte Grawens skibbr:, Anders Larsøn Wambem.
Hvorda for Retten fremkom sogne Præsten her til Kingtzerviig Præstegield, Welærværdige
Hr: Niels Winding, og gav tilkiende det ieg med Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag har ladet
stevne og indkalde Jens Siursøn Mouge, som har til ægte sal: Tosten Mathiasøns efterlatte
huustroe Anna Engebrigtsdatter, der har styrret den/n/e halve gaard Qvalnes, der
Allernaadigst er Præstebordet beneficeret, og skylder 1 ½ Løb 4 ½ mrk: smør, hvoraf den
Eene Løb er bleven En Perpetueret Præste Encke gaard for dette Præstegield, hand, Jens
Siursøn Mouge, eller nu Qwalnes, at være Nærværende ved dend huusse besigtigelse samt
Aaboeds Taxation, som af Rettens Middel vorder foretaged og forretted, dernæst Dom at
anhøre og imodtage til Aabodens svarelse med den/n/e forretning og processes omkostning.
saa er og til vedermælle indkaldet dend anden leilending her paa Gaarden, Christopher
Engebrigtsøn Qwalnes, som styrer og bruger den anden halve Gaardepart: og vil ieg
fornem/m/e om disse indstevnte møder.
Dend til vedermælle indstevnte Christopher Qwalnes møtte og vedtog varselen. Dend
indstevnte Jens Siursøn Qwalnes møtte og vedtog stevning\en/ at være ham lovlig forkyndt,
sagde derhos, det ieg med Contra stevning, som er Muntlig, haver ladet stevne min Jorddrot,
sogne Præsten Hr: Winding, vidner at anhøre om den talle som falt imel: Hoved Citanten og
min Kones Lauværge Ole Haldorsøn Espen om huussene Kort føren skiftet stoed efter min
sal: Forman, derom bem:te Laug værge er indvarslet, og som vidner udj sagen er indkaldet
under Lovens faldsmaal, Jacob og Johan/n/es Hofland, at vidne om sam/m/e udtalte ord, som
passerede om vaaren 1751, som melt Kort føren skiftet blev holden.
Hoved Citanten tilstoed den/n/e Muntlig Contra stevning at være ham lovlig forkyndt,
protesterede i det øfrige Kraftigs[t] imod vidners førelse, om ord som ieg uden eftertanke, for
meere end Toe Aar \her/ for, kand have talt med da værende Encke Anne Qwalnes
\Laugværge/ {......} Ole Espen, hvilcket er den/n/e sag aldeeles uvedkom/m/ende, nu gaarden
er bleven En Præste Encke Gaard, og ieg den bør anam/m/e, da huussene i lovlig stand under
aabod svarelse bør mig leveres.
Dend indstevnte Lauværge Ole Haldorsøn Espen møtte, tilstoed varselen, og sagde, den
aftalle ieg
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som forrige Laugværge for Anne Qwalnes har haft med min sogne Præst for meere end Toe
Aar siden, hvor om nu vidner skal føres, var at Præsten, som den tiid var her paa Gaarden,
tilspurte mig, om den/n/e gamle Røgstue kunde være nock for 2de Mænd her paa Qwalnes,
hvortil ieg svarede, for 2de barneløsse mænd var stuen stoer nock: da siger Præsten, ieg
meener at den/n/e stue /: er en ny Røgstue som sal: Tosten Qwalnes paa Øde Tompt har
opbygt :/ skal og kom/m/e under gaarden, anden talle har ieg ej haft med sogne Præsten.
Hoved Citanten inu protesterede imod vidnernes førelse om den/n/e talle, som er den/n/e
huusse besigtigelse forretning uvedkom/m/ende.

Contra Citanten frafalt de indstevnte vidners førelse, og producerede skifte breved efter sin
sal: Formand, dateret 3 Maj 1751, hvoraf hand begierede en Extract udj den/n/e Act inddragen
for saavit den/n/e sag kand vedkom/m/e, selv er Extracten saa lydende.
Hernest blev besigtelsen over gaardens tilhørende halve huusser, som er Jens Siursøn
Qwalnes anpart, foretaged.
1ste huus, Røgstuen, vil needrives, er meged forraadned og bederved, som den øvre siden
er Jens Siursøn tilhørende, Taxeres sam/m/e, saaleedes.
1 Nye sville /: all tilfangst af bygnings Materialer blev
Taxceret med omkostninger saaleedes, som naar det er
indkiøbt og her til Tompten ført :/ vil Kaaste
4 mrk:
bande stocken vil skiødes, Koster
1
1 beite skie nye
8 s:
spærene til taget vil 12 Nye, Koster
4
8
8 Voger Næver til taged, á 20 s:
1 rd: 4
{Arbeids løn paa dette halve huus, vil blive
4}
{naar arbeids folcket gaar paa Egen Kost
4}
Nock vil til 2 tøm/m/er stocker til at forbedre vecken
og brystet med, á 3 mrk: 8 s:, er
1 1 mrk:
1 nyt bord til muldbencken
8 s:
Naar huusset vorder Revet, da om Muuren eller
grunden skulde tage skade, faar begge opsiddere
indbyrdes at forbedre det. arbeids løn paa dette huus
naar folcket arbeider paa Egen Kost
4 1
8
Er
8 rd: 5 mrk:
2det huus, Madstuen, og 3de huus Løen, fantes i goed stand.
Liggesaa 4de huus Floren, og 5te, hæstestalden, forsvarlig fantes at være.
6de, Fiosset, under sengebuen,
er 5 huus stocke Raadnede, vil nye indleges, á støcket
3 mrk:, er
2 rd: 3 mrk:
2 ½ bielcke, er Raadnet, á 3 mrk:
1
1
8
arbeids løn paa dette huus
3
6
4
8
7de huus, senge buen over Fiosset.
til taged at forbedre, 1 tørvval 13 ½ al: lang
1 mrk:
1 svile til taged
1
bord taged at omgiøre og forbedre med 4re bord,
bordene vil Koste
1
4
arbeids løn/n/en
2
Er
5
4
Lateris
16 rd: 2 mrk: 12 s:
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Transport
16 rd: 2 mrk: 12 s:
8de, Kielderen, fattedes ej noged, hvorudj Præste Løben haver 1/3 part.
9de, Stauburet, som er i stæden for dend Madbuen, der udj Eier Præste Løben de 2/3 Parter,
og her Vinding selv Eier den 3de, eller 1/3 part, er alt got, men som Jens Siursøn i saa maade
til sin halve Løb 4 ½ mrk: smør udj brug, ej haver nogen Madbud, saa har hand her for Retten
forbligtet sig at anskaffe sig En Madbue som skal følge hands brugende jorde part.
10de, Smedie huusset.
til taget vil 3 Voger Næver, á 1 mrk: 4 s:
3 mrk: 12

1 tørvvolle
4
arbeids løn
1
8 Er
5
8
11de, Nøsted, er got,
undtagen at sperrene har skut sig, vil Koste halv
deelen at drive til
4
12: udløen paa Meelstøllen,
dertil vil taged hielpes med 6 Voger Næver, á 1 mrk: 4
s:, er
1 rd: 1 mrk: 8
1 tørvvold
4
arbeids løn
3
4 Er 1 4
12
13de, udløen paa Rosseberg behøver
taged at Repareres, dertil vil 5 Voger Næver, á 1 mrk:
4 s:, er
1 rd:
4
arbeids løn
1 mrk: 8 Er 1 1
12
Sum/m/a aaboden
20 rd: 3 mrk:
Hoved Citanten var Dom begierende til Aabodens erholdelse hos Jens Siursøn,
foruden mine udlagde omkostninger, som er Rettens underholdning her
paa stædet, Forretnings beskrivelse med det stemplede papiir, Laug
Rettens opnævnelse, stevningens forkyndelse og Sorenskriverens
fløtning frem og tilbage, tilsam/m/en af mig udlagt
9 rd:
hvortil kom/m/er Rettens løn, derom alt ieg er Dom begierende.
Rentens!! (Rettens) løn bliver saaleedes at beregne, Sorenskriveren for
den/n/e dags forretning, samt diet penge for en Reisse dag, er
3 4 mrk:
Laug Retten, i henseende til deres lange Reisse fra et andet Præstegield
her ind, kand ej ringere have end 3 mrk: til Mands, og Lensmanden for
sin store møye og Reisse 1 rd:, tilsam/m/en
4
Sum/m/a den/n/e omkostning
16 rd: 4 mrk:
Contra Citanten, til Rettens tilspørgelse, sagde det hand ej videre havde at forestille, end at
hand ej var goed for at betalle den/n/e aaboed med omkostninger.
Da blev saaleedes Dømbt og
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Afsagt.
Det af Contra Citanten Jens Siursøn Qwalnes producerede skifte brev efter hands forman[d]
sal: Torsten Mathiasøn Qwalnes, passeret dend 3 Maj 1751, udvisser det den/n/e gaards
huusser da vare brøstfældige, og at Encken Anne Ingebrigtsdatter /: som nu haver Contra
Citanten Jens Siursøn til Ægte :/ med Laugværge Ole Haldorsøn Espen da haver declareret,
paa det sterv boen ej noged i huusse Aabod skulde afgaae, selv at svare eller bekoste
Aaboden, dette uagted haver de til den/n/e tiid dog ej giort minste Reperation, som har været
at see, saa at huussene i disse sidste Tvende Aar er bleven Merckelig forRinget, hvilcket har
aarsaged det Hoved Citanten har maatte see sig betryged med en lovlig forretning til Aaboeds
erlangelse, allerhelst den/n/e Gaard, ved Høy Øfrigheds Resolution er bleven En Perpetueret
Præste Encke gaard, og endskiønt huusse Aaboden nu i aller billigste og lemfældigste maade
er vorden Taxceret, vil dog leilendingen Jens Siursøn som Contra Citant ej beqvemme sig til
sam/m/e i mindelighed at betalle: thj Kiendes og Døm/m/es for Rætt at være efter Lovens 3
B: 14de Cap: 30de art: pag: 507. det Jens Siursøn Qwalnes bør betalle dend Taxcerede
Aaboed med 20 rd: 3 mrk: til Jorddrotten, Welærværdige Hr: Winding som hoved Citant, og
udj processens omkostning 14 rd:, tilsam/m/en 34 rd: 3 mrk:, som Jens Siursøn bør betalle
inden 15ten dagge efter den/n/e Doms lovlige forkyndelse under Nam og Execution, hvor

imod Hoved Citanten selv setter de Taxcerede huusser udj forsvarlig og lovlig stand, og
sam/m/e forfærdiger.
Dend 20de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden yttre Qwalvigen, beligende i Kingtservig
Præstegield og Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugrettes Mænd, som af Fogden
Hr: Cam/m/er Raad Hejberg er opnevnt, sc: Anfind Lofthuus, i hands stæd sat Lars Olsøn
Age, Johan/n/es Olsøn Luttro, Elling Joensøn Jaastad, i hands stæd satt Joen Olsøn Willure,
Aamun Tostensøn Utne, gl: Joen Olsøn Age, og Knud Swendsøn Helleland, i hands stæd sat
Johan/n/es Siursøn Twet, nærværende Bøygde Lensmanden Joen Torchiels: Hougse,
Hvorda for Retten fremstoed Helje Heljesøn Qwalwiigen og gav tilkiende, det ieg med
Muntl: varsel lovl: til den/n/e Tægte dag har ladet her til Aastædet indvarsle mine Grander
Aamun Heljesøn med søn Endre Aamunsøn, begge boende her paa Gaarden Qwalviigen, til at
lide og ungielde fordj de ej har holt dem efterrettelig dend Marckeskield og steenings
forretning som skeede nestleeden aar her paa Gaarden ved Rettens Middel os imellem, men
har hugget løvbirck uden for deris mercker paa min Eiendom, udj den birckeskouv hvor
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Marckeskiellet gaar øvre veien fra Houchered-løen til Biotvets Merckegars leedet. 2o: Enten
at afstaae Kirsebær haven, eller at give vederlag der for. 3o: Til at Rødig giøre min halve
part af de gamle huuse Tompter. 4o: at lade udsteene haven sa[a]vel needen under, som den
er oven til udsteenet. 5o: at undgielde fordi de Nestleeden som/m/er forbj Marckeskiel har
slaget græs paa min Eiendom. 6o: fordj de Nestl: som/m/er har brugt ulovlig Kiørsel ved
min høe hæske. 7o: fordj de haver gaaed forbj de gamle bytter med deris steening Nestl: aar,
imod foreening; om disse Poster vidner at anhøre, Dom at imod tage, saavel udj hoved sagen
som processens omkostning. De vidner som til sagens oplysning er indkaldet under Lovens
faldsmaal, ere Arne Widnes, Ole Biotvet og Anne Heljedatter, som er min fuldsøster og
Aamun Heljesøn sin halvsøster, i det øfrige vil ieg fornem/m/e om min halvbroder og grande
med sin søn møder.
Dend indstevnte Endre Aamunsøn Qwalvigen møtte og sagde, at som min Fader har
tilskiødet mig sin jord, hvilcket er Citanten, min Farbroder, bekient, saa svarer ieg saavel paa
min Fader som Egene vegne udj den/n/e sag, vedtog stevningen den at være mig lovlig
forkyndt, saa og min Fader, paa hvis vegne ieg {p} tager til gienmælle, protesterede i
Kraftigste maader imod det vidne Anne Heljedatter, som er Citantens Kiødelige søster, det
hun ej som vidne vorder antagen, men afviist: Ellers til sagens oplysning fremlæger ieg til
Actens følge Et udtog af Justitz Protoc: betræffende den Marckeskields forretning som Nestl:
aar skeede her paa Gaarden, med paastand det Citanten lovl: beviisser det ieg eller min Fader
sam/m/e haver overtraaed eller noged der imod handlet. Det producerede udtog er af følgende
indhold.
Citanten frafald de 2de vidner Arne Widnes og Anne Heljedatter, men paastoed det vidne
Ole Biotvet, som nu møder, Eedelig afhørt, gav der hos tilkiende, det ieg ligeleedes til vidne
under Lovens faldsmaal har indvarslet Endre indere Aass, men forgiettede at angive det for
Rætten, og som sam/m/e vidne nu ej møder, paastaar ieg stevnevidnerne Eedelig afhørt.
stevnevidnerne Aamun Drengsøn Aass og Svend Nielsøn Aastod!! med Eed og opragte
fingere afhiemlede stevningen, som var Muntl:, at være forkyndt for Endere indere Aass udj
hands Eget paahør, med meere end 14ten dagges varsel, under Lovens fald[s]maal, til i dag
her at møde, sit vidnesbyrd at aflæge, om hvem der har slaaet græs nestl: aar om
Marckeskield: da Endere Aass svarede os, at hand skulde ind i Odde for at bygge, vilde og

gierne møde til dend paastevnte dag, sit vidnesbyrd at aflægge, naar Citanten vilde hente ham
her ud, hvilcket vj og berettede Citanten Helje Qwalwigen.
Eedens forklaring blev vidnet Ole Steensøn, som er boende paa Gaarden Biotvet, forelæst,
og formanet at blive ved sandhed, der næst vidnet aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at
Nestl: som/m/er var ieg og Endere Aass, efter forlangende af Helje Qwalvigen, for at
besigtige
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hvorleedes der {ved} under Meelstøls bircken var slaaen græs om Marckeskield ind paa Helje
Qwalvigens Eiendom, da saae ieg at der forbj Marckeskield, ind paa Helje[s] Eiendom var
slaaen græs omtrent til en saxe, naar der gaar 6 saxer græs paa en børre, som mig tyckes
kunde det være imod 2 skil: værdj, mens hvem der havde slaaet sam/m/e græs, veed ieg ej,
Endere Qwalvigen var og sam/m/e gang tilstæde, tilstoed at der var slaaet omkring mercket,
men der blev ej omtalt eller tilstaaed hvem der havde slaaet sam/m/e græs, og kand ieg giøre
anvisning paa stædet, ellers maalte vj det afslagede støcke Marck, som var 2 ½ foed i
breeden, og lengden var fra en {gloppe} \Kors/ udj et skarv og op til neste Kors udj Een steen
som er Marckeskieldet. om breeden forstaaes saaleedes, at veed den første Kors var breeden 2
½ food, i mitten var det En favn, hvor meeget breeden var ved den anden ende eller Kors
mindes ieg ej, dog var det afslaaene lit breedere oven end needen til. end anviste Helje os
fleere stæder, hvor hand sagde, at der var slaaed om byttet, men som græsset paa begge sider
var afslaaet, kunde vj intet see eller skiøn/n/e. Parterne havde ej noged at tilspørge vidnet.
Hernest forføyede vj os i Marcken i følge af begge parter, for at siune og granske de
paastevnte Aastæder, og var med det Eene afhørte vidne for at giøre dend belovede anvisning,
da vj først forføyede os til det stæd hvor græsset om Marckeskieldet skal være slaaed, da
vidnet anviste os de 2de omvunde Kors, samt lengden af bøen som nestl: aar var afslaaen: her
indfandt sig dend indstevnte Aamun Heljesøn og sagde, ieg har for min søn slaget nermest
byttet, og har ieg slaged i lige linie af de 2de Kors, anderleedes skal mig aldrig overbeviises at
have slaged, men et onskabs Men/n/eske maa have slaged om byttet, og var min søns slaatte
slaged først lenge føren Helje slog sin slotte, ieg er og villig med Eed at bekræfte det ieg slog
det beneste ieg kunde slaae efter Merckerne: dette var den 5te post i stevning[en].
Dernæst blev os af Citanten anvist aastædet hvor om den 4de post i stevningen omtaller at
udsteene haven saavel needen under, som den er over til. her om Endre Qwalviigen
forklarede, at naar Citanten holder bøe gierdet vedlige, som hand lader ligger øde, behøves
ingen steening her. her til Helje svarede, her paa dette stæd har aldrig været gierde. Endre
begierede det Rettens Middel vilde følge ham, vilde hand visse garmoen hvor gierdet har
staaed, som Helje lader ligge øde. Derpaa Endre giorde os anvisning paa garmoen, da
parterne beskylde hin anden hvem som sam/m/e gierde skulde holde, men ingen her om
fremførte noged beviiss.
for det 3de blev os af Citanten anvist den 1ste post i stevningen, som er ved Houchereidløen. Herom Endre Qwalwiigen forestillede, det ieg har holdet mig Marckeskields brevet
efterrettelig, som siger, det min Fader Aamun nu for eftertiiden skal Eie bircke skouen fra
Torbiørns Hesse og ud til Houchered løen, og lige efter Vejen ud til Biotvet Merckesgar lee,
ald den bircke skouv som er oven for dette Mercke skal tilhøre min Fader, og needen for dette
Mercke har ieg ej hugget.
Citanten forrestillede, at her fra dette sted gaar 2de Veje ud efter som er øyensiunlig, saa har
ieg under Lovens faldmaal indstevnt
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Steen Michelsøn Biotvet med søn Ole Steensøn, begge boende paa Biotvet, at vidne, hvilcken
Vej det er, enten øvre eller nedere Veien. begge vidnerne møtte, tilstoed, vedtog stevningen,
sagde der hos de ofte havde hørt Eedens forklaring oplæsse, og altsaa veste meged vel hvad
Eden betyder.
1ste vidne, Steen Michelsøn, boende paa gaarden Biotvet, sagde sig at være gaml: omtrent
80 Aar, aflagde Eeden og vidnede, at den/n/e neederste vej er en gaml: gemen Folcke vei, og
derfor kaldes Veien: men den øverste vej er ingen anden vej end en gam/m/el Øgge vei, som i
gamle dagge før min tiid blev brugt til øgge vej. men nu bruges dend neederste vej til øgge
vej, saavel som til almindelig gange vei. og stoed Biotvet Merckesgar lee paa den neederste
vej, men nu er der intet lee. parterne havde ej noged at tilspørge vidnet.
2det [vidne], Ole Steensøn, vidnede under sin i dag forhen aflagde Eed, {og} Conform med
nest forregaaende første vidne.
Angaaende den 6de post i stevningen, om Kiørselen ved Helje sin høy hæske, blev os
sam/m/e af Helje anviist, hvor den almindelige Kiørsel vej gaar tæt med Endere sin ager, men
som Helje Eier bøen, setter hand hæsken imel: ageren og vejen, hvorved hand trænger baade
veien og ageren.
Den 2den, 3de og 7de post af stevningen, frafald Citanten.
ved hiemkomsten til huussene, da Rettens Middel igien hafde sat dem, paastoed begge Parter
Dom, endskiønt lenge blev forsøgt at bringe Dem i foreening, men alt var forgieves, og som
ingen af Parterne videre havde at forestille, saa bliver at beregne den/n/e forretnings
omkostninger, som er Sorenskriveren for den/n/e dags forretning 2 rd:, diet penge til aastædet
4 mrk:, Sorenskriverens fløtning til aastædet har Citanten forskaffet, som hand og igien
fløtter Sorenskriveren til sit hiem, Lensmanden for Laug Rettens tilsigelse samt opvartning
ved Retten med at gaae Rettens Middel til haande, kand ej ringere have end som 1 rd:, Laug
Retten per Mand 1 mrk: 8 s:, er 1 rd: 3 mrk:, tilsammen Rettens løn 5 rd: 1 mrk:,
og som ingen af Parterne videre havde at forestille, saa blev saaleedes for Rætt Kiendt,
Dømbt og
Afsagt.
hvad den første post udj stevningen er betræffende, angaaende veien fra Houchered løen og til
Biotvet Merckegars leedet, som er Merckeskield imel: disse 2de stridende Parter, efter det her
udj Retten producerede Marckeskields brev, hvor der skal findes 2de veje, saa at Helje vil
have her ved forstaaed øvre vejen, som en paa disse tiider ubrugelig vej: og, Endere vil have
forstaaed needere vejen, som en paa disse tiider bekiendt brugelig vej: Da har de af Citanten
indstevnte vidner forklaret at needere vejen er dend vej som gaar til Biotvet Merckes gar lee,
og at leedet stoed paa needere vejen, som er Conform med det i Retten producerede
Markeskields brev: men øvre vejen er en gaml: øgge vej, som nu ej bruges, thj Kiendes for
Rætt, det neederste veien bliver Marckeskield imel: disse 2de Parter, efter det producerede
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skields brev. Dend 2den og 3de post er af Citanten frafalden. Den 4de post, som handler
efter stevningen om at udsteene haven needen til. Efter den siun og granskning som der ved er
passeret, da naar bøe gierdet som har været imel: bøen og haven vorder opsat efter dend
gamle anviste garmoe, er det ufornøden det sam/m/e vorder udsteenet, saasom gierdet da
visser Mercket: om dette gierde var en tvist imel: Parterne, hvem sam/m/e gierde skulde
opsætte, siden det ligger øde, og siden stedse vedligge holde: Endere sagde at det kom Helje
til, og Helje sagde at det kom Endere til, sam/m/e gierde at opsette og vedligge holde: saa den
Eene beskylde den anden uden nogen bevis der om at producere. Da som sam/m/e gierde
bliver en Rettesnor for Parterne, Kiendes for Ret at være, det gierdet bør opsættes ligge efter

dend gamle garmoe, og stedse vedligge holdes, af dend som det tilkom/m/er, hvor om
parterne bliver Reserveret vidner der om at føre, i fald de ej kand foreenes om gierdets
opsettelse, som bør nødvendig skee. betræffende dend 5te post efter stevningen, som handler
om at der er slaget græs forbj Marckeskield, hvor om Citanten ickun har ført Et vidne, at der
er slaget græs om Markeskield, mens hvem som har øvet den/n/e gierning er ej af Citanten
bevist, ligesom Et vidnes udsigende ej kand være at reflectere paa: saa Kiendes for Ræt at
være, det Endere Aamunsøn med Fader Aamun Heljesøn for den/n/e sigtelse bør frj at være.
angaaende den 6de post efter stevningen. Da er det befunden ved siun og granskning, det
Helje Heljesøn sin høe hæske er til fortrængsel saavel for dend gamle Almindelige Kiørsel
vej, som for dend der ved liggende agger: thj Kiendes for Rætt at være, det Helje Heljesøn
bør fra det stæd forfløtte sin høe hæske, eller og selv paa Egen bekostning saaleedes udlegge
vejen, at høe hæsken hvercken bliver Kiørsel vejen eller agereren til fortrengsel. Dend 7de
post efter stevningen er af Citanten frafalden. betræffende den/n/e processes omkostning, da
betaller Citanten Rettens Persohner efter dend beregning som i Acten er indført, 5 rd: 16 skil:,
i det øfrige ophæves omkostningerne paa begge siider.
Dend 25de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Fundeland, beligende i Wigøer Præstegield
og Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug-Rettes mænd, som af Fogden Hr:
Cam/m/er-Raad Hejberg er opnævnt, sc: Mogns Netteland, Lars Nielsøn Røsseland, Lars
Siursøn Schutleberg, Giermund Kittelsøn Berge, Siur Biørnsøn Bergstøe, i hands stæd sat Ole
Olsøn Melstvet, og Lars Olsøn Moe, nærværende bøygde Lensmanden Giermun Olsøn
Berven.
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Hvorda for Retten fremstoed \Proc: Hans Giøen/ og gav tilkiende at hand møtte for Prousten,
Welædle og Welærværdige Hr: Christopher Gelmejden hands vegne, der til den/n/e Rettes
holdelse paa Aastædet Fundeland.
Lars Ericksøn Schaalem, som Encken{s} Domilde Siursdatter Fundeland[s] \Lauværge/,
Protesterede imod den/n/e Mand {hands} Hans Giøen, med paastand det hand bør bevisse
hvem hand er føren hand til at procedere vorder tillat,
Hans Giøen explicerede, at hand ej alleene haver været brugt til at forsvare Delinqvent sager
i Hardanger Fogderie, men End og til!! (tit?) og ofte er bleven brugt til at forsvare Private
sager her i bem:te Fogderie, og da har hand til de begierendes forsvar, for meer end 10 á 12
aar siden, ja og udj adskillige tilfælde, mange gange efter dend dicterede tiid, haver indfunden
sig baade paa de Ordinaire ordentlige Tinge, saavelsom paa Extra Tinge, og som hand aldrig
nogen sinde er bleven anmodet at fremvisse den Ham fra Høy Øfrighed bevilgede
Constitution, siden sam/m/e her udj Hardanger Fogderie er bleven lovformelig publiceret, saa
holt hand det unødig den/n/e sinde at føre med sig dend om/m/elte Instrument, men
protesterede imod Laugværgens paastand, og begierede at med sagen maatte fortfares, men
imod forhaabning, at sam/m/e icke maatte bifaldes, da kunde Laugværgen ej andet vente sig,
at de paa sagen anvente omkostninger maatte udfalde paa hands Egen Resico.
Eragtning,
Da Hans Giøen ej kand Legitimere sig berettiget til Bøygde Procurator Embedet her udj
Hardanger, kand Retten ej acceptere ham til at procedere udj den/n/e \sag/ imod Loven og de
udgangne allernaadigste Forordninger.
Citantens tieneste Dreng Tosten Johan/n/essøn Røchen fremstoed for Retten og sagde, det
min Huusbonde, Prousten Hr: Christopher Geelmejden, har til den/n/e Tægtedag med Muntl:
varsel her til Aastædet ladet stevne og indkalde Encken Domilde Siursdatter, som efter hendes

Mand, sal: Ole Larsøn meddeelte bøxelbrev styrer den/n/e {H} min Huusbondes Odels Jord
Fundeland, tillige med hendes Laugværge Lars Erichsøn Schaalem, samt Enckens Myndige
søn og tillige tieneste Dreng Lars Olsøn, for øved ulovl: skoug hugster, at være Nærværende
ved siun, granskning og besigtelse over skougen og den der udøvede skoug hugster, som nu af
Rettens Middel vorder forretaged, der efter Dom at imodtage til undgieldelse efter sagens
befindende
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beskaffenhed. 2o: benævnte Encke med Laugværge at være nærværende ved huusse
besigtelsen over gaarden Fundelands tilhørende huusser samt Aabodens Taxation, og der om
Dom at anhøre til Aabodens erstatning, saa og benævnte Encke med Lauværge og hendes søn
Lars Olsøn indkaldet at anhøre vidner, som under Lovens faldsmaal er indvarslet om skoug
hugsteren, Tosten Knudsøn Nedr: Axnes, Niels Knudsøn ibdm:, Arne Arnesøn Bircheland,
Siur Tostensøn Stranden, Bertel Nedr: Axnes, Peder Siursøn Wangdahl, Jørgen Hansøn
Herrestvet, Simon Bertelsøn Nedr: Axnes, Lars Aamunsøn øfre Axnes, Joen Wangdahl og
Niels Walland. Sluttelig er oft benævnte Encke Domilde Siursdatter med søn Lars Olsøn En
for begge varslet, Dom at anhøre til den/n/e processes omkostningers erstatning, og vil ieg paa
min Huusbondes vegne fornem/m/e om de indstevnte forbrydere med Laugværgen og
vidnerne møder.
Enckens Laugværge Lars Erichsøn Schaalem møtte, tilstoed stevnemaalet saavel paa Egene
som Enckens vegne at være os lovlig forkyndt. iligemaade møtte dend indstevnte Lars Olsøn
og vedtog stevningen at være mig lovl: forkyndt. samtlig indstevnte vidner møtte alle.
Citantens Tiener Tosten Røchen paastoed de mødende vidner Eedelig afhørt. Edens
forklaring blev vidnerne forelæst, og formaned at blive ved sandhed.
1ste vidne, Tosten Knudsøn, værende hos sin Fader Knud Axnes, sagde sig at være gaml: 31
aar, aflagde Eeden efter Loven og vidnede, det ieg har tient her hos Encken i 3 aar, og er det
Et aar siden ieg kom her fra, i den tiid ieg tiente her huggede ieg udj skouen efter min
Madmoders ordre, birck, svartolder og hassel træer, som blev ophugget til ved og ført til
Bergen og der solt, ieg huggede og nogle furetræer, som inu skal ligge paa pladsen, men hvor
mange træer det var, mindes ieg ej, dog kand ieg giøre anvisning paa fure, i sær paa Roden,
hvor ieg har hugget, og var disse furetræer need hugget paa dend maade at her paa Gaarden af
dem skulde opbygges en heste stald af sam/m/e træer, dog er her hestestald paa Gaarden, og
befahlede Enckens søn Lars Olsøn mig, det ieg skulde hugge til den/n/e hestestald, de sletteste
træer ieg fandt i skougen, hvilcket ieg og gior[d]e, som inu bliver paa platsen at see. Parterne
havde ej noged at tilspørge vidnet.
2det vidne, Niels Knudsøn, boendes paa gaarden Nedr: Axnes, aflagde Eeden og vidnede, at
Nestl: aar[s] som/m/er bryggede ieg En tønde Malt for Encken, for sam/m/e bad ieg hun vilde
give mig en liden fure oppe i Marken, den hun og gav mig, og ieg huggede den selv, og
ophuggede den til smaae færings halser, og kand ieg giøre anvisning paa Roden af sam/m/e
fure, og om ieg kom/m/er op i Marcken kand ieg giøre anvisning paa fleere fure Røder, men
hvem sam/m/e træer har hugget ved ieg ej. En fure stock har ieg kiøbt af søn/n/en Lars Olsøn,
som hand havde ligendes neere i fiæren, og gav ieg ham der for 14 s:, og førte ieg
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sam/m/e stock til saugen og lod den skiære op i bord, men ieg kand ej mindes hvor mange
bord ieg fick, og var det Nestl: aar[s] vaar ieg kiøbte sam/m/e stock af ham. Parterne havde
ej noged at tilspørge vidnet.

3de vidne, Arne Arnesøn, er boendes paa Gaarden Bircheland, aflagde Eden og vidnede, at
Nestleeden aar fick Lars Olsøn af mig en Qværne glip, der for hand bød mig betalning, da
sagde ieg, lad mig faae der for 2 á 3 smaae furetræer: her til hand svarede, ieg har liden magt
til at love det, da ieg sagde, der skal ej være stort om det love. da gav hand mig lov at hugge,
og ieg huggede 3 smaae furetræer, dem ieg Kløvede og lagde til tillier i min floer, og kand ieg
giøre anvisning paa sam/m/e 3de træers Røder. Lars Olsøn benægtede dette vidnes
udsigende.
4de vidne, Siur Tostensøn Stranden, nu tienende hos Niels Botnen, sagde sig at være gaml:
20 aar, aflagde Eeden og vidnede, at ieg har tient her hos sal: Ole Larsøn og hands Encke i 12
aar, og er det Et aar siden ieg kom her fra, i dend tiid ieg var her har ieg hugget birck, older og
hassel, som blev ophugget til ved og ført til Bergen: dette huggede ieg efter Mandens ordre
saa lenge hand levede, og efter hands død, som omtrent er 4 aar siden, har ieg hugget efter
Lars Olsøns ordre. i slutningen, da ieg skulde her fra, var ieg med Tosten Axnes, efter Lars
Olsøns ordre, og huggede nogle fure træer som skulde til En hæstestald, men hvor mange
træer det var, mindes ieg ej, og som de inu ligger paa stædet hvor de er hugget, kand ieg giøre
anvisning der paa. Og befalede Lars Olsøn mig, det ieg skulde hugge de slætteste træer som
fantes.
5te vidne, Bertel Torbiørnsøn, er boendes paa Nedr: Axnes, aflagde Eeden og vidnede, da
min værfader, sal: Ole Larsøn Fundeland døde, laae oppe i skougen nogle fure træer ved
Roden hvor de var huggede, som var 4re træer, dem min sal: værfader selv havde hugget,
disse furer Kiørte min svoger Lars Olsøn need og førte dem til saugen, og byggede en færings
baad af dem, sam/m/e baad hand solte.
6de vidne, Peder Siursøn, værende hos sin Fader Siur Wangdal, sagde sig at være gaml: 33
aar, aflagde Eeden og vidnede, for 2 aar siden var ieg for Lars Olsøn med en Jægt ved, som
var 9 favne ved, til Bergen, og solte den der for 1 rd: favnen, og var det blendings ved som
hand havde taged her af skougen. videre ved ieg ej at forklare, af sam/m/e penge lagde ieg 5
½ rd: ud for Korn som ieg førte her hiem til gaarden, og 3 ½ rd: førte ieg hiem og leverede
Lars Olsøn.
7de vidne, Jørgen Hansøn, tienende hos Johan/n/es Herrestvet, er gaml: 35 aar, aflagde Eden
og vidnede: Nestl: aar tiente ieg her hos Encken 1/3 deel af Aaret, og i den tiid huggede ieg
efter Lars Olsøns ordre omtrent 2 favne Bye ved af Birck, som inu staar her neere
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Paa Nesset, saa fleckede ieg og barck, og var der i alt flecket 12 Voger, som ieg dog icke alt
fleckede, disse 12 Voger barck blev sendt til Bergen og der solt. Niels Axnes fick og et fure
træe af Lars Olsøn, hvor om hand selv har avlagt sit vidnesbyrd.
8de vidne, Simon Bertelsøn, værende hos sin Fader Bertel Nedr: Axnes, {aflagde Eeden og
vidnede} \sagde/ at være gaml: 19 aar, har ej været til Confirmation, har ingen oplysning om
Gud, hvorfor Dom/m/eren holt det betænckelig at lade ham sværge ved den Almægtige Gud,
som hand inu ej Kiender, derfor modtog hands vidnesbyrd uden Eeds bekræftelse, hvor hand
da forklarede saaleedes: jeg tiente her Nestl: aar halv, da ieg efter Lars Olsøns ordre tillige
med dend anden Dreng Jørgen fleckede 10 á 12 Voger barck, som Lars Olsøn sende til Byen
og solte. videre veste hand ej at forklare.
9de vidne, Lars Aamunsøn, boendes paa øfre Axnes, aflagde Eeden og vidnede, Den/n/e
sidste vinter Et Aar var, fick ieg af Lars Olsøn nogle faae læs af smaae bircke skad som var
flæcket barcken af, der foruden en liden bircke stock som var flecket barcken af, videre ved
ieg ej.
10de vidne, Joen Larsøn, boendes paa Wangdal, aflagde Eeden og vidnede, at Nestl: aar[s]
høst var ieg med Lensmanden og Niels Walland her udj skougen og besigtigede hvor mange

stuber eller Røder der fantes af avhuggede fure, bircke og hassele træer, tallet kan ieg ej
mindes, men vil giøre anvisning der paa, og var Tosten Axnes, Niels ibdm: med for at giøre
anvisning.
11de vidne, Niels Tostensøn, boende paa Walland, aflagde Eeden og vidnede Conform med
nest foregaaende 10de vidne.
Afskeediget,
som dagen er forløben, udsættes sagen til i Morgen tiilig, da parterne haver at møde.
Dend 26de Junj blev Retten atter betiendt,
Da Sorenskriveren med Laugretten i følge af parterne og vidnerne forføyede os i Marcken,
for at imodtage den anvisning vidnerne har loved at giøre, og al hugsteren i skougen at
besigtige og grandske:
da blev os af de 2de vidner Joen Larsøn Wangdal og Niels Tostensøn Walland anvist udj
støls Marcken, Kaldet Biøndals Myhr Marcken, En Megtig stoer birck som laae ved Roden
need huggen til forraadnelse, og var ald barcken av flecket, og tilstoed vidnet Tosten Axnes
sam/m/e at have needfælt efter Lars Olsøn Fundelands ordre, og barcken avflækket. dernæst
blev os af benævnte vidner anviist 8te bircke af fuldkom/m/en vex[t], hvor af den ene var
Rum 10 al: lang, og been som en tøm/m/er stock til et huus, af 5 bord tycke[lse?], alle disse
store træer laae ved Roden need hugget til forraadnelse, og barcken af flecket, og forklarede
vidnerne Tosten Axnes og Siur Stranden det de den/n/e gierning havde giort efter Lars Olsøn
Fundeland[s] ordre. Disse 9 bircker blev anseet til 2de favne bye ved, á favnen 4 mrk: her
hiem/m/e i fiæren. paa de 5 af disse bircke træer kunde have voxet Næver til gaardens
fornødenhed, om de havde bleven staaendes paa Roden, og fantes ej paa dette stæd nogen
træer saa store som disse til forraadnelse need huggede træer; {aarsagen at} den/n/e hugster
findes at være Merckelig til skougen og gaardens skade, og de ned huggede træer ej noged
Men/n/eske til nøtte fordj de ligger saa høyd oppe i Marcken at ingen uden stoer bekostning
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kand faae dem need. de forbenævnte 2de besigtelse vidner, tillige med Tosten Axnes og Niels
Axnes som vidner, anviste os Roden af 11 fure træer som er hugget for 3, 4 á 5 aar her for, og
vare de [af] 5 á 6 arbeids bords tyckelse: af disse 11 fure træer skal de 4re stocke forstaaes,
hvor om vidnet Bertel Axnes har forklaret. Vidnet Niels Axnes anviste os Roden og spaanen
af den fure hand fick for den tønde Malt hand bryckede for Encken, sam/m/e var af tyckelse
til 5 bord. Dernæst blev os anviist 13 Needfælde store bircke træer og 2de smaae, som laae
ved Roden til forraadnelse, hvor af Næverne og borcken vare af flæckede, og Kunde 2de tiene
til tøm/m/er stocke i et huus, og en kunde være en fuldkom/m/en stav i en løe, her om
vidnerne Tosten Axnes og Jørgen Herrestvet forklarede, det de sam/m/e træer efter Lars
Olsøn Fundelands ordre har hugget, Næverne og barcken af flæcket, gaardens huusser til stoer
Mistelse. atter blev os anvist af de om/m/elte vidner 8te store og en liden birck /: lenger ud i
Marcken mod Fossen :/ som laae ved Roden need hugget til forraadnelse, Næveren og
barcken av flecket: og forklarede vidne{t}\rne/ Tosten Axnes og Siur Stranden, det de
sam/m/e træer havde hugget og flæcket efter Lars Olsøn Fundelands ordre. disse 24 need
huggede bircker er at ansee for 5 bye favne ved, á 4 mrk:, foruden barcken og dend Næver
Gaardens husser har forliist. Ellers fantes over alt i den/n/e Marck det bircke skougen, til
deels var flæcket Næver av, og til deels baade Næver og barcken, saa at bullen staar gandske
nagen, og derfor bort tørres til ingen nøtte, saa det er baade beklageligt og meged
skam/m/elig, saaleedes som skougen er medfaret, til en for gaardens huusser fast ubødelig
skade. de sidst om/m/elte 9 bircke træer forklarede vidnerne Tosten Axnes og Siur Strande,
det de sam/m/e havde hugget og flecket efter Lars Olsøn Fundelands ordre. End fant vj

Roden, skaden og spaanen af 2de Nye huggede fuhre træer, hvor om ingen kunde giøre
forklaring hvem selver havde hugget. I Kløppe laa en fuhre stock, 8 al: lang og 6 bord tyk,
for 4 a 5 aar siden hugget, og laae til forraadnelse. I Tungehougene anviste vidnet Arne
Bircheland stuppen af de 3de fure træer som [han] havde hugget for den qværne glip, og var
sam/m/e stube 3 á 4 bord tycke, her fantes og stubben af 2de Ny huggene fuhre træer, hvor
om ingen kunde giøre forklaring hvem sam/m/e havde hugget, men Lars Olsøn Fundeland
tilstoed selv at have hugget den ene fure og ført den bort.
Da vj var kom/m/en saavit med siun og grandsknings forretningen, blev Parterne, efter
nogen samtalle, saaleedes foreenede: Encken Domilde Siursdatter Fundelands Lauværge Lars
Erichsøn Schaalem declarerede, det hand paa Enckens vegne her for Retten opsiger og fra
dem siger Gaarden Fundeland til Jorddrotten, Welærværdige Hr: Prousten Gelmejden, til
lovlig faredag førstkom/m/ende vaar 1754, da Jorddrotten selv anam/m/er Gaarden og
besørger dends dørckning fra dend tiid av og fremdeeles, saaleedes som hand best ved og
lovlig skee kand: Og anam/m/er Jorddrotten alle gaardens tilhørende huusser i dend tilstand
som de nu befindes, uden at paastaae nogen
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Aaboed, men i stæden for Aaboden, declarerer ieg, Lars Schaalem, paa Encken Domilde
Siurdatters vegne at betalle til Jorddrotten 16 rd:, siger Sexten Rigsdahler, da Jorddrotten selv
setter eller lader sette Gaardens tilhørende huusser udj lovfør stand. 2o: Paa dend maade som
melt er fraviger Encken Domilde Siurdatter med søn Lars Olsøn, som sagt er, gaarden
Fundeland tilkom/m/ende fahredag vaaren 1754 med all deres boehave, og icke i minste
maader befatter dem med det aller ringeste fra dend tiid av, gaarden[s] tilhørende, imod at
Jorddrotten, Welærværdige Hr: Proustern Gelmejden giver Encken Domilde Siursdatter Et
Convenable vilkaar til aarlig underholdning udj hendes øvrige leve tiid, og der for bliver
Encken ansvarlig sam/m/e at nyde. For det 3die declarerede Lars Olsøn, at Naar Jorddrotten,
Welærværdige Hr: Prousten Gelmuyden vil tilgive mig min forseelse for dend efter min ordre
øvede skoughugster, da skal ald dend needfælde fure, birck eller andet skougen tilhørende,
som nu er om huggen og liger needfældt, eller er ophuggen, i hvor som helst det findes paa
Gaarden Fundelands Grund og Eiendom, blive urørt af min Moder, mig eller vores Tienere,
men selver alt at tilhøre Jorddrotten, og Hand at giøre sig det saa nøttig som hand best veed og
kand: for saadan godhed ieg, Lars Olsøn, ydermeere declarerer selv at betalle Rettens
Persohner deres løn for disse 2de dages forretning, hvor imod ieg haaber og beder at Hr:
Prousten eftergiver de øfrige anvente omkostninger.
Bøygde Procurator Hans Giøen paa Hr: Prousten Gelmuydens vegne, som og Hr: Proustens
Tiener Tosten Johan/n/essøn Røchen, svare[de], det vores Principal og Huusbonde er villig til
at besørge gaarden Fundelands dørkning til vaaren[s] Rette fahredag 1754, og gaarden med
dends huusser da at anam/m/e, eller anam/m/e og imod tage lade, udj dend tilstand gaardens
huusser nu befindes, imod at Encken betaller til min Principal de anbudne 16 rd:, da ieg
frafalder dend nu paastevnte huusse Aaboed: og Naar Encken Domilde Siurdatter med søn
Lars Olsøn og ald deris boehavende frafløtter gaarden Fundeland til lovl: faredag 1754, vil
min Principal, fra dend tiid af, aarlig, og saalenge Domilde Siursdatter lever, give hende udj
aarlig vilkaar i Reede penge 6 Rd:r, sigger Sex Rigsdahler, der for min Principal vil blive
Encken ansvarlig sam/m/e Aarlig vilkaar i Rette tiider at betalle. betræffende Lars Olsøns
giorde tilbud: da, endskiønt min Principal havde aarsage at paastaae Dom over ham til
undgieldelse, saa dog af Christen Medlidenhed og gott Folckes forbøn eftergiver min {M}
Principal ham hands forseelse med saa skield, at hand opfylder sit giorde tilbud, da den/n/e
process og rettergang er ophæved. dette forlig Parterne for Retten med

1753: 26b
1753.
hænders Reckelse bekræftede ubrødelig at holde. og bliver da at beregne Rettens løn for disse
2de dagge, Som er
Sorenskriveren
5 rd: 4 mrk:
Lensmanden for sin umage
1
og Laug Retten, per Mand 3 mrk:, er
3
tilsam/m/en
9 rd: 4 mrk:
som strax af Lars Olsøn Fundeland blev betalt, og saaleedes den/n/e Rettergang ophæved.
Dend 27de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Ulsnes, beligende i Kingtzerviig
Præstegield og Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som af Fogden
Hr: Cam/m/er Raad Hejberg er opnævnt, sc: Torbiørn Olsøn Buu, Lars Aamunsøn ibdm:,
Thore Knudsøn Diønne, Michel Tioflaat, Asbiørn Nøsflaat og Asbiørn Huus, nærværende
bøygde Lensmanden Joen Torchielsøn Hougse.
Hvorda for Retten fremkom Lensmanden af Lysse Closter Goedset, Peder Urem, og sagde,
det ieg til den/n/e Tægte dag her til Aastædet har ladet stevne og indkalde min MedEier og
leilending Asbiørn Asbiørnsøn Ulsnes, at være nærværende ved Rettens Middel mens de
skifter og Deeler, steener og Reener, med lovl: Mod og Marckeskield den/n/e gaard Ulsnes,
som skylder udj skatteskylden 2 Spd: 9 mrk: smør, men udj gaml: Landskyld 3 Spd:, os imel:
udj 2de gode ligge deele, siden Een hver af os Eier dend halve gaard, som er 1 ½ Spd: smør
Landskyld, saavel inden som uden gierdes, ager og bøe, skoug og Marck, paa det Een hver
kand vide at hævde og free sin andeel og Eiendom, samt at svare sin andeel udj den/n/e
forretnings omkostning.
Dend indstevnte Asbiørn Asbiørnsøn møtte, tilstoed varselen.
Da begge Parter Erklærede at være kom/m/en udj Een Kierlig foreening om gaardens deeling
og udskiftelse os imel: indbyrdes, begierede alleene det Rettens Middel vilde needsette Mod
og Markieskield os imel: efter den anvisning vj lover selv at giøre.
Da Rettens Persohner, i følge af begge Parter, forføyede os først til hiem/m/e Marcken, da
Parterne forklarede for os hvilcke agere En hver skulde tilhøre, saasom
Asbiørn Asbiørnsøn skal tilhøre udj Jorfarvigen, Leiro aggeren, Lang aggeren, den øverste
ager under Kleiven, Nye Lenden ageren oven for Vejen, ageren Hønsedouren, Eggefleck
ageren, Næsfleck ageren, Hatlefleck ageren, den yderste part af Stor ageren, som blev skilt fra
den inderste part med 2de Kors huget udj store jordfaste steene, En oven og Een neden for
ageren, og udj ageren er needsat 2de Marckeskields steene med sine Vidner og Kuld under.
og dend inderste Part af Myr ageren, som er skilt fra dend yderste part med 2de huggede Kors,
den Ene Kors er hugget under ageren i Krogskarvet, og den anden Kors hugget oven for
aggeren udj
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En stor jordfast steen.
Ped\er/ Urems andel af agere skal være og begyndes ligeleedes i Jorfar vigen, ageren Kaldet
Brecken, Kulgrube ageren, den Nederste ager under Kleiven, Birche flek ageren, Krog ageren,
Kulgrafflech ageren, Ablefleck ageren, den inderste part i Stor ageren, den yderste part af Myr
ageren, som ligger til fællig med Stor ageren, og Smie ageren, som er skilt fra Stor ageren
med en Kors huget i indere Kanten paa skieret ved søen, som visser op i en Marckeskields
steen Needsat imel: agerne, og derfra i en anden Marckeskields steen strax oven for ageren.

Dernæst forklarede Parterne at Marckeskieldet imellem dem paa bøen skal være, af den Kors
ved søen udj skieret, derfra i den Marckeskield steen som staar imel: Smie og Stor agerne,
atter i den steen oven for agerne og op udj dend 3de Marckeskields steen needsat under
Stavburet, og op oven for huussene udj en stoer jordfast steen hugget en Kors, som visser op i
Et skarv, hvor atter blev hugget En Kors, sam/m/e Kors visser til det imel: Ulfnes og Tvisme
udsteenede Mercke. Inden for disse Mercker skal Asbiørn Eie bøen, og uden for skal Peder
Ureim Eie, til den/n/e yderste part af bøen skal følge Kalvehage{n} slotten.
Udmarcken, j dend yderste kant af det Røde berg ved søen, kaldes Jarbrytte, blev hugget en
Kors som visser op udj 2de efter hinanden i lige linie needsatte Markeskields steene, hvoraf
den øverste visser til Hellevehougen, hvor der udj et berg, alt udj samme linie, blev hugget Et
Kors, sam/m/e visser op i en needsat Marckeskields steen, der visser op til Molreisehougen
udj en huggen Kors, sam/m/e visser fremdeeles op efter i en Needsat Markeskields steen, som
atter visser op i Biøndalsbraadet i et berg, hvor der blev hugget En Kors, sam/m/e visser
fremdeeles op i en Marckeskiel steen needsat i Lie-backen, som visser oven i Liebachen udj
en stoer jordfast steen, hvorudj blev hugget en Kors, den/n/e visser atter op i en Needsat
Marckeskields steen strax oven for, sam/m/e steen visser udj en huggen Kors i dend neederste
Graaschallen, som atter visser beent op i høyeste fieldet udj en stoer Berg Reve eller Berg
gloppe, hvilcket er ende Mercket. dend inderste part af dette bytte af Fiere og i Fieldet Eier
Peder Urem skoug og Marck, og uden for disse Mercker af fiere og field Eier Asbiørn ald
sloug og Marck.
En hver Eier sine slotter nu udj sin Egen Marck, undtagen Trettevig slotten ved søen, som
ligger udj Peder Urems Eiendom, men sam/m/e slotte skal tilhøre Asbiørn.
I Asbiørns udmarck ligger Et Korn træe, det skal tilhøre ham: men i Peder Urems udmarck
ligger 3de Korn træer, der af skal Asbiørn Eie det inderste.
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Det store Korn træe paa Meelstøllem bliver En fællets Eiendom for begge Parter.
som ingen af Parterne videre havde at forrestille, saa bliver at beregne Rettens løn saaleedes:
Sorenskriveren for den/n/e dags forretning med diet penge
2 rd: 4 mrk:
Lensmanden for sin umage
1
Laug Retten, á Mand 24 s:, er
1
3
tilsam/m/en den/n/e forretning
5 rd: 1 mrk:
hvorom Parterne bleve foreenede hver at betalle det halve, saaleedes den/n/e forretning sluttet.
Dend 10de Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Indr: Aalviigen Indr: Thuun, beligende i
Østensøe skibbr: her udj Hardanger, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som af
Fogden Hr: Kam/m/erraad Hejberg er opnævnt, sc: Siur Nielsøn Berven, Giermun
Holgiersøn Nedr: Wiig, Asbiørn Giermunsøn ibdm:, Tron Olsøn Biørche, Arne Larsøn ibdm:,
Lars Nielsøn Røsseland, Jan Swendsøn Scheje, og Haagen Tostensøn Sandwen, nærværende
Lensmanden Giermun Olsøn Berven,
Hvorda for Retten fremstillede sig Procurator Hans Giøen og gav tilkiende at hand møtte paa
Siovat Nielsøn yttr: Aalviigens vegne, som er af sin foresatte Øfrighed beskicket at være
Formynder for Pige barnet Christj Nielsdatter Indr: Aalviigen, der til den/n/e Rettens holdelse
haver ved skriftl: stevnemaal ladet indstevne efterfølgende, neml:, 1o: Er Fogden, Welædle
og Welbyrdige Hr: Kam/m/er Raad Hejberg stevnet til den/n/e Aastæds Rætt, til Doms at
befordere, hands d: 28de Maj Nestl: stadfæstede, som d: 24de og 25de Maj nest forhen ved
Lensmanden Giermun Olsøn Berven og Med havende 2de Mænd Ole Larsøn Scheje og
Christen Olsøn Nedr: Wiig Passerede, og efter Citantens forlangende Effectuerede Arrest over

Een deel tøm/m/er med videre, som af Engel Giertsøn og Ole Gribsøn udj Myndl: Christj
Nielsdatter Indr: Aalviigens tilhørende Odels skoug ulovligen er hugget. Til den/n/e
Forretnings behandling er og indkaldet bem:te Lensmand, tillige med de 2de anførte Mænd, at
møde for Retten, deris Effectuerede Arrest at forsvare, og den/n/e Arrest sag til Doms at
befordere. saa er og til den/n/e dag, tiid og stæd indstevnt Ole Gribsøn og Engel Giertsøn at
anhøre Dom, at den af Formynderen, paa den u-Myndiges vegne, udvirckede og dend 24de og
25de Maj Effectuerede Arrest over Een deel Tøm/m/er med videre, som af Engel Giertsøn og
Ole Gribsøn udj Indr: Aalviigens skoug, ulovlig er bleven hugget, som lovgrundet skal vorde
ved magt Kiendt. Disse 3de Poster, Arresten vedkom/m/ende, begierede Comparenten
maatte henvisses efter lovlig stevnemaal til paaDøm/m/ende, ved Arrestens Rette Værneting.
2o: Er og til den/n/e tægtedag indkaldet Engel Giertsøn og Ole Gribsøn at anhøre vidner om
Deris øvede
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og lovstridige skoug hugster udj Myndlingen Christj Nielsdatter tilhørende Odel og Aasæde
Gaard Indre Aalviigen Indr: Thuuns skoug, samt at være overværende ved skouge
besigtigelsen, med videre efter stevnemaalets indhold. 3o: Er og indkaldet Engel Gerdtsøn at
være Nærværende ved besigtigelse og Aaboeds Taxation over Gaarden Indr: Aalviigens Indr:
Thuns tilhørende huusser, som til deels skal være meged forraadnede. 4o: Er og til den/n/e
dag, tiid og stæd indstevnt Ole Gribsøn at imodtage Løsnings penge for hands ulovlig sig
tilforhandlede 2 Løber smør i Indr: Aalviigens Indr: Thuun, som Myndlingen Christj
Nielsdatter til Odel og Aasædet er berettiged. hvilcken Post Comparenten paastaar Maatte
efter Loven henvisses til paadøm/m/ende. 5o: Er og indkaldet Gierdt Erichsøn Bache, som
forhen har været Myndlingen Christj Nielsdatters Formynder, og ej efter paafordrende til nu
værende Formynder vil aflæge Reede eller Rigtighed, hvercken for Hovedstoel, eller
paaløbende Renter med andere Jorddrottelige indkomster. Den/n/e Post Comparenten
liggeleedes paastoed henvist, efter Loven, til Gierdt Erichsøn Bache[s] Værneting. 6o: I
ligemaader og bem:te Gierdt Bache stevnet /: der forhen har været Myndlingen Christj
Nielsdatter[s] Formynder :/ at være overværende ved huusse og skouge besigtigelsen, samt at
anhøre vidner med videre, at stande til Rette efter Hoved stevnemaalets indhold. Og Endelig
for det 7de: er indkaldet Gierdt Erichsøn Bache, Engel Gierdtsøn og Ole Gribsøn at imodtage
Dom, det de skal blive dømbt til at betalle Processens omkostning, saavel som Citantens
Møye, uMage og tiidsspilde, en hver efter sin forseelses beskaffenhed, ifølge stevnemaalets
indhold, som blev i Rette lagt, dateret Yttr: Aalviigen d: 13de Junj 1753, og lyder saaleedes.
Lensmanden Giermun Olsøn Berven, med Ole Larsøn Scheje og Christen Olsøn Nedr: Wiig,
efter at stevningen var oplæst, møtte og vedtog lovlig varsel.
For Gierdt Erichsøn Bache, Engel Gierdtsøn og Ole Gribsøn møtte Hans Hansøn Waage,
tilstoed paa sine Principalers vegne stevningens lovlige forkyndelse, og vilde tage til
gienmælle paa derris vegne, efter dend maade, som hoved Citantens Fuldmægtig nu har ladet
stevningen incaminere, til dend ende producerede sin Constitution af 16 Aug: 1753, saa
lydende.
Procurator Giøen lod tilføre, det hand saaleedes havde inddrevet de indstevntes modsigelser,
og derhos havde fastsat, paa sin Principals vegne, hvad sagens indstevning og forfølgning er
lovgrundet, og fremlagde hand dend ordre hands Principal er tillagt, af 22de Martj dette Aar,
hvor ved oft benævnte min Principal er beskicket til Formynder for Myndlingen Christj
Nielsdatter, og tillige befahlet hendes Rett, i alle fornermelser, at indtalle.
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Dend fremlagde ordre var bilagt med behørig stemplet papiir No: 18 til 6 skil:, og er saa
lydende. Der næst Procurator Giøen paastoed sine vidner Eedelig afhørt, sam/m/e ere Endre
Halversøn Fosse, Johan/n/es Endresøn Lille Tvet, Gunder Tostensøn Stranden, Torbiørn
Nielsøn Schaar, Tron Henrichsøn Indr: Aalviigen, Lars Johan/n/essøn ibdm:, Lars Aamunsøn
ibdm:, Haaver Siursøn Røchland!! (Røchen), Iwer Aamunsøn Tvedt, Aamun Iwersøn ibdm:,
Torsten Larsøn Bache, Johan/n/es Samsonsøn Traae, Berge Bergesøn Indr: Aalviigen, Aslach
Iwersøn Lille Tvedt, Wiching Iwersøn ibdm:, Tron Nielsøn Indr: Aalviigen, og som ieg
haaber de alle møder, fremlæger ieg mine skriftl: Qvæstioner, til {og} actens følge, af dags
dato, forbeholdende mig fleere Qvæst: at fremsette om skulde fornødiges. de fremlagde
Qvæst: var bilagt med behørig stemplet papiir, og er saa lydende.
Vidnerne som i denne Sag ere Stevnte, mødte \alle/, {Sc: Endre Halwersøn Fosse, Johannes
Endresen Lille Twedt, Gunder Tostensøn Stranden, Torbiørn Nielsøn Skaar, Tron Henrichsøn
Indre Aalwigen, Lars Johansøn indre Aalwigen, Lars Aamundsøn indre Aalwigen, Haawer
Siursen Røchen, Iwer Aamundsøn Twedt, Aamund Iwersen Twedt, Torsteen Larsen Bache,
Johannes Samsonsøn Traae, Berge Bergesøn Wassel!! (Indr: Aalviigen), Aslach Iwersøn
Lille Twedt, Wiching Iwersøn Lille Twedt, Trohn Nielsøn jndre Aalwigen:}
Edens forklaring blev vidnerne forelæst, med alvorlig formaning til dem at vogte sig for
MeenEed. derpaa fremstod det
første vidne, Endre Halwersøn Fosse, som aflagde Eden efter Loven og vidnede: at være
hiem/m/e værende hos sin fader paa gaarden Fosse. til 1te Qwest: svarede, Rs: var lejet af
Engel Giertsøn. 2de: q: R: Pengene som Jeg fick for veeden, var birck og Older veed,
leverede Jeg til Engel Giertsøn, men mindes ej hvor meeget veeden var eller pengene var,
under dette Svar tilspurte Procurator Giøen vidnet, om hand nu icke bedre kand erjndre, hvem
hand haver leveret pengene til. R: jo, halvedeelen af pengene for bircke veeden leverede jeg
til Giert Bache, og Resten af Pengene til Engel Giertsøn. Proc: Giøen tilspurdte vidnet, om
hand icke kand erjndre sig, hvor mange penge hand leverte til Giert Bache. Rs: det var
Penge for 3 favne mindre ½ food, og fick Jeg 8 mrk: for favnen i byen. Hans Waage
tilspurdte vidnet, om vidnet veed at Engel Giertsøn var skyldig sin fader Giert Bache disse
penge, eller var skyldig ham dem for arbeid. Rs: veed jndted herom. 2den qwestion, om
icke vidnet veed, at Giert Bache holdt folck til at ophugge veeden her paa gaarden, for dend ej
skulde ligge i marcken at Raadne. Rs: veed jndted herom. 3de qwestion, om vidned veed af
faderen hielpede sine Børn med veeden, eller fick betaling der for. Rs: veed jndted herom.
4de qw:, Om vidnet veed hvad værdie vidnet!! (veeden) var af da dend laae ved stuven. Rs:
veed jndted herom. Hans Waage formeente, at veeden ej kunde være meere end 8 s: favnen
værd, da dend laae ved stuven. Procurator Giøen Replicerede, at da vidnet forhen haver
forklaret, at dend ommeldte
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veed blev soldt i Bergen for 8 mrk: danske, saa Kunde dend bem:te veed ej vere Taxeret her
paa stranden for mindre end 1 rd:, saa fandt Comparenten fornødig at dend ommelte veed
maatte anføres her hiem/m/e for 1 rd: Hans Waage her til svarede: at naar de omkostninger
fradrages veeden, for at have dend fra stuven til Søen, samt med folck at ophugge dend, samt
at føre dend fra Hardanger, som er 12 Miil \til Bergen/, bliver fradragen, med Jagt og folckes
omkostning, saa sætter Jeg til Rettens Skiøn, hvad sam/m/e veeds verdie ved stuen kand
koste. Procurator Giøen lod tilføre, hvad endten dend om/m/elte veed kand være verd herpaa
stædet, saa er det ved vidnet afbeviist at hand der for til Giert Bache har betalt 8 mrk: danske.
Hans Waage her til svarede, og Refererede sig til sit forrige tilførte og til Rettens skiøn, om
veedens værd. Til hoved Cit:[s] 3die Skriftl: qwest: Svarede vidnet, Jegten var ladt med
veed, bundter og furrestav. 4de qw: R: hvem vidnet var lejet een dag af Giert Bache at

arbeide paa bircke veed her paa gaarden og op i Marcken i gaardens skouv, og kand Jeg giøre
anviisning paa stædet hvor Jeg huggede dend bircke veed. 5te qw: R: Kand ei just sige det.
6te qw: R: Er endnu j marcken beliggende. 7de qw: R: Trohn HuusMand her paa
gaarden. 8 qw: R: efter Engel Giertsens ordre førte Jeg tøm/m/er stockene her fra gaarden
til Saugen i Herran, men mindes ej hvor mange det var, Jeg førte og bordene af sam/m/e
tømmer her tilbage til Engel Giertsøn, men mindes ej hvor mange bord det var. 9de qw: R:
det tilhørte Engel Giertsøn, som sidder her paa gaarden. Hans Waage tilspurdte vidnet:
1mo: Om vidnet veed at sam/m/e Tøm/m/erets bord blev forbrugt til huusenes Reparation,
eller blev soldt. Rs: vidste jndted her til at Svare. 2de: qw: R:!! om vidnet ej vidste af
hvad lengde tøm/m/eret var, om til huuserne, eller til Kiøbmands bord. R: til Kiøbmands
bord var det Tøm/m/er hvercken hugget eller skaaret. 3: qw: om vidnet Kand sige hvad hand
udj arbeids løn har beckom/m/et for at føre tøm/m/eret til Sougen, og bordene derfra jgien,
R: hand, sc: Engel Giertsen, betalte mig under et, for alt arbeide, saavel til som fra Sougen at
føre Tøm/m/eret og bordene, saa og for bye Reisen, 1 rd:, med frie Kost. 4de qw: Om vidnet
veed i hvad stand gaardens huuser var, da Engel Giertsøn tiltraade gaarden. Procurator Giøen
lod tilføre, hand Kunde icke tilstaae Contraparternes fuldmægtig LensM: Hans Waages
paastand at fremføre vidner til vidnesbyrds afleggelse over dend umyndige Christj Nielsdr:
tilhørende Gaardeparts huuse her udi Indre Aalwiigens Indr: Thun, som nu bruges af
Lejlendingen Engel Gierts:, hvercken om hvad stand bem:te huuse var udj da lejlendingen
jmodtog dem til brug og besiddelse, eller hvad lejlending: efter formeening, siden dend tid
skal have anvendt derpaa, uden Contraparterne først fremviiser een lovl: huuse besigtelses
forretning over hvad stand bem:te huuser var udj da dend umyndige fick dem til fuld Arv og
Eiendom, eller j det mindste, naar lejlendingen fick dem til brugs. Altsaa protesterede
Comparenten jmod deris saakaldede Sancke vidner, at de her ej inden denne Rett, maa
antages, mindre anhøres til nogen vidnesbyrds afleggelse, men som ulovlig og ubeføjet bør
afvises. Lensmanden Hans Waage j rette lagde sin Contra Stevning af dato 17de Aug: h: a:,
til følge sam/m/e paastod at vidnerne skulde Svare til hans qvestioner: bem:te Stevning er
saalydende:
Eragtning.
Til følge Contra Stevning, bør vidnet at Svare, til dend af Hans Waage fremsadte Qwestion,
da det ved Endelig Dom skal blive Obserweret, hvor vidt der kand være at Reflectere paa
vidners førelse, i denne Casus, hvorom Procurator Giøen har fremsadt sin protest.
Procurator Giøen lod tilføre paa sin principals veigne jnterlocutori Kiendelse.
Til Hans Waages til vidnet fremsadte 4. qw: Svarede vidnet, veed icke derom. 5te qw:
Om vidnet icke veed, hvormeeget Næver Engel Giertsøn har af1753: 29b
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lagt paa gaardens huuser i de 3de Aar hand har sadt her. R: har Kiøbt 10 á 12 voger Næver.
Hans Giøen tilspurte vidnet, om det icke veed, at j denne Nestleeden som/m/er er afflecket af
Engel Giertsøn og hans folck her udj Indr: Aalwigens skoug, eller hvor sam/m/e Næver nu er
beliggende. R: veed jndted herom.
2det vidne, Johannes Endresøn, boende paa gaarden Lille Twedt, aflagde Eeden efter Loven,
og til første qwestion svarede. Ja, det forholder sig saa, Jeg har ladt i Jagten Tøm/m/er oven
paa veeden, og er Tøm/m/eret ført til Herrands Saug. 2de qw: Rs: ja, Jeg har ført bord
tilbage af sam/m/e Tøm/m/er Een gang. 3de qw: Rs: Engel Giertsøn. 4. qw: R: det var
een Tve lenge afhugget i 2de Stocke, som Jeg førte dend eene gang paa Jegten, og lagde
den/n/e paa Herrands land, saasom Engel Giersen sagde at Niels Giertsen \Bache/, hands
broder, skulde have den. 5te qw: Rs: Er opbygget i Enckens tiid, og blev Tømmeret taget
her af Gaardens Skoug. Giøen tilspurte vidnet, hvor mange stocker hand kunde føre her fra

Aalvigen og til Herrands Sag, og hvor mange bord hand førte hiem igien. R: Kand jndted
Erjndre derom. End videre tilspurte hov: Cit:[s] fuldmægtig Giøen, om vidnet icke veed, hvor
mange Eege Kiøler her af skougen er udbragt, og hvem de ere henbragt til, Rs: veed jndted
herom. End videre tilspurte Giøen vidnet, om halse eller vindse stocker er her af Skougen
udbragt, eller til hvem de ere udbragte. Rs: at der er hugget halse og vindse stocker af Engel
Giertsen veed Jeg, mens veed ej hvor mange, og var Giert Bache[s] dreng med at hugge dem.
Hans Waage tilspurte vidnet for det første, om det var det sam/m/e Tøm/m/er nest forrige
vidne førte til Saugen da hand var med, R: det 1te gang vare Engel Giertsens dreng med
mig, og dend anden gang ladde Jeg med Endre Halversen Fosse. 2 qw: Om vidnet veed at
bem:te Tøm/m/er var til huuse Reparation, eller det var skaaren til Kiøbmands {Tøm/m/er}
bord. Rs: de blev ført fra Sougen til gaarden indre Aalvigen, og af Een deel blev bygd
baader. 3tio qw: Om vidnet veed, i hvad tilstand gaardens huuser var, da Engel Giertsen
tiltraade gaarden. R: ved ej noget derom, saasom hand ej havde vidt derpaa. 4. qw: Om
vidnet ej veed, at Engel Giertsøn har forbedret huuserne siden hand kom her. Rs: ja, hand
har tæcket et loft, og bygget en Smie af nyt, men undergrunden er af Steen. Giøen tilspurdte
vidnet, om de omvundne huus er forbedret i denne Som/m/er, eller de forrige aaringer Engel
Giersøn har beboet gaarden. R: er Skeed i de forrige aaringer.
3die vidne, Gunder Tosteensøn Stranden, nu tienende hos Isach i Botnen, er gaml: 23 aar,
aflagde Eden efter Loven og vidnede til Hans Giøens Skriftlige qwæst: At nest forrige aar
tiendte hand hos Engel Giertsøn, da byggede hans hosbond i dend tid 5 færrings baader, og
dend 6te stod i Arbeide da Jeg Rejste herfra, deraf blev 2de soldt jnd til Bleje, een til Jaastad,
og een til Isach Isachsøn Botnen, som er i K:hafn. Saa var der og bygget 4 Skibs baader, hvor
af min hosbonde havde bygget en forjnden Jeg Kom her, og de 3de blev bygget mens Jeg var
her, og afførte til byen, til bageren som havde bestilt dem. og var Tøm/m/er needfelt førEnd
Jeg kom her, hvilcket Jeg opøxede, og førte her need til Søen, som siden blev overført til
Saugen i Herrand, men Jeg mindes ej hvor mange stocker det var af sam/m/e Tøm/m/er blev
skaaret huuse og baade bord, Nestleeden Som/m/er havde Engel Gierten een Løverdag 3de
Mand her til at Needfelde Tøm/m/er, Neml: Ingebrigt Bache, Aslach Lille Twedt, og dend 3de
var Engel Gierten Self, men hvor mange Træer det var, vidste vidnet ej. Een dag var hand i
Marcken og flæckede barck, og veeden ligger Endnu i Marken efter samme, og var med mig
min hosbond Engel Giertsøn og Gabriel Steensøn Biotvet. Ifior vaar førte Jeg for min
hosbonde Eng: Giertsøn til byen 7 ½ favne Svart Older veed udj 1 Jægt, og mindes Jeg ej
Rettere end Jeg fick 5 mrk: for favnen,
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saa var og jndlagt j Jægten ungefæhr 100de bundter baand, og mindes Jeg ej Rettere end vi
fick 7 ½ s: bundten, og var Endre Halversen Fosse med mig paa Jagten til Rejsens fuldførelse,
ved hiemkomsten blev {..... .......} saavel varer som pængene for lasten leveret til Engel
Giertsøn, Paa stædet hvor de omvundne 3de Mænd fældede Tøm/m/er i Skougen, dend
omvundne Løverdag, kand Jeg giøre anviisning, men icke paa eenhver stuv, ligeleedes kand
Jeg giøre anviisning paa hvor barcken blev flæcket, og veeden er efterliggende i Marcken.
Min hosbond Needfeldte og et Eege træe, som Jeg meener skulde være til een Jægte Kiøl,
hvilcket laae efter paa stædet da Jeg Reiste her fra, og kand Jeg giøre anviisning paa sam/m/e
sted. Videre sagde hand nu ej at kunde erjndre. Hans Waage tilspurdte vidnet for det første:
Om vidnet veed {at} om det omvundne tøm/m/er var af det sam/m/e som blev ført til Saugen
med Endre Fosse og Johannes Lille Twedt: Rs: det {første} \Sidste/ tømmer var med Endre
Fosse, men hvem der førte det første Tøm/m/er vidste vidnet icke. 2de qw: Om vidnet ej
kand forklare, det Asslach Iwersøn Lille Twet var {...} med Endre Halwersen og førte

sam/m/e tøm/m/er til Herrands Saug. R: jo, hand var med. {3de qw: Om vidnet veed om
dend bort} Parterne havde ej meere at tilspørge vidnet,
og som det leed seent ud paa Aftenen, blev Retten ophævet til j morgen, da Parterne og
vidnerne havde at møde.
Dend 11te Septbr: blev denne Sag atter foretaget, og mødte begge Parters fulmægtiger med
vidnerne.
4de vidne, Torbiørn Nielsøn Skaar, tiennende hos Hans Klywe, gaml: i 30 aar, aflagde
Eeden efter Loven, og til hoved Citant:[s] Skriftl: Qwest: svarede som følger. 1te qw: R:
jo, Jeg tiendte hos Engel Giertsøn 1750 og 51. 2de qw: Rs: 1751 førte Jeg for Engel
Giertsøn 13 tylter bord og 7 hundrede Staf til Bergen, men hvor meeget Engel Giertsøn selv
førte til Bergen i de 2de aar, veed Jeg icke. 3de qw: R: derom Refererede vidnet sig til
forrige svar. 4de qw: Rs: ja, det er opbygget af Encken forjnden Engel Giertsøn Kom her.
5te qw: Rs: Jeg var 3de gange for ham til Bergen med Jægte veed i de 2de aar , og havde
Jeg baade veed og bundter, som er Sædvanlige varer som her paa gaarden falder, og veeden
var Svart Older veed, og kand Jeg ej mindes hvad Jeg fick for veeden, ej heller for bundterne,
men fick betaling efter Marckets gang, ej heller kand Jeg mindes hvor mange favner veed,
eller hvor mange bundter Jeg havde paa min hosbonds halve Part, men Jægten havde dog sin
ladning for min hosbonds halve part. 6te qw: Rs: kand ej mindes hvor mange halse stocker
eller halser Giert Bache fick, men mindes at hand fick nogle halser, hvilcke Giert Baches
dreng huggede med min hosbonde Engel Giertsøn. Det sidste aar Jeg tiendte ham, Engel
Giert:, som var 1751, da byggede hand een færrings baad af gaardens Skouv, i begyndelsen af
sam/m/e aar, da min hosbonde holdt som een hiemkom/m/e med sin huustroe, og Jeg var paa
Exercering som Soldat, har Jeg hørt sige, at Engel Giertsens broder Niels Giertsøn med een
ubrugelig eller gamel biele har needfeldt een furre, hvilcket er dend tvi lengede stock som
vidnet forhen har forcklaret at Giert E: Bache har beckom/m/et: og har Jeg hørt sige, at Engel
Giertsøn skulde have givet sin broder lov, og dersom hand skulde Kunde nedhugge dend med
dend udskiemde bile, skulde hand have dend, men om hand havde betalt dend, vidste vidnet
icke, ej heller veed Jeg træets værd. Meedens Jeg tiendte her, endten det var første eller andet
aar mindes Jeg icke, da var Giert Baches dræng her, og tillige med mig udj gaardens skoug
huggede Svart older veed, men hvor mange dage mindes Jeg icke, og veeden blev af os begge
ført her til søen, hvor mange favne det var, veed Jeg icke, veeden jndladte vii i Jægten. {om}
\og/ Jegten drog til Bergen med veeden, men Giert Baches dreng som huggede veeden med
mig, hed Engebrigt Olsen. Jeg feldte og eendeel birck for min hosbonde mens Jeg tiendte
ham, som laae efter mig paa stuven, men nu
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hører Jeg dend er afført, mens Jeg tiendte her fick Siur Steensøn Biotwet hos Engel Giertsøn
een furre stock, som hand hendtede her fra gaarden, og skulde være til een Jægte Master.
Procurator Hans Waage tilspurdte vidnet. 1mo: Om vidnet veed af hvad aarsag dend
omvidnede bircke veed blev hugged. Rs: Eendeel af sam/m/e bircke veed blev feldt fordi
dend deels var fortørret, og Raaden, eendeel halv tør, og Eendeel grønn eller frisk, dog var
jndted deraf Skickelig frisk, og som sal: Niels Aalvigen havde tængt sig til at hugge sam/m/e
veed, men forjnden ved døden afgick, saa befahlede Engel Giers: det Jeg med Trohn Nielsen
Aalwigen, var huus{mand} mands dræng, samt Aslach Iwers: Lille Twedt, det vj skulde
hugge denne veed, hvilcket vii og giorte!! (giorde). 2do: qw: om vidnet kand viide hvad
værdie sam/m/e veed kunde være, da dend laa ved stuven, om vidnet selv skulde have {..}
nedført dend til Søen. R: vidnet Kand ej andet sige, end dersom hand skulde have haft dend
umag at ført dend til Søen, vilde hand heller eftergive veeden. 3die qw: om det ej er dend

sam/m/e bircke veed som forhen nevnte vidne har vidnet om. Rs: jo, det er dend samme.
4to: qw: om vidnet icke veed, at naar saadan gamel veed afhugges, at jo unge plandter
opvexer i steden, til Skovens forøgning. R: Jeg har hørt det af gamle folck sige, at naar de
gamle træer borthugges, oprinder gierne de onge plandter til Jordens Conserwation. 5to: qw:
om vidnet kand vide af hvad værd dend omvundne olderveed var, da dend laae ved stuven,
Rs: hand vilde ej give meere end 1 mrk: for favnen. 6te qw: om vidnet icke veed, at naar
der bliver hugget baand i Skouven, at det Skeer Skougen jo til Conserwation. Rs: jo,
udvoxne baand at hugge hver 3 og fiærde {hver} aar formeerer Skougen. Retten tilspurdte
vidnet, om det icke blev hugget onge baand sam/m/e gang eller dend omvundne tiid, R: nej,
de Reckede icke paa det, derfor blev ej hugget. til Hans Waages 7de qw: om vidnet veed i
hvad tilstand gaardens huuser var, da hans Huusbond tiltræde gaarden. Rs: efter mit Ringe
forstand kunde huuserne være gode, men Tagene slett, og draaber tog Jeg overflødig nock ud
da Jeg tiendte ham. 8de qw: om vidnet ej veed, at samme huuse er bleven med tag
forbeedret af Engel Giertsøn. Rs: hand bygde Smien af Muur, og tægte dend, og et sæhl
huus tæckede hand, og talte om hand vilde tecke boen, mens skeede ej meedens Jeg var her.
9de qw: om vidnet ej veed at Engel Giertsøn har giort Smale grinder ud paa bøen til gaardens
Conserwation, og hvad træer hand tog der til. Rs: var hugget af unge fuhrer, og ej af Skadt
eller Smaae fuhrer. 10de qw: om vidnet icke veed at hans forhen værende hosbonde med
stor møje og arbejde har anlagt een Ager paa bøen til Gaardens bæste med steen hool vejter
udj, Rs: jo, det befandt sig saaleedes. Vidnet sagde sluttelig at kunde giøre anviisning paa
dend omvundne sted dend Tørrede birck var hugged.
5te vidne, Trohn Henrichsøn, er huuamand paa Aalwigen, aflagde Eeden, og vidnet til hoved
Citantens qwestioner. til 1te qwest: R: veed jndted hvem der har hugget sam/m/e træe,
saasom Jeg var paa Reis til Bergen, men da Jeg kom hiem var det afhugget. Engel Giertsøn
sagde selv, det hand ved sin dreng havde needhugget bem:te omspurdte træe til Kulveed, og
var med ham een lejed dræng med Ole Greibsøn ved Nafn Ole; 2do qw: er besvaret af Engel
Giertsøn selv. 3de qw: Rs: Jeg har jndted kosted paa huuset, men det var til skade for
huuset at sam/m/e træe var afhugget, saasom uvejr der efter Rev Næveren af taget, hvilcket
Jeg dog oplagde igien, og Kiender Jeg daglig huusets skade ved træets borttagelse. videre
sagde vidnet: at hans værmoder havde tiltalt ham et aar forhen, før Eegen, som er omvundet,
blev feldt, at hand ej
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skulde lougge i sam/m/e træe, sigende disse ord, du faar vel finde det paa huuset, af dend
aarsag huggede Jeg ej af sam/m/e træe, men, bort gav mig til et andet træe at lougge. 4de qw:
Rs: jo, Jeg var lejet een dag at hugge, og kand giøre anvisning paa stædet, og var det dend
sam/m/e veed som vidnet Torbiørn Skaar har vidnet om. 5te qw: Rs: Jeg veed ej hvor
meget det var, siden Jeg ickun arbejdede een dag der paa, men har hørt sige det skulde være 6
favne minder Een food. 6te qw: Rs: Nestleeden aar[s] høst var Jeg lejet af Engel Giertsøn
Een dag til at hugge veed under Bande Skaar her i Marcken, og var Giert Baches dræng
Tosteen Larsen tillige med Endre Fosse med mig og huggede, og førte vii veedeen!! et støcke
lengere Need, hvor dend endnu ligger. 7mo: qw: Rs: Een gang {har} var Giert Bache her
selv, hvem hand havde med sig veed Jeg icke, og da huggede hand Jndveed til baader(?), og
var det Older veed, og iblandt et støcke af anden veed, og mindes ej hvor mange støcker det
var i alt. 8de qw: Rs: Jo, Jeg har seed ham eengang føre halser her need fra gaardens
Skouv. 9de qw: Rs: vidnet saae at dend omspurte stock med tvende lengder var ned hafft
af Niels Bache, og kand giøre anviisning paa Stuven af sam/m/e træe, og har Jeg hørt sige af
andre, det Engel Giertsøn havde givet sin broder Niels Giertsøn dette furre Træe, paa dend
maade, at om hand kunde afhugge det med dend fordervede biele. 10de qw: Rs: kand ei

sige hvor mange de er, saasom hand ej har giort sig tancke derom, men Jeg har seet hand har
bygget baade, men veed ej hvor mange. 11te qw: Rs: Jeg har seet Kiøler ligge ned hugne i
Marcken, men ej at være afførte, og ligger her endnu en 2 á 3 støcker i marcken, som af Engel
Giertsøn er needhuggen, hvorpaa Jeg kand giøre anvisning. 12te qw: Rs: Jeg veed de har
været j Marcken for at flæcke Næver, men veed ej hvor meeget der er flæcket, 13de qw:
Rs: hand har hørt det af Engel Giertsøn selv, at hans dræng Aslach Ringøen skal have forført
ham udj Herrand for folck der, at hand skal have hugget Tøm/m/er i Skougen, videre vidste
hand ej derom at forklare.
Parterne begiærede nogen tiid til at søge Mindelig forliig, hvor med meegen tiid saavel i
formiddag som eftermiddag forgiæves blev spildt. Altsaa blev fremkaldet det
6te vidne, Lars Johansøn Indre Aalwigen, {nu} boende her paa gaarden Indre Thunet.
Nu declarerede Hans Waage paa sine principalers veigne, at vill jndgaae forliig paa følgende
maade: 1te Post. Engel Giertsøn: At naar hand bliver eftergived hans forseelser med dend
begangne Skouvhugster, samt huus besigtelsen ophæved, dend Effectuerede Arrest Relaxeret,
og det arresterede Tøm/m/er for hans andeel at .... blive ham tilhørende, vil hand fraviige
gaarden indre Aalviigen indre Thunet til først kom/m/ende vaar 1754, Rette og lovlige
faredag, og de af ham nu brugende 2 Løber Smør, eller Rettere 1 ½ Løb, 1 huud Landskyld,
overlevere til dend nye formynder Siowat Nielsøn yttre Aalwigen, samme til Myndl:[s]
fordeel at styre, eller som hand best veed og lovlig styre kand. 2do: Ole Greibsøn Aalwigen
vil strax jmod tage Løsnings Penge for de 1 ½ Løb Smør, 1 huuds Landsk: her udj gaarden
indre Aalwigen indre Thunet, af formynderen Siowat Nielsøn yttre A[a]lwigen, og meddeele
ham paa Myndlingen Christj Nielsdatters veigne lovlig Skiøde paa bem:te 1 ½ Løb Smør og 1
huuds Landskyld, jmod at hand, Ole Greibsøn, forbliver her paa gaarden boendes udj 6 aar, og
som een lejlending styrre og bruger bem:te 1 ½ Løb Smør, 1 huud for aarlig Skatt og
Jorddrotteligen Rettigheder, samt gaardepartens huuser vedlige holde. Item paastaar hand,
dend Effectuerede Arrest Rellaxeret, og det arresterede Tømmer for hans andeel at maatte
ham tilhøre. hvor jmod hand
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forpligter sig, at Om hand kand faae Jord til bruug og besiddelse jnden de 6 aar er forløben,
saaleedes at hand kand see sig betrygget, da strax at viige gaarden Indre Aalwigen indre Thun,
og dend til formynderen Siowat Nielsøn yttre Aalvigen at levere. 3to: tilbyder Giert
Erichsøn Bache sig strax til formynderen Siowat Nielsøn yttre Aalwigen at aflegge Reede og
Rigtighed, samt Lewerantz for det ham betroede værgemaal for myndtl: Christj N:datter, og
det jnden 6 ugers forløb, mod lovlig Afkald. 4to: betreffende denne Processes samt
Arrestens omkostning, da tilbyder mine 3de Principaler at betale Rettens Gebyrd her paa
Aastædet, samt Arrestens omkostninger. Paa disse 4re Poster vil Jeg forvendte paa mine
Principalers veigne hoved Citanterns billige Svar.
Procurator Hans Giøen paa sin Principals vegne bifaldt de 3de første anførte Poster. Men
hvad sig dend 4de er angaaende, om Processens beckostning, kunde hand icke bevilge, uden
Contra parterne betaler alle de til denne Sags medgaaende bekostninger fra første til sidste,
med hvad Nafn Nefnes kand, udj det mindste 45 rd.
Procurator Hans Waage paa sine Principalers veigne, kand ej tilstaae at betale meere eller
fleere omkostninger til denne Sag end som oven anført er tilstaaet, afvartede derom i øvrigt
Rettens Kiendelse.
Om omkostningerne bleve parterne saaleedes forEenede, at Engel Giertsøn, Ole Greibsøn og
Giert Bache betale til Siowat Nielsøn Aalwigen 20 rd:, saa at ald process saavel i hoved sagen
som i Arrest Sagen i et og alt er frafaldet og ophævet, og b:te ej at kom/m/e nogen af parterne
til Skade eller Nackdeel.

derpaa blev Retten ophævet.
Dend 1ste Octbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Qwæstad yttre Thuunet, beligende i
Kingtserviig skibbr: og Ullenswangs kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes
mænd, som af Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg er opnævnt, sc: Sølfest Alsager, Jacob
Monsøn Alsager, i hands stæd sat Michel Siursøn Lotte, Michel Olsøn Lotte, Lars Swartvet,
Christopher Tioflaat og Asbiørn Nøsflaat, nærværende bøygde Lensmanden Joen Torchielsøn
Hougse,
hvorda for Retten fremstoed Gaarden Qwæstad opsiddere, Od Olsøn, Helje Odsøn, Od
Wichlichsøn, \og/ Lars Johan/n/essøn, Gaarden Store Nae opsiddere, Erich Asbiørnsøn og
Ole Iwersøn, fra Gaarden Lille Nae, Siur Arnesøn og Ole Tollefsøn, og gav tilkiende det de
samtl: til den/n/e Tægtedag har ladet stevne og indkalde Gaarden Aachre Eiere og opsiddere,
Ole Joensøn som selvEier, og Niels Wichlichsøn Aachre som leilending paa den part
Ullenswangs Kircke tilhørende, samt Kircke Eieren Hr: Capitain Tausan, Joen Siursøn Aachre
og Peder Asbiørnsøn, begge opsiddere paa Ullensvangs Præsteboels anpart, saa er og sogne
Præsten Hr: Niels Winding, som pro Officio allernaadigst er beneficeret de 2de sidst
benævnte opsiddere derris brug i gaarden Aachre, item Gaarden Schaaltvedt Eiere og
opsiddere,
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saasom Eieren Hr: Niels Winding, der er bem:te gaard allernaadigst beneficeret, opsidderne er
Aschiel Poulsøn og Helje Giermunsøn: samtlige at være nærværende for at faae lovl: skiel og
skifte imel: {dem} os som Citanter og disse 2de gaarders Eiere og opsiddere, og vil vj
fornem/m/e om de indstevnte møder.
Fra Gaarden Aachre møtte Ole Joensøn som selvEier og tilstoed lovl: varsel, liggeleedes
møtte Niels Wichlichsøn Aachre, som paa Egene og sin Eier, Hr: Capitain Tausans vegne
sagde at vilde tage til gienmælle. Joen Siursøn Aachre møtte og sagde at vilde tage til
gienmælle. Peder Asbiørnsøn Aachre, for ham møtte Faderen Asbiørn Pedersøn, som sagde
at tage til gienmælle. Aschiel Poulsøn Schaaltvedt møtte og sagde ej at tage til gienmælle
uden saa er at hands Eiere Hr: Winding møder, liggesaa møtte og sagde Helje Giermunsøn
Schaaltvedt det sam/m/e.
samtlig Citanterne forestillede, at gaarden Kraagevig ligger under Lysse-Closter Jurisdiction,
og som vj nu formercker at dends opsiddere vil Kan/n/e dem Eiendom udj vores Eiendom, og
vj hvercken har ladet stevne Eieren eller opsidderen, saa nødsages vj at begiere den/n/e sag
indtil beleilig tiid udsat, paa det vi lovlig kand lade indkalde alle vedkom/m/ende.
Afskeediget,
dend forlangende udsettelse billiges indtil Nest anstundende Aar, naar snee og Iis det vil
tillade, da tægte dagen skal blive betiids beram/m/et. i det øfrige betaller Citanterne den/n/e
dags forretning saaleedes, Sorenskriveren for 1 dags provition samt forretningen, 2 rd: 4 mrk:,
fløtningen til aastædet har de besørget, liggesaa hiem igien, Laug Retten per Mand 24 s:, er 1
rd: 3 mrk:, Lensmanden 5 mrk:, tilsammen 5 rd:, som de nu betaller.
Dend 15de Octbr: blev Retten betient paa den Øde jord Røen, beligende i Kingtserviig
Præstegield og Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugrettes mænd, sc: Sølfest
Alsager, Lars Olsøn Swartvet, Michel Siursøn Lotte, Michel Olsøn ibdm:, Christopher
Tioflaat og Ole Tostensøn Hougse, som af Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg er opnævnt,
nærværende Lensmanden Joen Torchielsøn Hougse.

Hvorda for Retten fremstoed Elias Torchielsøn yttere Langesetter og Halvor Joensøn ibdm:
med Curator Haldor Helleland, og gav tilkiende, det de med Muntl: varsel til den/n/e tægte
dag her til Aastædet har ladet stevne og indkalde Lars Jonsøn øfre Qwale og Joen Olsøn
ibdm:, samt Johan/n/es og Iwer Eidnes, som medEiere udj den/n/e øde jord Røen, at møde og
være Nerværende ved Retten for at faae yttere Langesetter tilhørende ¼ part her udj Røen
udskift, steenet og Reenet saavel inden som uden gierdes, efterdj de af fællets bue have
uadspurt haver indgierdet. om alt at anhøre vidner og gamle breve, samt processens
omkostning
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at erstatte, om alt de vilde paastaae Dom. ligeleedes er indvarslet Niels Joensøn øfre Qvale at
møde til bem:te tiid og stæd med hvad bevis hand haver for den boehave og Eiendom hand
bemægtiger sig her udj Røen, samt derom Dom at anhøre, og Processens omkostning at
erstatte. Til vidner udj sagen er under Lovens faldsmaal indvarslet Peder Ureim, Aamun
Jacobs: ibdm:, Poul Ystenes, Lars Trones, Torbiørn Mæland, Aamun {dersøn} Pedersøn
Urem, Tosten Isaaksøn øfre Qvale, at aflæge deris Eedelige vidnesbyrd om vores ældgaml:
brug og Eiendom, samt det sidste vidne at forklare om hand veed eller har seet nogen gamle
breve Røen angaaende, som skulde tilhøre Langesetter Manden. Og vil vj fornem/m/e om de
indstevnte alle møder.
af de indstevnte møtte og tilstoed lovlig varsel, saasom Lars Joensøn og Joen Olsøn øfre
Qwale, Johan/n/es Eidnes, som sagde at tage til gienmælle paa Egene og sin søn Iwer Eidnes
vegne. Paa Niels Joensøn øfre Qwale[s] vegne møtte svogeren Lars Joensøn øfre Qwale og
sagde det min svoger er paa sin Reise, men ieg har loved ham, at om hand ej kom hiem til
den/n/e tægte dag, vilde ieg paa hands vegne tage til gienmælle.
De indstevnte vidner møtte alle, undtagen Poul Ystenes, som er paa sin Reisse, hvorfor
Citanterne frafalt dette vidne, saa og det vidne Tosten Isaaks: øfre Qvale, som vj ej forlanger
afhørt.
Dernæst Citanterne lagde i Rætte Et gam/m/el brev af 11de Junj 1639, hvor med de bevisser
at deris paaboende gaard yttere Langesetter tilkom/m/er udj Røen 2 Løber salt, som skal være
halve Røen, men gaarden Langesetter at være frakom/m/en det halve, saa de nu ickun Eier i
Røen ¼ part, som er En løb salt. hvilcket er det vj inden og uden gierdes paastaar udsteenet.
det i Rætten fremlagde brev er saa lydende.
Lars Joensøn øfre Qwale paa de samtlige indstevntes vegne sagde, det ieg tilstaar Citanterne
¼ i Røens slotter, men icke i hougen.
Citanterne paastoed deris {E} Indstevnte vidner Eedelig afhørt. Edens forklaring blev
vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Peder Endresøn, boende paa Gaarden Urem, er {..} i 3de og 4de leed beslegtet
med Elias Langesetter sin Kone, sagde sig at være 83 aar gaml:, vidnede, det ieg i 53 aar har
boet her i Ting lauvet paa Gaarden Urem, og var ieg i 28 aar Lensmand over Lysse og!!
Closter goedset, ieg er ellers barne føed her i Ting lauget paa Gaarden Twisme. i ald min tiid
har ieg hørt det yttere Langesetter Manden paa Tinget, stedse er bleven paaRaabt at betalle
Rettighed af øde jord Røen. gaml: Hans Langesetter gav mig ofte lov, i 10 Aars Krigen, at
hugge humle trug her i Røens have, som kaldes Røshagen, fordj der ligger her ved Trones En
have som kaldes Røens hage, saa for at giøre forskiel der paa, kaldes den/n/e Røens have
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Røs-haven eller Røshagen. og sagde sal: Hans Langesetter, det ieg i Røens have eller
Røshaven maatte hugge op under Tvergierdet som staar under øfre Qwale, de humle trug

eller humle stenger ieg huggede her i haven, førte ieg her ned hvor Retten nu holdes, som er i
Røens hauge, og ellers kaldes Grimen i Røshagen, og sagde ieg til dem som boede her paa
platset, hvor ieg havde hugget disse humle trug, og hvem der gav mig lov at hugge, for om
nogen vilde spørge der om, siden ieg maatte lade dem under tiiden ligge her paa platset i 3 á 4
dagge, det da skulde være vitterligt hvem der gav mig lov at hugge, men aldrig blev ieg der
om af øfre Qwale Manden tilspurt eller tiltalt. sal: Hans og sal: Joen Langesetter gav mig
aarlig lov at sette her ind i haugen 3 á 4 øgger, som ieg aarlig brugte til mine Østerlands
Reiser, indtil for 12 á 13 aar siden, da ieg formeedelst alderdom ej lengere kunde giøre disse
Reiser. Vidnet sagde ellers, det ieg vil giøre anvisning paa den destance, hvor ieg har hugget
de omvundene humle trug, men at anvisse hvor ieg et hvert i sær huggede, var en umuelighed.
Ellers har ieg i ald min tiid ieg har været her, aldrig hørt eller vist andet, end at jo yttere
Langesetter stedse har haft Eiendom og brug her i Røs-hagen. Parterne havde ej noged at
tilspørge vidnet.
2det vidne, Aamun Pedersøn, boendes paa Gaarden Urem, er ingen af Parterne enten
beslægted eller besvogret, sagde sig at være gaml: 48 aar, vidnede at være barne føed,
opfosteret og stedse været paa bem:te gaard Urem, hvor ieg nu er boendes, og har sal: Joen
Langesetter, som omtrendt for 8te aar siden ved døden er afgangen, aarlig gived mig og min
Fader lov at sette Øger og hæster her ind i haugen, som er Røens hauge, og ellers kaldes Røshaugen, og sagde sal: Joen Langesetter til os, naar i indsetter freedelige bæster som hvercken
sp[r]inger grin eller gar, saa skal ieg forsvare det lov ieg giver Eder, og aldrig talte øfre Qwale
os til der for, uden naar et bæst sprang enten over grin eller gar ind paa deris bøe. Ellers
tilEgnede Langesetter Manden sig baade Eiendom og brug her udj haugen, og aldrig har ieg
heller hørt andet end at det jo saa var, og kand ieg giøre anvisning paa haugen. Citanterne
tilspurte vidnet, om hand icke har hørt sige af gamle Folck det Niels Joensøn øfre Qwale
ingen Eiendom havde i den/n/e Røens eller Røshaugen. Resp: jeg har hørt sigge af Ellef
Utne, som nu er død, og forhen hafde boet paa øfre Qvale, da hand og min Fader sat Øger her
ind, talte Joen Qvale en gang der om,
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Da svarede Ellef Utne ham, ti du ickun stille Joen, du ejer icke saa stort her i haugen, og var
sam/m/e Ellef Utne Farbroder til bem:te og nu indstevnte Joen Olsøn øfre Qwale. Parterne
havde ej noged at tilspørge vidnet.
3de vidne, Aamun Jacobsøn, er boendes paa Gaarden Urem, og har boet der i 8te aar, er
ingen af Parterne beslægtet eller besvogret, sagde sig at være gaml: 43 aar, vidnede, at for 5 á
6 aar siden gav Elias Langesetter mig lov at hugge ved her i haugen: som ieg gick og
huggede, kom Niels Joensøn øfre Qwale og saae det ieg huggede, men hand talte ej et ord til
mig. ieg har heller aldrig hørt andet sige, end at yttere Langesetter Eiede og Eier den/n/e
hauge som kaldes Røs-haugen, og kand ieg giøre anvisning hvor ieg huggede veeden.
Parterne havde ej noged at tilspørge vidnet.
Citanterne sagde, det de for slægtskab skyld, frafalder indstevnte vidne Lars Trones.
4de [vidne], Torbiørn Halgrimsøn, boendes paa Gaarden Mæland, som ligger tæt her ved, er
der føed, opfosteret og har stedse været der paa Gaarden, er nu gaml: 49 aar, er i \3. og/ 4de
leed beslægtet med Elias Langesetters huustroe, vidnede, at for 20 aar siden kom ieg i tieneste
hos sal: Joen Halvorsøn Langesetter, og tiente hos ham i Et aar, var saa fra ham i 3 aar, kom
saa atter i tieneste hos ham og tiente ham i 3 aar: i den tiid ieg tiente hos ham, huggede ieg
efter min huusbondes ordre, her i haugen, som kaldes Røs-haugen, baade trug og stauer, og
førte det til Langesetter, og saa øfre Qwale Mændene det, men aldrig talte til mig, ligesom ieg
aldrig har hørt andet sigge, end {at sigge} icke af mine forfædere, end at Langesetter Eiede
den/n/e hauge. Men[s] ieg tiente, som melt er, paa yttere Langesetter, satte Langesetter baade

Kalve og Øger her i haugen. jeg har ellers hørt som en snack det Niels Joensøn øfre Qwale
vil Kan/n/e sig her udj haugen, da hand dog intet Eier i Øde jorden Røen, bem:te Niels
Joensøn øfre Qwale er mit Søskendebarn. jeg kand giøre anvisning paa den omtvistede
hauge. Parterne hafde ej noget at tilspørge vidnet.
Lars Joensøn øfre Qvale gav tilkiende det hands grande, som nu er paa sin lovl: Reise, neml:
Niels Joensøn øfre Qwale, med Mundlig varsel til den/n/e Tægte dag, her til Aastædet, har
ladet Contra stevne Elias Langesetter og Halvor Joensøn ibdm:, vidner, som under Lovens
fald[s]maal er indvarslet, at anhøre, sc: Lar[s] Endresøn Kaland, Michel Endresøn Lotte, Siur
Endresøn Utne, Guri Nielsdatter Hougse, Niels Ellingsøn øfre Berven, Ole Heljesøn
Langesetter og Aase Ørjansdatter øfre Qwale, som skal vidne om den omtvistede Røs-haugen,
dernæst
1753: 34
1753.
de Contra indstevnte at svare processens omkostning, med videre efter Dom som ieg vil
paastaaed. og til alles vores Eiendoms beskiermelse, fremleger ieg følgende breve, neml: En
gaml: Odels Dom af 25de Febr: 1641, Et skiøde af 9de Aug: 1731, Et dito af 24de Maj 1734,
nock Et dito af 13de Octbr: 1741, det ieg alt paastaar i acten inddragen. sam/m/e breve ere
saalydende.
Hoved Citanterne tilstoed den/n/e Contra stevning at være dem lovlig forkyndt.
de indstevnte Contra vidner møtte alle. Eedens forklaring blev disse vidner forrelæst, der
efter formaned at blive ved sandhed.
1ste vidne, Lars Endresøn, boende paa Platset Kaland øde, Er ingen af Parterne enten
beslægtet eller besvogret, sagde sig at være gaml: imod 60 aar. vidnede, at omtrendt for 30 aar
siden tiente ieg hos sal: Joen øfre Qwale, og da hørte ieg sige at øfre Qwale og Langesetter
Eiede begge slotten i Røen øde, mens Røs-hagen vilde Joen øfre Qwale Eene tilregne sig: og
hørte ieg, det min huusbonde sal: Joen sagde til sal: Hans Langesetter, som havde sat en Øg
her i haugen, du maae ej have øgen i haugen, jo, sagde Hans, ieg faar have dend der fordj ieg
har hæster hiem/m/e som kand giøre dend skade. Ellers sagde vidnet at kunde giøre anvisning
paa den/n/e hauges streckning. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet, end at hoved
Citanterne spurte vidnet, om hand icke saa at Langesetter havde baade Øger og Kalve her i
haugen. Resp: kand ej mindes det.
2de vidne, Michel Endresøn, boende paa Gaarden Lotte, er ingen af Parterne enten beslægtet
eller besvogret, sagde sig at være gaml: 53 aar, vidnede, at for 33 aar siden kom ieg fra
Langesetter, hvor ieg i 4 aar havde tient hos Hans Langesetter, i den tiid hørte ieg ej sige det
hand eiede i Røshaugen, om hand ellers eiede der, ved ieg icke, men ieg hørte det ej sige, ej
heller kom vj der med Kalve eller Øger, eller øvede nogen hugster der. Engang som ieg gick
med min huusbonde for at slaae i Røen, gick vj igiennem Røs-haugen, da siger ieg til min
huusbonde, her i haugen er brav veed, da svarede min huusbonde, ja, den kom/m/er os icke
ved, vidnet sagde ellers ingen anvisning at kunde giøre, og som ingen af Parterne noged
havde at tilspørge vidnet, aflagde vidnet Eeden efter Loven.
3de vidne, Siur Endresøn, boende paa Gaarden Utne, er broder til nest forbem:te 2de vidner,
sagde at være besvogret med Lars Joensøn og Joen Olsøn øfre Qwale, er gaml: 55 aar,
vidnede at have hørt af sin sal: Fader, som og af andre sige, det al Røs-haugen tilhørte øfre
Qwale Manden. kand ingen anvisning giøre. Hoved Citanterne sagde ej noged at have dette
Partische vidne at tilspørge. dette vidne aflagde liggeleedes Eeden efter Loven.
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4de vidne, Gurj Nielsdatter, boendes paa Gaarden Hougse, er gaml: 64 aar, min Mand Elling
Hougse er i 3de ligge leed [beslægtet?] med Niels Joensøn øfre Qwale, vidnede, for 39 aar
siden kom ieg fra Langesetter, hvor ieg i Et aar havde tiendt hos sal: Hans Langesetter, i den
tiid brugte hand slotten i Røen øde, men ieg hørte ej det de kom i haugen, ieg kand derfor
ingen anvisning giøre paa haugen, har heller intet videre at vidne. Hoved Citanterne
Refererede dem til deris forhen tilførte, og fremdeeles sam/m/e vedblev om disse Partische
vidner. Vidnet aflagde Eeden efter Loven.
5te vidne, Niels Ellingsøn, boendes paa Gaarden øfre Berven, sagde at være i 2det og 3de
leed beslegtet med Niels Joensøn saaleedes, at hands Fader og ieg, vj vare Kiødelig Søskende
børn paa Fæderne siden: men paa Møderne siden, er Niels Joensøn og ieg fuld søskende
børn, ieg er gaml: 55 eller 56 aar, og vidner at ieg selv har solt til Niels Joensøn 2 ½ Spd:
smør i gaarden øfre Qvale, som mit i Retten fremkom/m/ene skiøde skal udvisse, jeg har
aldrig hørt andet, end at Røs-haugen har tilhørt Niels Joensøn og hands forfædre, men i Røens
slotter Eier hand intet. paa Haugen kand ieg giøre anvisning.
6de vidne, Ole Heljesøn, boendes paa Indere Langesetter, sagde sig at være i 3de leed
beslægtet med Lars Joensøn øfre Qwale, er gaml: 46 aar, vidnede, at det er 18 ar siden ieg
kom her at boe, og var forhen frem/m/et for dette stæd, i den/n/e tiid har ieg hørt at Niels
Joensøn øfre Qwale Eiede intet i Røens slotter, men her i haugen Eiede hand, men om hand
skulde Eie ald haugen, det ved ieg ej, ieg kand ingen anvisning giøre, fordj haugens
streckning har aldrig været mig anvist. ieg ved og at Joen Langesetter har gived en og anden
lov, for en Nattes tiid at sette øger her i haugen: ieg ved og at hand gav En og anden lov at
hugge her i haugen, men kand nu ej erindre hvem det var hand gav lov at hugge. Ellias
Langesetter gav og Iwer Olsøn Utne lov til at hugge true, nu i som/m/er her i haugen, men
Niels Joensøn øfre Qwale tog betalning af Iwer Utne for truen hand huggede, hvilcket
aarsagede at Elias Langesetter anlagde den/n/e process. jeg er og i 3de og 4de leed beslægtet
med Joen Olsøn øfre Qwale. som vidnet ingen anvisning kand giøre, og parterne ej noged
haver at spørge, saa aflagde vidnet Eeden efter Loven.
7de vidne, Aase Ørjansdatter, værende til huus paa øfre Qwale hos Lars Joensøn, og er
hands Fader[s] søster,
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og bem:te min brodersøn Lars Joensøn har til ægte Niels Joensøn øfre Qwale[s] søster, ieg er
69 aar gaml:, ieg har al min tiid været paa øfre Qvale, og har ieg intet andet hørt, end at Niels
Joensøn og hands forfædere intet Eiede i Røens slotter, men i haugen Eiede de alle til mods
paa øfre Qwale: Men Hans og Halvor Langesetter havde hvert aar, i slotte tiiden derris Øger i
haugen, kaldet Røs-haugen, og Et aar havde Joen Langesetter sine Kalve i haugen. paa
sam/m/e hauges stræckning ieg kand giøre anvisning, og da Lieutenant Amberg byggede her
paa platzen, da fick hand lov af Joen øfre Qwale. som Parterne ej noged havde at tilspørge
vidnet, og det var seent paa Aftenen, saa blev Retten ophæved indtil i Morgen tiilig.
Dend 16de Octbr: blev Retten atter betiendt.
da Sorenskriveren i følge af Laug Retten og begge Parter, samt vidnerne, forføyede os i
Marcken for at imodtage den anvisning vidnerne har beloved at giøre.
Et lidet støcke oven for {g} Grimens huuser, som er i Røs-haugen, anviste Elias Langesetter
os Et gierde, hvorved Et støcke Marck af haugen er ingierdet: Lars Joensøn øfre Qwale
sagde, det hand tilstoed at {have gived} Niels Joensøn øfre Qwale i aar havde gived
huusmanden Christopher i Grimen lov sam/m/e at udgierde. oppe i haugen anviste Elias os,
atter Et træ{e}, her tilstoed atter Lars Joensøn det hands svoger Niels Joensøn sam/m/e for
omtrent 6 eller 7 aar meere eller mindere aaringer siden, sam/m/e havde i haugen indgierdet.

inde imod Røen øde bøe gierde, strax uden for \bøe/ Gierdet, anviste Elias os atter Et gierde,
hvorved noged over den halve hauge er indgierdet: her om tilstoed Lars Joensøn øfre Qwale
det hand og hands grander Joen Olsøn og Niels Joensøn sam/m/e gierde i den/n/e vaar har
opsat. dernæst anviste Elias hvorleedes Røens øde bøegierde er fløttet op i haugen: her om
tilstoed Joen Olsøn øfre Qwale det hands Fader, sal: Ole Joensøn øfre Qwale over for 20 aar
siden sam/m/e bøe gierde havde forfløttet, og bøen saaleedes udlagt. til slutning anviste Elias
os, Nock Et gierde inde imod Hougse Merckegierde, og needen imod søen, hver!! (hvor) ved
Et støcke af Røs-haugen var indgierdet: her tilstoed Lars Joensøn, det hand sam/m/e for 3
eller 4re aar siden, om det er over eller under sagde hand ej vist at kunde sige, at have
indgierdet.
samtlig vidnerne i Parternes overværelse anviste os Røshaugen, som begynder ved søen og
gaar op efter med en liden Elv eller beck, der er Mercke imel: Røs-haugen og Indere
Langesetter, alt op under og i Woltebierget, følger saa bierg Rusten
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ind efter og noged i snee need efter, siden op efter hvor tver gierdet staar imel: Røs-haugen og
øfre Qwale bøe, sam/m/e tver gierde gaar ind efter til Merckes gierdet imel: Hougse og Røshaugen, som gaar lige Need i søen. Røen øde ligger mit i haugen, saa at haugen er inden,
oven og uden for Røen, men needen under er søen eller Fiorden.
Joen Olsøn øfre Qwale declarerede, det hand ingen Process eller trætte vilde have, men
tilstoed det Langesetter bør have ¼ part udj Røs haugen, ligesom den haver ¼ part i Røens
slotter.
Lars Joensøn øfre Qwale declarerede ligeleedes, det hand paa Egene og Niels Joensøns
vegne tilstoed at Langesetter bekom sin ¼ part i Røs hagen, ligesom den haver ¼ part i Røens
bøe.
I anleedning af disse declarationer, blev strax vedtaget udj parternes overværelse, af
Røsagen!! at udmaale ¼ af Røs-hagen, for sam/m/e at steene og Reene, Langesetter til fuld
Eiendom.
Langesetter ¼ part af Røshagen blev inde imod Hougse Merckesgard, i Et skarv ved søen,
kaldes Abelhaugen, derudj huget En Kors som visser op efter i 5 efter hin anden satte
Marckeskiel steene, den sidste er Needsat ved bøegierdet imellem øfre Qwale og Røshagen, i
den sidste steen blev hugget En vinckel Kloppe som visser ind efter med garen ind til
Merckes garen imel: Hougse og Røs-hagen. Ved bem:te Hougse Merckes gierde blev needsat
En Marckeskield steen. Inden og Needen for disse Mercker Eier Langesetter, og øfre Qwale
Eier uden for.
Angaaende Merckes garen imel: Hougse og øfre Qwale, da skal øfre Qwale her efter som
forhen sam/m/e vedlige holde; der imod skal Langesetter, om de vil have Merckes gar for
deris Eiendom, være pligtig sam/m/e selv at opsætte og vedligge holde, dog saaleedes at
haven over alt høst og vaar staar oben for øfre Qwale[s] Creature, og maae Langesetter høst
og vaar ej indsette i haven fleere Creature end der paa deris fierdepart efter billighed kand
kom/m/e.
angaaende disse Merckers gierder, da tager Hougse og øfre Qwale halve gierde fang paa
Langesetter Eiendom, hvor imod Langesetter tager halve gierde fang paa øfre Qwale
Eiendom.
I Røes-bøen blev udsteenet Langesetters ¼ part saaleedes, tæt ved bøe gierdet, i en gaml:
steenmur, needsat En Marckeskields steen som visser need efter, i sam/m/e steenmur needsat
dend anden Merckesteen, saa gaar Mercket efter muuren ind efter til den 3de i Muren needsat
Merckesteen, gaar saa beent need til Eidnes Eiendom, i en stoer jordfast steen der udj huget
En vinckel gloppe som visser ud til Bierget under Røe-bøen, Langesetter tilhørende, gaar
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saa Mercket ud efter Bierget, Neden under den yderste Bergs ende i en stoer steen hugget En
Kors, som visser need efter i en Mercke steen som visse tvert over til Bierget og gierdet. ald
den bøe som med disse Mercker er indhægnet, tilhører Langesetter. I bøe gierdet er sat En
Marckeskield steen, til bevis at gierdet ej skal fløttes.
Den/n/e Forretnings omkostninger, om er Rettens gebyrd, beløber til 7 rd: 1 mrk:, der om
bleve Parterne foreenede, det Citanterne betaller Retten, som skeede strax, og skal øfre Qwale
betalle til Elias Langesetter, først holdende Lysse Closters høsteting, bem:te 7 rd: 1 mrk:, der
for Lars Joensøn øfre Qwale sagde sig goed, hvor imod Elias Langesetter ej skal nyde noged
for Rettens underholdning her paa Aastædet.

Dend 20de Octbr: blev paa Gaarden Øfre Wiig med Jondahls skibr:[s] Almue holden Eet
Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire Laug
Rett, sc: Ole Olsøn Bache, Tosten Wichlichs: Fladebøe, Samson Larsøn Bachegaard, Ole
Johans: Samland, Tosten Johan/n/ess: ibdm:, Iwer Lars: Traae, Lars Christophersøn Sambland
og Samson Larsøn Sambland, nærværende inden Retten Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg,
med Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Næss, og den Tingsøgende Almue.
da blev publiceret
Hr: Stiftbefahlingsmand von Cicignon skrivelse af 25 Septbr: h: a: til Fogden Hr: Kam/m/er
Raad Hejberg, at de Spedalske Lem/m/er som adtraaer at indlem/m/es i Bergens Hospital,
først skal forsiune dem med Et Tingsvidne om deris omstændigheder, der efter forvente
Resolution om de strax kand indlem/m/es, eller til hvilcken tiid.
Ditto Herres Resolution af 21de Septbr: h: a:, det Else, sal: Henning Irgens i Munstre
Waagen, for erlidde Ilds skade maa nyde Stiftets hielp.
Hr: Sinning udgivene bøxsel brev med Revers, af 3de Julj h: a:, til Samson Olsøn paa 3 Sp:
sm: i gaard: Ougestad.
Helje Sæwerhagen udgivene skiøde af 11de Octbr: h: a: til Eilef Johan/n/ess: paa ½ L: s:, 1
g:sk: i gaarden Selsviig.
Eilef Selsviig udgivene Obligation af 12de Octbr: h: a: til Torbiørn Olsøn Branstved, for
Cap: 60 rd:, imod det underpant af ½ Løb sm:, 1 g:skind i gaard: Selsviig.
Cancellie Raad Fleischer udgivene bøxel brev med Revers, af 13de Octbr: 1753, til Torbiørn
Olsøn Branstvet, paa ½ Løb smør, 1 g:skind i gaarden Selsviig.
Torbiørn Engelsøn Houge og med Interessendere udgivene skiøde af 11de Octbr: 1753, til
Niels Johan/n/essøn Wiig paa 1 pd: 7 ½ mrk: smør i gaarden Wiig.
Et ditto skiøde af nest oven benevnte udgived, af sam/m/e dato, til benævnte Niels Wiig, paa
1 pd: 15 1/7 mrk: sm: i gaar: Underhougen.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Heiberg gav tilkiende, det hand vidnesfast for Joen Underhougen
og vidnerne Lars Torsøn Underhougen og I[w]er Lars: ibdm:, har ladet forkynde Rettens
seeneste forrelægelse. Og end ydermeere ved Muntl: Continuations stevning til dette Ting
under Lovens faldsmaal, ladet indkalde til vidner om det paastevnte Øll og brendeviins
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sall, Lars Breche, Erich Jørgensøn Øyren, Ole Nielsøn Præstegaard og Samson ibdm:, deris
vidnesbyrd at aflæge, sagvolderen Joen Underhougen disse med forbem:te 2de vidner at
anhøre, dom at imodtage til ungieldelse, samt processens omkostningers erstatning, og vil
hand fornem/m/e om de indstevnet alle møder.
sagvolderen Joen Underhougen møtte og tog til gie[n]mælle, liggeleedes møtte alle de
indstevnte vidner. Edens forklaring blev dem forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Lars Toresøn, boende paa gaarden Underhougen, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, at Joen Underhougen har brycket 3de gang[e] øll, hvoraf hand har solt, dend første
gang var nestl: aar om vaaren, og den sidste gang var i aar efter Julen, noged af dette brøckede
øll kand have drucket selv, noged givet bort, og noged solt, nestl: Lang-Fredag efter
Prædicken, solte hand øll til Almuen som havde været til Kircke, som og til Reisende, ieg har
ei været i hands huus og seet at hand har solt øll, men ieg har seet af Almuen det de ude paa
Marcken har drucket øll som de har kiøbt hos dend indstevnte.
dend indstevnte Joen Underhougen tilstoed selv at have solt nogle kander øll dend
omvundne dag. for sam/m/e sin forseelse tilbyder hand sig strax at betalle, og her i Retten
fremlegge, til ud[d]eeling imel: Kirckesognets fattige Lem/m/er 5 rd:, med løfte ej at øve
saadant oftere.
Actor med dette tilbud var fornøyet, og blev pengene uddeelt. Lensmanden for umage med
stevningen, 3 mrk:. Siur Bircheland fick 3 mrk:, Johan/n/es Wiig anam/m/et. Sidselle
Torsnes 4 mrk:, Johan/n/es Wiig anam/m/et. Salamon Samlenesset 4 mrk:, Johan/n/es Wiig
anam/m/et. Marta Swaasand 3 mrk:, dito Wig anam/m/et. Lars Steken med datter Ragne 1
rd:, Lars Drage anam/m/et. Jacob Herrensholmen 3 mrk:, Samson Samland anam/m/et.
Maritta Grimsdal 2 mrk:, dito Samland anam/m/et. Anna Gangdalen 2 mrk: Lars Breche
anam/m/et. og saaleedes sagen ophæved.
skifte brevet af 30de Septbr: 1752 efter sal: Peder Tollefsøn, blev læst, og var stervboen
Eiende jordegoeds i gaarden Torvigen 2det Thuun ½ Løb smør, vurderet 24 rd:, og udlagt til
dend afdødes datter Anna Pedersdatter i Arv.
Procurator Hans Giøen fremstoed for Retten og sagde, det ieg for Peder Pedersøn Fladebøe
haver ved skriftl: stevning af 2den hujus til den/n/e Tægte dag ladet indkalde Tosten
Wichlichsøn Fladebøe, vidner at anhøre, det min Principals Odel og Aasæde Rett udj Gaarden
Fladebøe 1 ½ Løb 9 mrk: smør, er bleven af mine forfædere forpantet og ej solt, alt til Et
lovskicket Tingsvidnes erlangelse, til den ende den om/m/elde
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Kaldseddel fremlæges, sam/m/e blev læst, og er saa lydende.
Tosten Wichlichsøn Fladebøe, som selv besad Rætten, blev hands stæd beklæd med
Christopher Christophersøn Aasse, da indstevnte Tosten Wichlichsøn Fladebøe fremstoed og
tilstoed lovlig varsel, sagde der hos at disse vidners førelse kand ej Røre mig og er mig
aldeeles uvedkom/m/ende, Reisetter øvre Thun opsiddere, Ole Olsøn og Ole Wichlichsøn,
som de der med min Fader har giort Odels Mageskifte, og Mageskiftet Fladebøe for Reisetter,
som ellers er mit Rette Odel, og som bem:te Ole Olsøn Reisetter og Ole Wich[lich]søn ej er
kaldet, vidner at anhøre, befatter ieg mig aldeeles intet med den/n/e Tingsvidne sag.
Procurator Giøen, i anleedning af den/n/e declaration, begierede den/n/e Tingsvidne sag
udsat indtil næste ting, at ieg ved Continuations stevning kand indkalde de Mænd paa
Reisetter, vidnerne at anhøre.
Afskeediget
dend forlangende udsettelse billiges.

Der efter Tosten Fladebøe tog sit sæde i Rætten.
Niels Gierdtsøn Bache fremstoed for Retten og gav tilkiende, det hand paa Egene og med
Interessenderes vegne til dette Ting under Lovens faldsmaal har ladet stevne og indkalde Iwer
øfre Traae, Iwer Tweten, Iwer Guntvedt, Ole Nielsøn Bakke, Lars Siovatsøn øfre Traae og
Samson Nedr: [Traae], under Eed at forklare: 1o: om icke Hardanger Almue {faste} hvert
aar maa Kiøbe Korn, og til deres sæde Korn ej er tiendt med uden lands Korn, men behøver
nødvendig dertil, vores Lands Eget auflede Korn. 2o: Om icke Ole Johan/n/essøn Samland
og Ole Olsøn Bache i aaret 1749 maatte lade endeel af deris agre ligge udørket og usaaet for
mangel af sæde Korn. ydmygst bedende Retten vilde fornum/m/e, om de indstevnte vidner
møder, da at imodtage deris Eedelige svar paa benævnte 2de qwæstioner, alt til et lovskicket
Tingsvidnes erholdelse.
{Een} De indstevnte vidner møtte alle, Eedens forklaring blev dem forelæst, og af
Dom/m/eren formanet at have Gud og sandhed for Øynene.
1ste vidne, Iwer Larsøn, boendes paa Gaarden øfre Traae, aflagde Eeden efter Loven, og til
første qwæst: svarede, det omspurte forholder sig saa i sandhed, og faar Hardangerne ej af
Landets Søe!! (Saae?/Sæde?) Korn, maa de lade deris ager det aar ligge udørcket. til 2den
qwæst: svarede, det forholder sig i Guds sandhed saae.
2det vidne, Iwer Aamunsøn, boende paa Gaarden Tveten, aflagde Eeden og vidnede til første
qwæst: som første vidne, lagde dette der til, at her udj Hardanger oftest er saadan nød og
trang for Korn at den ene ej kand Red[d]e den anden, og naar de ej kand faae Søe Korn, maa
Agrene ligge udørket. til anden qwæstion svarede, det om1753: 37b
1753.
spurte er med sandhed.
3de vidne, Iwer Steengrimsøn, boende paa Gaarden Gundtvet, aflagde Eeden, og til 1ste
qwæst: svarede som første og andet vidne svaret haver. til 2de qwæstion svarede, ieg har ej
seet det omspurte, siden ieg boer langt der fra, men ieg nægter ej for jo at have hørt sigge at
det var saa.
4de vidne, Ole Nielsøn, boende paa Gaarden Bache, aflagde Eeden, og til første qwæst:
svarede Conform med andet vidne. 2den qwæst: Resp: jo, det forholder sig saa, og for Ole
Olsøn Bache laa 3 agere udørckede i det omspurte aar, af mangel for Søe Korn.
5te vidne, Lars Siovatsøn, er huusmand paa gaarden øfre Traae, aflagde Eden, og til 1ste
qwæst: svarede Conform med andet vidne. 2de qw: svarede, for Ole Johan/n/essøn Samland
laae i aaret 1749 3de agere udørckede af mangel for Korn, det ieg selv saa, men Ole Olsøn
Bache[s] agere har ieg ej seet, ved ej heller der om.
6de vidne, Samson Endresøn, boende paa Gaarden Nedr: Traae, aflagde Eeden, og til 1ste
qw: svarede som 1ste og 2det vidne. til 2den qwæst: svarede, jo, der laa i aaret 1749, trende
agere udørckede, for hver af mangel paa Korn, som der Søe blev fra dem taged af
Borgerskabet i Stavanger.
Citanten var begierende Tingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt, som blev billiget.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg lod til sine Regnskabers bilager Examinere følgende.
1o: Specification over aftagene, hvor efter Contributionerne beregnes. 2o: dito over aftagene
hvor efter leeding og tiende beregnes. 3o: Restance Register for dette skibr:, hvis endelige
Sum/m/a er 4 rd: 2 mrk: 13 s: 4o: at den Almindelige Tingskyds er rigtig betalt. 5o:
SelvEier Mantallet. 6o: det Almindelige Tingsvidne indeholdende 8te poster, hvor om blev
imod taged Almuens svar. Og som alt efter Almuens tilstaaelse befandtes rigtig at være, var
Hr: Kam/m/er Raaden Rettens Attestation begierende, som billigens blev efterkom/m/et.

De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende Aar skal betiene, er Nye, Henrich Olsøn
Guntvet, Aadne Indre Wichene. gamle, Samson Nedr: Traae, Johan/n/es Eichen, Niels Gierts:
Bache, Jacob Bache, Iver Tweten og Lars Guttorms: Haugen.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rette, altsaa blev Tinget ophæved.
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Dend 22de Octbr: blev paa Gaarden øfre Wiig med Østensøe skibr:[s] Almue holden Et
Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire
Laugret, som paa fol: 8 findes Specificeret, undtagen udj Lars Olsøn Bervens stæd, sat
Giermun Nedr: Wiig, Nærværende Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg med bøygde
Lensmanden Giermun Olsøn Berven og den Tingsøgende Almue.
da først blev publiceret den ordre og Resolution som paa fol: 36 findes Extraheret. End og
blev publiceret
Hr: Stiftbefalingsmanden von Cicignons ordre af 6de hujus, til Fogden Hr: Kam/m/er Raad
Hejberg, om at lade lysse efter 3de fra Bergens Festning bort Rømte Schlawer, sc: Lars Olsøn,
Eric Ellingsøn og Rasmus Knudsøn Stalum, som er brendemercket i deris pander for
begangne Tyverie.
end videre publiceret som følger.
Elias Heltberg skriftlige decleration af 23 Julj h: a: angaaende hands penge mangel og Odels
Ret til Gaarden Sandwen, blev publiceret.
Johan/n/es Halanger og med Interessendere udgivene skiøde af dags dato, til Iwer
Johan/n/essøn paa 1 Løb smør, ½ huud og ½ g:skind i gaarden Indr: Aalvigens 1ste Thuun.
Hr: Gelmejdens udgivene bøxel brev med Revers, af 22de Octbr: 1753, til Joen Simensen
paa 1 Løb smør og 2 Løber salt udj gaarden Fundeland, med ødejord Ildsaas kaldet.
Brigt Østensøn og med Interessende[re] udgivene skiøde af 12de Octbr: 1753 til Siur
Torbiørns: paa 1 Løb 9 mrk: sm: i gaard: Bircheland.
Niels Selsviig og med Interessendere udgivene skiøde af dags dato til Eilef Larsøn paa 2 pd:
2 mrk: sm:, ¼ hd: i gaarden Nedr: Axnes.
skifte brevet af 3de Maj 1753 efter sal: Torbiørn Siursøn blev læst, og var stervboen ejendes
Jordegoeds i gaarden øfre Bircheland 1 Løb 1 pd: smør med bøxel, vurderet 96 rd:, og udlagt i
gields fordring til Brigt Joens: Østensøe 1 pd: 12 mrk: smør for 36 rd:, Resten til Arvingerne
udj arv, saasom Encken Synneva Nielsdatter 1 pd: 6 mrk: smør, Siur Torbiørnsøn 15 mrk:
smør, Christj og Helga Torbiørnsdøttere, hver 7 ½ mrk: smør.
Ole Halvorsøn Fosse viste fællen af En voxen Biørn som hand i aar har skut paa gaarden
Aalviigens field. Fogden betalte ham strax 2 rd:
Joen Endresøn Beggeviig anviste ligeleedes fællen af En voxen Biørn som hand i aar har skutt
paa bem:te Indr: Aalvigens field. blev og bet: 2 rd:
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg gav tilkiende, det hand paa Justitiens vegne til den/n/e
tægtedag har ladet stevne og indkalde Jan Swendsøn Scheje for øvede skieldsord imod Tollef

og Ole Christophersønner Steene, derom vidner, som under Lovens faldsmaal er indvarslet, at
anhøre, sc: Swend Steene og Lars Erichsøn ibdm:, der efter sagvolderen Dom at imodtage til
undgieldelse, samt processens omkostningers erstatning. til vedermælle udj sagen er
indstevnt bem:te Tollef og Ole Christophersøn/n/er.
dend indstevnte sagvoldere møtte, ligeleedes de til vedermælle indkaldede. end møtte de
indstevnte vidner, dem Actor paastoed Eedelig afhørt. Eedens forklaring blev vidnerne
forrelæst, og af Dom/m/eren formanet,
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samt hvert vidne for sig særdeeles afhørt.
Actor begierede, føren vidnerne bleve forhørte, om Jan Scheje noged imod dem eller
stevnemaalet havde at erindre, hand da vilde udsige det.
Dend indstevnte Jan Scheje svarede, det ieg intet imod stevningen eller vidnerne havde at
erindre, men som ieg mente at være forligt med mine Veder Parter, saa har ieg ej Contra
indstevnt mine vidner.
Actor urgerede paa vidnernes førelse.
1ste vidne, Swend Herlefsøn, boendes paa Gaarden Steene, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, at Marie besøgelse dag Nestl:, om aftenen, var Jan Scheje i stuen hos Tollef Steene,
da kom Jan Scheje af stuen og Tollef efter ham, og da siger Tollef Steene, de.... v... \vært/
skam du kom/m/er og tager mig paa min seng og siger du skal hugge fingeren af mig, da var
Tollef alleene i skiorten og brogen; fremdeeles siger Tollef til Jan, du er En sløssele Tausse
Foged, du kom/m/er her og tager mig paa min seng. da vente Jan sig om imod Tollef og siger
til Tollef, du har hugget baade som en tyv og en skiellem, hun var hvercken opavlet for dig
eller mig, fremdeeles sagde Jan til Tollef, du er En hunsvot baade du og Din broder, videre
har ieg ej hørt. Actor tilspurte vidnet, hvem Tollef Steene[s] broder er, og om hand haver
fleere end en broder. Resp: hand har ickun Een broder, som er Ole Christophersøn, der er
Soldat ved Hr: Capitain Blichfelts Compagnie, og nu her ved Retten nærværende. Jan Scheje
tilspurte vidnet, om hand icke erindrede det ordene falt saa af Tollef Steene til mig, Rid
fanden i vold din forbandede Tøss Foged, og pas paa dine Tøsser. Resp: har ej hørt de
omspurte ord anderleedes end ieg har forklaret. 2o: om vidnet icke hørte, da ieg sagde, du
har hugget som En tyv og en skielm, om vidnet da icke hørte Tollef svarede mig, det er du
selv. Resp: Nej, hørte det ej. Parterne havde ej videre at tilspørghe vidnet.
2det vidne, Lars Erichsøn Steene, er Soldat ved Hr: Capitain Blichfelts Compagnie, aflagde
Eeden efter Loven og vidnede, at Marie besøgelses dag nestl:, om aftenen, var Jan Scheje i
stuen hos Tollef Steene, da kom Jan Scheje ud af stuen og Tollef efter ham, da sigger Jan til
Tollef, ieg skal lade hugge fingeren af dig. da stoed Tollef i bare skiorten og brogen. da siger
Tollef til Jan, du er En sløssel Tøsse Foged, du kom/m/er her og tager mig paa min seng. da
vente Jan sig om imod Tollef og siger til Tollef, du har hugget baade som en tyv og en
skiellem og en Kieldring, hun var hvercken opavlet for dig eller mig.
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Da svarede Tollef, ieg har baade min broder og Lars Moe til vidne paa at ieg havde lov {til at
hugge} af dig til at hugge fuhren: da siger Jan til Tollef, du er En skielm baade du og din
broder. til Actors qwæst: svarede vidnet ligesom første vidne svaret haver. Til Jan Schejes
sine 2de qwæstioner svarede vidnet ligesom første vidne.
Actor begierede at de til vedermælle indstevnte og nu for Retten mødende Tollef og Ole
Christophersøn/n/er maatte declarere her inden Retten det sam/m/e som de uden for Retten

har declareret for Øfrigheden, at de ere ven/n/er og vel forligte med dend indstevnte Jan
Scheje.
Tollef og Ole Christophersøn/n/er svarede, det de er fornøyet med den ærklæring Jan Scheje
har giort dem, det hand ej videre ved om os, end alt ære og got, allerhelst hand sam/m/e
ærklæring her inden Retten har igientaged.
Actor lod tilføre, at det er ham Kiert at Parterne ere forligte og ved en decleration ad Reus
icke ved andet med de beskylte \end/ ald ære og gott, og haver giort dem en søm/m/elig
afbigt, allerhelst, da den omvundene broder Ole Christophersøn end nu staaende som
virckelig Soldat i Deris Maj:ts Krigs tieneste, icke dismindere og følgelig Lovens 1ste B: 22
C: 8 art:, satte Actor i Rette og paastoed at indstevnte Jan Swendsøn Scheje bør for hands
nærgaaende og ubeqvems ord forsohne sin forseelse med bøder følgelig stevnemaalet, til
Deris Maj:ts sigt og sagefalds Cassa, følgelig Lov: 6 B: 21 C: 4 art:, hvorom Actor begierede
Dom.
Dom/m/eren tilspurte dend indstevnte Jan Scheje om hand noged havde til sin sags forsvar,
føren Dom blev afsagt, hand det tilkiende give vilde. hertil dend indstevnte forbryder svarede
Nej.
Da blev udj sagen saaleedes for Rætt Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
Med Tvende overeens stem/m/ende vidner er det bleven beviist, det Jan Swendsøn Scheje paa
Marie besøgelsens Dag \nestl:/, om aftenen, haver overfaldet Tollef Christophersøn Steene
paa hands Egen gaard med skielden, for En furre bem:te Tollef Steene skulde have hugget,
ved sam/m/e mund Klam/m/er bem:te Jan Swendsøn Scheje skal have skieldet Tollef
Christophersøn Steene for En Tyv og En Skielm, foruden at hand har brugt \andre/ grove
skields ord imod Tollef Steene og hands broder Ole Christophersøn, som er Soldat ved Hr:
Capitain Blichfelds Compagnie. mens som Parterne ere blevene foreenede saaleedes, at Jan
Swendsøn Scheje har giort de 2de brødere En offentlig afbigt, staar alleene tilbage, efter
Actors paastand paa Justitiens vegne, det Jan Swendsøn Scheje[s], følgelig Loven{s}, selver
grove skienden med Mulct bør forsone.
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Thj Kiendes for Rett, det indstevnte Jan Swendsøn Scheje bør bøde til Bergens Manufactur
huus 10 rd:, og ligesaa meged til Justitz Cassen, samt betalle til Actor udj processens
omkostrning 3 rd:, saaleedes som nu dømbt er, bør Jan Svensøn Scheje at bøde, betalle og
udreede inden 15ten dagge efter den/n/e Dombs lovl: forkyndelse under Nam og Execution
samt videre lovlig adfær.
Actor begierede Dom/m/en, efter den var afsagt, med sin act beskreven.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg gav tilkiende, at da En bunde Mand ved Navn Ole
Larsøn Nedr: Axnes udj Julj Maanet dette aar, sig selv haver ombragt og druknet, saa haver
hand, da Actor formedelst andere indfaldende Embeedets forretninger, saa og formeedelst de
han/n/em indløbende efterretninger om Sorenskriverens andere Embedets Affaire, icke føren
til dette Ting, tiid og stæd, da hand og med skriftlig stevnemaal af 24de Aug: Nestl: har ladet
indstevne bem:te afdøde Ole Larsøn Axnes Arvinger og Arvingers Formyndere, at anhøre
Dom hvad enten dette sig selv ombragte Men/n/eskes legeme skal begraves i Kircke gaarden
eller icke, og hvad enten hands efterlatte formue skal være Deris Maj:tt eller Arvinger
hiemfalden, samt udj sagen de indstevnte vidner at anhøre, med videre efter det skriftlige
stevnemaals indhold, som blev i Rettelagt og oplæst, er saa lydende.
Procurator \Giøen/ paa de indstevnte Arvinger og Arvingers Formyndere[s] vegne, møtte og
fremlagde dend ham som defensor tillagde ordre af 31de Julj nestl:, saalydende.

Actor paastoed de indstevnte vidner, som alle møder, Eedelig afhørt.
Procurator Giøen gav tilkiende, at hand, foruden de af Actor indstevnte vidner, havde ladet
paa de indstevnte Arvingers vegne, indstevne til vidner Knud Tostensøn Nedr: Axnes,
Engebrigt Nielsøn ibdm:, Bertel Torbiørnsøn ibdm:, Lars Larsøn Tørviigen, Lars Torchielsøn
ibdm:, Joen Johan/n/essøn, huusMand paa Nedr: Axnes, og Lars Eie af Jondals Kirckesogn,
og som de alle nu møder, begierede Comparenten disse vidner Eedelig afhørt, saasnart Actors
indstevnte vidner vare forhørte. Eedens forklaring blev samtlig mødende vidner forrelæst, og
af Dom/m/eren formanet, der næst hvert vidne for sig særdeeles afhørt.
1ste vidne, Hagtor Larsøn, boendes paa Gaarden øfre Axnes, aflagde Eeden efter
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Loven og vidnede, det ieg i den/n/e som/m/er har hørt sige at folck lede efter Ole Larsøn
Axnes, og efter at Peder Siursøn Wangdal havde funden ham døed paa søen, og kom til mig
og fortalte mig det, gick ieg med Peder for at optage det døde legene som laa i fiæren under
Nedr: Axnes og flød, hovedet laae i land udj fiæren, og legemet ud paa søen og flød. hands
ansigt var blaat, men hands hænder [h]vide, legemet besaa ieg ej, vj lagde ham i en baad og
førte ham til gaarden, og efter at hands grander kom til os, tog de med os det døde legeme ud
af baaden og lagde det i Et baade Nøst, videre ved ieg ej, icke heller kand giøre nogen anden
forklaring, Defensor Giøen tilspurte vidnet, om det icke har hørt eller fornum/m/et, at den
afdøde Ole Axnes var med stør[r]e vanckelmodighed angreben, i lang tiid føren hand døde,
end hand var i de forrige aariinger. Resp: har intet hørt om ham føren der blev søgt efter
ham, ved derfor intet om ham at kunde vidne, uden det ieg har forklaret. 2o: qw: hvor mange
gange de søgte efter ham, fra den tiid hand blev savnet i sit huus, indtil de fandt ham død i
søen. Resp: 2de gange, er mig bekiendt. 3o: qw: om hand forlod sit huus, da hand først
blev savnet, eller om hand stoed paa nogen anden Mands arbeide, og der fra blev savnet.
Resp: hand var hos Prousten paa Arbeide, og gick der fra om Natten, ud til Tørvigen til sin
broder, videre ved ieg ej. Parterne havde en noget videre at tilspørge vidnet
2det vidne, Britte Nielsdatter, gift med nest foregaaende første vidne, aflagde Eden og
vidnede, ej at være noged videndes om Ole Larsøns døde legeme, end hvad ieg har hørt min
Mand har sagt, som er det sam/m/e hand nu har forklaret.
3de vidne, Lars Aamunsøn, boendes paa øfre Axnes, aflagde Eeden og vidnede, at Ole
Larsøn var paa Arbejde i Præstegaarden, og der blev hand fra sit Arbeide først savnet, som ieg
har hørt sige, og da hørte ieg talle at hands Naboer og grander gick og søgte efter ham, ieg var
ej med at søge, men ieg lod mit folck gaa med at søge efter ham, og blev der til visse i 2de
dagge søgt efter ham, men de fant ham ej, men 3de eller fierde dagen fant de ham i Tørvigen
hos hands broder, og da blev hand bragt til sit huus, men ieg hvercken saa ham eller talte med
ham, og som ieg Reiste til byen, eller Bergen, ved ieg intet videre her om, end hvad ieg ved
min hiemkomst har hørt fortelle. Procurator Giøen begierede hands første Qwæst: til første
vidne fremsat, her maatte igientages, der til vidnet svarede, det Ole Larsøn i dette
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Aar var grum tiendes eller stille, frem for hand pleiede at være.
4de vidne, Anna Nielsdatter, gift med nest foregaaende 3de vidne, aflagde Eeden og
vidnede, at nogle dage føren Ole Larsøn fantes død paa søen, traf ieg ham nere ved søen, da
sagde hand til mig, at hand var saa svag at hand ej betroede sig til at gaae alleene: da tog ieg
ham under Armen og fuld[t]e ham op til sit huus, da hands værbroder Niels Axnes tog imod
ham. videre ved ieg ej om ham, end at ieg har hørt af andere fortelle det hand har været løbet

paa skougen, og at der er bleven søgt efter ham, at de har funden ham og faaed ham hiem til
sit huus igien.
5te vidne, Ole Siursøn, er boendes paa Nedr: Axnes, aflagde Eeden og vidnede, for Et aars
tiid var Ole Larsøn Axnes, som var min grande, meget løstig i sin sang, men i aar var hand fra
Julen af meget vanckelmodig og stille, da ieg ofte trøstede ham, at hand skulde være ved et
frit Mod, som hand forhen havde været vandt, dog hørte ieg aldrig nogen daarlig tale af ham.
første gang løb hand fra sit arbeide i Præstegaarden, og paa 3de dag der efter blev hand
funden i Tørvigen hos hands broder, efter at alle havde søgt efter ham, da hands broder og
hands søn fuldte ham hiem igien til sit huus, hvor hand ved sit arbeide forblev i 8te dagge udj
goed Rolighed: der efter blev hand atter borte, saa alle maatte søge efter ham, og da kom
hand af sig selv igien til sin søn i Marcken og fuldte med ham hiem, da hand atter blev nogle
dage hiem/m/e i sit arbeide med sine børn. da hand atter blev 3de gang borte, da alle grander
og Naboer i en dag søgte efter ham, nogle dage der efter blev hand funden død paa søen, og
fantes ingen skade paa hands legeme, men i Panden og paa den ene haand var hand Knaget af
steen i fiæren. Parterne havde ej noged at tilspørge vidnet.
Og som det var seent paa aftenen, saa blev sagen udsat til i Morgen tilig.
Dend 23de Octbr: blev end videre med Tinget Continueret,
da nest forbem:te sag atter blev forretaged udj Actor og Defensor[s] overværelse.
6de vidne, Niels Knudsøn, boendes paa Nedr: Axnes, sagde det Ole Larsøn Axnes var min
svoger, i det hand har haft min sal: søster til ægte, aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at
for Et aar siden tog Ole Larsøn sig for En merckelig sag, som undertiden var Guds ord hand
sang, og undertiden lystig sang, men fra Kyndels misse dette aar blev hand gandske stille og
bedrøvet, Klagede over sin gield, det hand frygtede at Lensmanden og
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øfrigheden skulde kom/m/e og tage fra ham det hand Eiede, til gielden, hvor over, som ieg
forstoed, hand var vanckelmodig eller bedrøvet. I nestl: som/m/er, da hand stoed paa Arbeide
hos Prousten, løb hand der fra om Natten, og kom ieg i hands stæd paa Arbeidet, og da der
blev søgt efter ham, fant de ham omsider i Tørvigen hos hands Broder, da hand blev ført hiem
til sin gaard, men hvorleedes hand forhold sig, kand ieg ej sige, siden ieg var paa Arbeide i
Præstegaarden, som før er sagt. Efter at ieg var kom/m/en fra mit arbeide, vilde ieg en dag
haft ham ind til Prousten, at hand skulde trøste ham, men ieg kunde ej faa ham med mig,
saasom hand klagede sig at være svag af kuldsyge, og have hand skielven i Kroppen, Klagede
sig de siden at hand var svag i hovedet, og var hand al sin tiid svag af sig fra det første ieg
kiendte ham. dend sidste gang ieg talte med ham, som var den aften hand blev borte, da kom
hand af løv skougen og havde 2de sine minste børn med sig, og som ieg vilde Reise til støls,
kom ieg ham i talle paa Melstøllen, da talte hand gandske fornuftig og visselig, dog saa ieg at
der var feil ved ham, som ieg sluttede af hands øye siun, dagen der efter, som var en
Løverdag, om aftenen, kom ieg hiem fra støllen, og da hørte ieg, at hand Natten forhen, som
var den Natt ieg Reiste til støls, var bleven borte, om Søndagen søgte vj efter ham, og efter
Prædicken, sagde ieg det til Prousten, at hand nu atter var borte, da sagde Prousten, finder i
ham, da faar I sette ham fast. om Torsdagen der efter fandt vj ham død paa søen i fieren
under hands Eget land, og saa ieg ingen feil paa hands legeme, undtagen paa den ene haand
og lidet i Ansigtet, saa det ud til som steenene i fieren kunde have Knavet ham. Actor
tilspurte vidnet, om hand icke ved paa hvad sted og hvorleedes Ole Larsøn havde giort af med
sig selv. Resp: ved intet her om, men ellers tilspurte ieg ham En gang, at hand som min
gode ven vilde sige mig, hvor udj hands svaghed bestoed. da svarede hand mig, nej, min gode

grande, ieg kand ej sige dig hvor i min svaghed bestoed. Parterne havde ej videre at tilspørge
vidnet.
7de vidne, Kari Rasmusdatter, gift med nest forbem:te 6de vidne, aflagde Eeden og vidnede,
at for et aar siden sang hand Guds ord aften og Morgen Psalmer, Danste og sprang og løstig,
men i aar efter Julen mod Kyndelmisse blev hand gandske stille og bedrøvet, sat stedse stille
som en fattig stackel, Klagede sig over sin gield, sigende, at hand havde saa megen skyld at
hand frygtede de tog fra ham alt det hand havde. I ugen efter Pintze tiid i dette aar, var hand
paa Arbeide hos Prousten, og om Natten løb der fra, da der i 2de dagge blev søgt efter ham,
og blev hand funden i Tørvigen hos sin broder Lars Tørviigen, da hands søn førte ham hiem
til sin gaard, hvor hand i 8te dage blev i ald stilhed og stundum giorde sit Arbeide med sine
Børn. siden var ieg hos mit folck i Brøllup, og da hørte ieg, at hand anden gang var borte,
men at de, føren ieg kom hiem, hafde fundet ham igien hos hands svoger paa Eie, og kom
hand hiem og blev i ald stilhed paa
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sin Gaard i 14ten dage, da hand En Løverdag atter løb bort, og fant de ham ej førren
Torsdagen der efter, da de fandt ham død paa fiorden i fieren ved hand Eget land. men paa
hvad sted eller hvorleedes hand er kom/m/en af dage, ved ieg ej.
8de vidne, Peder Siursøn, værende hos sin Fader paa Gaarden Wangdal, Er Landværge
Mand, aflagde Eeden og vidnede. at for Et aars tiid var Ole Larsøn Mangfoldig lystig med
sang og galenskab, saasnart hand sang Guds ord, sang hand igien noged som icke duede til
noged slags, efter Julen nestl: falt hand i en mangfoldig stilhed. i den/n/e som/m/er, som
hand stoed paa Arbeide hos Prousten, løb hand der fra om Natten, paa 3de dagen der efter,
som var Løverdagen, blev hand funden igien i Tørvigen hos hands broder Lars Larsøn
Tørvigen, da hands broder og hands søn fulte ham hiem til sin gaard, hvor hand blev i ald
stilhed omtrent i 8te dage, og giorde sit Arbeide, da hand atter blev borte, og var borte paa
andet samdøger, da hands søn Reiste ud til Tørviigen for at spørge efter ham, og som hand ej
var der, Roede søn/n/en hiem efter igien, og da kom faderen Ole Larsøn ud paa Et skarv og
Raabte efter søn/n/en, da søn/n/en foer til lands og Faderen gick ind i baaden til søn/n/en og
fulte ham hiem, efter som søn/n/en har fortalt mig. da blev hand hiem/m/e i En 14 dagge, i
den tiid talte ieg en gang med ham, og da talte hand gandske visselig, siden hørte ieg ej naar
hand kom bort, føren ieg En Torsdag ved Middags tiider, da ieg kom Roendes fra
Præstegaarden, fant ieg ham død ligendes paa Fiorden, i fiæren under hands Eget land ved Et
brat skarv, hand laa paa Maven, hovedet op i land, og Kroppen flød, hands vampe var
kom/m/en op over hands hoved, og fantes ingen skade paa hands legeme, untagen at steen
havde Knaget ham lidet i ansigtet og paa den Eene haand, men hvorleedes hand var kom/m/en
af dage, ved ieg aldeeles icke.
Actor begierede, at de afhørte vidner, samtlig, under forhen aflagde Eed, maatte svare paa
følgende qwæst: 1o: hvor den afdøde Ole Larsøn er føed, og siden til hands døde dag
opholdet sig. 2o: hvordan levnet hand har ført her i Meenigheden. til første qw: svarede
samtlig vidnerne, hand er føed i Tørvigen, og der stedse opholdt sig, indtil hand fick jord paa
Axnes, som er over 20 aar siden. til 2den qw: svarede de, hand førte ald sin tiid et skickeligt
og fredsom/m/eligt levnet.
Actor frafald de øfrige indstevnte vidner, og i Rettem lagde dend afdøde Mands sogne
Præstes, Welærværdige Hr: Christopher Gielmejdens indkommene skriftl: Attest om den
afdødes omstændigheder, datteret 22de Octbr: dette aar, saa lydende.
Actor lod der paa tilføre, at som det nu baade med Eestem/m/ende vidner, saa og med sogne
Præstens Attest
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Er bevislig giort at det drab som afdøde Ole Larsøn Nedr: Axnes har begaard paa sig selv,
icke er skeed enten i sygdom eller Rasserie, men at hand til den sidste stund har været ved sin
fulde forstand og haver kundet forrette sit arbeide lige saa got som andere: item at den
utidelig udsorg og bekymring for gield har bragt ham til saadan ugierning, saa satte Actor i
Rette og paastoed, følgelig Lovens 6 B: 6 C: 21 art:, og Forord: af 6de Febr: 1694, at hands
efterlatte boes lod, af løsse og Faste Eiendeeler, bør være Deris Maj:tt hiemfalden, og at hands
døde legeme ej maa begraves enten i Kircken eller paa Kircke gaarden, hvor om hand vilde
forvente Dom.
Procurator Giøen lod tilføre, at i anledning af de allereede førte vidner, saavel som af sogne
Præstens Attest, siuntes hand at Actors paastand var meged haar[d], saa fandt hand sig
beføyet at begiere de indstevnte vidner paa Arvingernes side maatte vorde forhørte føren hand
sagen paa deris side til Doms kand slutte.
1ste vidne. {Knud Torstensøn} Ingebrigt Nielsøn, boendes paa Gaarden Nedere Axnes,
aflagde Eden og vidnede, jeg var i den/n/e som/m/er med Ole Larsøn, min grande, hos
Prousten Gielmejden paa Arbejde paa en baad i hands Nøst ved søen, og Ma[n]dag, Tirsdag
og Onsdag arbeidede vj sam/m/en, og hørte ieg intet Daarligt af ham, føren Onsdag
eftermiddag, da siger hand til mig, grande, ieg er gandske fra mig, hvor til ieg svarede, Gud
bevare dig, er det over din samvittighed, da siger hand, ieg er i saa stoer skyld og gield at ieg
ej kand betalle: der til svarede jeg ham, der kand være de der er j støre gield end som I er.
om aftenen, da vj skulde gaae i Præste gaarden for at spiise, kunde ieg ej faae ham med mig,
føren ieg 2 á 3 gange havde været ilag med ham der om, hvor over vj ej kom til Præste
gaarden føren Klocken var vel 11 om aftenen, hvor over Prousten sagde, det vj havde staaed
for lenge paa vores arbeide: da vj gick til Præste gaarden, tog ieg min skar øxse og min bille
med mig, da siger hand til mig, vil du tage det med dig over borge gaarden, end om Prousten
seer det: her til svarede jeg, ja, det giør ieg, vil Prousten ieg skal arbeide, saa vil hand og ieg
skal have øxse: da sagde hand, Gud bevare mig: og det var det første ieg fornam det ej var
ret fat med ham. da vj havde spist, lagde vj os need i en seng sam/m/en, men da ieg
opvognede om Torsdags Morgenen, da var hand borte fra mig. jeg gick da paa mit arbeide,
indtil Prousten var opstaaed, da gick ieg til ham og sagde det Ole Larsøn var borte. jeg blev
da paa mit arbeide til Fredag aftenen, da ieg reiste hiem til min gaard Nedr: Axnes, og om
Søndag aftenen kom Ole Larsøn fra Tørvigen hiem til Axnes, og var med ham hands ælste
søn, og da klagede hand sig for mig, det hand var slet i sit hoved, og ellers Klagede hand sig, i
den tiid hand var
1753: 42b
1753.
hiem/m/e, det hand var meged svag. da hand havde arbeidet vist hiem/m/e med sine børn i 6
dagge, blev hand atter borte, efter nogle dages forløb Reiste hands søn til Tørvigen for at høre
om hand var der hos hands broder, {...} men var der ej, paa hiem vejen havde hand faaen fat
paa sin søn og kom hiem med ham, da hand blev hiem/m/e, hvor lenge ved ieg ej, i ald stilhed
paa sit Arbeide med sine børn. da hand blev 3de gang borte, lete eller søgte ieg og mit folck
efter ham, indtil hand af Peder Wangdal blev funden død paa søen. hvorleedes hand var
kom/m/en af dage ved ieg aldeeles intet om. Nestleeden aar brugte hand en overmaade
unøttelig sang og løstighed, og siuntes mig hand var fra sin forstand.
2det vidne, Knud Tostensøn {Ne}, er boendes paa Nedr: Axnes, aflagde Eeden og vidnede,
at Ole Larsøn var [en] gandske god og skickelig og omgiengelig Mand, [der] havde sin fulde
forstand. hand brugte vel forrige aar formegen sang, og nu til sidst løv!! (løb) av paa skougen
fra sit folck, men hvorleedes hand kom av dage, ved ieg aldeeles icke. dend aften hand var

kom/m/en igien fra Tørvigen, som var en Søndags aften, og den sidste gang ieg talte med
ham, da klagede hand at hand havde meged Ild i hovedet, hand beklagede sig og over den
store gield hand var kommen udj.
3de vidne, Bertel Torbiørnsøn, boende paa Nedr: Axnes, aflagde Eeden og vidnede, at i
vaaren da Retten blev holden paa Fundeland, siger hand til mig, at der var kom/m/en saadan
frygt I ham, at hand frygtede det Sorenskriveren og Retten som var paa Fundeland, skulde
kom/m/e og tage alt det fra ham hand ejede, for den gield hand var kom/m/en udj, da ieg
formanede ham at hand skulde slaa saadan/n/e tancker fra sig, hvortil hand svarede, Gud give
ieg kunde. Den sidste dag hand kom bort og blev borte, talte ieg med ham om aftenen forhen,
føren hand med sine børn gick til segns!! (sengs), og da begierede af ham, det hand vilde
hielpe mig med arbeide paa en Jægt, hvor til hand svarede, Gud ved det ieg er icke som ieg
har været tilforn, vj faar see i Morgen hvad det bliver. om Morgenen da ieg stod op, gick ieg
strax i loftet, hvor hand laa med sine børn, for at ieg vilde haft ham paa Arbeidet, og da var
hand alt borte, og fick ingen ham meere at see føren hand blev død funden paa søen. men
hvorleedes hand der var forulyckedes, ved ieg ej.
4de vidne, Lars Larsøn, er boendes i Tørvigen, aflagde Eeden og vidnede. dend paa søen
død fundene Ole Larsøn Axnes var min broder. Den gang hand løb af sit arbeide {hos} fra
Prousten og kom til mig, var hand meged skielvende og vanckelmodig, klagede det hand var
svag i hovedet, men tillige beklagede sig
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over sin store gield, og sagde hand, naar Sorenskriveren og Lensmanden kom/m/er paa
Fundeland, saa kom/m/er de og beslaar alt det ieg har til min gield, saa bliver ieg landflygtig.
8te dage efter hand var Reist fra mig, fant ieg ham ved Jondals Kircke, og klagede hand da
over det sam/m/e, at hand var svag i hovedet. og da Prædicken var ude, maatte ieg følge ham
need til søen, og holt hand sig fra Folck, ligesom hand var Ræt!! (Rædd) for folck. da vj
havde sidet noged og taltes sam/m/en, Reiste hand hiem med sin søn, og var det den sidste
gang ieg talte med ham. Dend Søndag føren hand blev borte, havde Tøsserne seet ham paa
sætteret hos os. hvorleedes hand kom af dage, enten det skeede af hands Eget forsætt, eller
ved en uløckelig hændelse, er mig ubekiendt.
Defensor sagde det ieg frafalder de øfrige indstevnte vidner: dernæst fremlagde hand sit
skriftl: forsæt til de indstevntes forsvar, af dags dato, saa lydende.
Actor Refererede sig til sit forrige, og paastoed Dom.
Afskeediget,
sagen optages til Doms indtil d: 30de Nobr: førstkom/m/ende, Da Parterne haver herpaa Ting
stædet at lade møde, Dom at anhøre.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg efter forrige tiltalle til Anna Larsdatter, æskede sagen i
Rætte. og {vilde fornem/m/e} gav der hos tilkiende, at Bøygde Procurator Hans Engelsøn
Giøen er af AmbtManden beskicket at være indstevnte Anna Larsdatter[s] Defensor, og at
bem:te Defensor lovl: er indstevnt til dette Ting, tiid og stæd at i Rette føre alt hvad hand
maatte have til hændes forsvar. dernæst fremlagde Actor den over Anna Larsdatter[s]
formue, følgelig Forord: af 6 Decbr: 1743, d: 23de Maj indeværende aar holte originale
Registrations forretning med Ambtmandens paategnede Approbation af 24de Julj 1753, i det
øfrige Refererede hand sig til sin forhen giorde paastand, og vilde nu først fornem/m/e hvad
Defensor haver at føre frem.
Procurator Giøen, som Defensor for Anna Larsdatter, møtte og i Retten lagde dend ham
tillagde ordre af 24 Julj h: a:, saa lydende. Dernæst bem:te Defensor Giøen, som beskicket
forsvar for Qvinde Men/n/esket Anna Larsdatter, maatte desvære og ugierne fornem/m/e, at

sigtelsen er hende alt for meged overtydet, og i den hensigt vil hand icke henvende sig til
noged som kand stride imod Lov og billighed, hvor for og siden, det er vel Almuen bekiendt
hendes vandkundighed og slette underretning, saa vel i Guds som Naturens, samt Deris Maj:ts
Lov, og af den aarsag, icke kunde som Et ungt Menneske være underrettet eller vidende af
den for hendes begangne forseelse paafølgende straf, saa vilde hand her ved ydmygst af
den/n/e Respective Rett
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begiere ad Protocollen tilført, det hand for bem:te Anna Larsdatter udbeder om Naade og
Medlidenhed, til en lettelse for hendes tilhørende straf, i den/n/e hendes uskyldige tilstand,
som ilde oplyst i gode og sædlige Ting, men hun at være forført til den/n/e ulovlige gierning
af den saakaldede ægtegift Mand Lars Stranden tillige med hands ennu i live værende
huustroe, der efter sin forseelses beskaffenhed bør ansees paa sine stæder, og under sin
tilhørende Jurisdiction, som den der haver forlocket et ungt Men/n/eske til saadan utilbørlig
gierning, udj det øfrige indlod hand sagen til Doms, til Rettens lovforsvarlige behandling.
Actor Refererede sig til sit forrige og paastoed Dom efter sagens beskaffenhed.
Afskeediget,
sagen optages til Doms {ind}til d: 30 Nobr: førstkom/m/ende, da Parterne haver her for
Retten at lade møde, Dom at anhøre.
Procurator Giøen møtte for Ole Christophersøn Nedr: Wiig, og sagde det min Principal ved
skriftl: stevning af 1ste hujus til den/n/e Tægte dag har ladet indkalde qvinden Gunilde
Jacobsdatter for ubeqvem talle og paasagen, der om vidner at anhøre, Dom at imod tage, med
videre efter stevnemaalets indhold, det hand i Retten lagde, samme blev oplæst og er
saalydende.
dend indstevnte Gunilde Jacobsdatter med Mand Lars Larsøn møtte, tilstoed stevningen,
declarerede, at hvad hun havde talt, Citanten og Eli Olsdatter Berven til fornermelse, var af
hende i ubesindighed udtalt, og ved ieg ingen skiel eller føye der til. Men tilstaar at ieg om
dem intet andet ved end alt ære og gott, og beder ieg dem begge hiertelig om forladelse, vil og
strax betalle dem i Processens omkostning 4 rd:, dem min Mand nu her fremlæger.
Citanten var her med fornøyet, imod tog den anbudene afbigt med de 4re Rd: omkostninger,
og frafald sagen.
Ole Christophersøn Steene gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til den/n/e tægte dag har
ladet stevne og indkalde Ole Swendsøn Scheide at lide Dom til at betalle mig 2 rd: 3 mrk: i
tieneste løn for dend tiid ieg tiente ham Nestl: aar, som var hver anden ugge fra Korsmisse
vaaren og indtil Julen, naar fradrages 14ten dagge ieg var paa Mynstringen, og En ugge ieg
vat bort Reist i Et bryllup. samt at svare mig processens omkostning skadesløs.
dend indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
stevne vidnerne Elling Larsøn Lie og Niels Hagtorsøn Wangdal afhiemlede stevningens
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lovlige forkyndelse at være skeed med Mere end 14 dagges varsel for Ole Svendsøn Scheje[s]
boepæl og udj hands Egen stue udj hands Kones paahør, siden hand var Reist til Bergen, og i
gaar talte vj med ham, da hand spurte om hand var stevnet, og vj svarede ja, sagde hand
den/n/e gang ej at møde.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,

den lovlig indstevnte Ole Svendsøn Scheje forrelægges at møde til nest anstundende aars
som/m/er Ting, sagen at tilsvare, naar den vorder paaRaabt.
Isaak Tostensøn Mehuus gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag har
ladet stevne og indkalde opsidderne paa Gaarden Moe i Steensdahlen, sc: Knud Baarsøn,
Knud Nielsøn, Michel Olsøn, Lars Larsøn, Elling Brigtsøn og Anders Siursøn, at anhøre
vidner som under Lovens faldsmaal er indvarslet, sc: Johan/n/es Aarhuus, Tollef ibdm: og
Lars Larsøn Nesthuus, om En Elgam/m/el gar som fra Arils tiid af har været af de indstevnte
sagvoldere og deris formænd vedlige holdet, men nu lader de indstevnte sam/m/e gar lige øde,
derom Dom at imod tage til garens forsvarlige vedlige holdelse, samt processens
omkostningers erstatning. og vilde Comparenten fornem/m/e om de indstevnte møder.
De indstevnte vederparter møtte alle og tilstoed lovl: varsel. sagde der hos, den paastevnte
gar er ingen Merckes gar, og saa ofte vores Kalve kand tilføye ham skade, holder vj garen
vedligge, men naar det icke er, lader vj garen lige øde, allerhelst Citanten har bøe i bøe med
os, og hands støcke bøe ligger i vores Eiendom: i det øfrige skyder vj os til Aastædet, for
Dom/m/er og Mænd efter siun og granskning sagen der at paadøm/m/e, og vil vj til den Ende
have Retten paa Aastædet.
Citanten var fornøyet med sine vederparters paastand naar de ickun efterkom/m/er sam/m/e,
med at kalde Rettens Middel paa stædet.
Afskeediget,
sagen efter gaarden Moe opsidderes paastand henvisses til aastædet.
skifte brevet af 2den Maj 1753, efter sal: Astrj Hansdatter blev læst, og var Ster[v]boen
Eiende og tilhørende jordegoeds i gaarden Sandven 3 Spd: smør, vurderet 58 rd: 3 mrk:, og
udlagt i arv, saasom til Joen Haagensøn 16 mrk:, Ole og Torgier Haagensønner, hver 4 mrk:
smør, Peder Olsøn 12 mrk:, Ole Andersøn 12 mrk:, og Synneve Olsdatter 6 mrk: smør.
(mrkn: manglar 3 mrk: i det utlagte)
Hans Nielsøns udgivene skiøde af 22de Octobr: h: a: til Niels Hansøn paa 1 Løb sm:, ½ hd:,
½ g:sk: i gaard; yttere Aalvigen.
Hr: Kam/m/er Raad og Foged Hejbergs udgivene bøxel brev af 9 Martj 1753 til Niels
Haavers: paa 1 Løb 12 mrk: sm: i øfre Wiig.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar skal betiene, er Ole Siursøn Steenstøe,
Niels øfre Vig,
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Hans Jackobs: øfre Wig. disse 3 ere nye. gamle, Joen Larsøn Wangdal, Niels Hagtors:
ibdm:, Hagtor Larsøn øfre Axnes, Lars Omuns: ibdm:, Siur Berven.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg, til sine Regnskabers bilag, lod oplæsse og Examinere,
ligedan documenter som ved Jondals Tinglav paa fol: 37 findes Specificeret, samt skatte
Restansen, [h]vis endelige Sum/m/a var 9 rd:, og som ingen noged der imod havde at erindre,
var hand Rettens Attestation begierende, som billigens ej kunde nægtes.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rette, altsaa blev Tinget ophævet.

Dend 25de Octbr: blev paa Grawens sædvanlige Tingstæd holden Et Almindelig Høste,
Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire Laug-Rett, som paa fol:
15ten findes Specificeret, Nerværende inden Retten Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg med
bøygde Lensmanden Anders Wambem og den Tingsøgende Almue,
da blev publiceret de ordres som for Jondahl og Østensøe skibreeder paa fol: 36 og 38 findes
Extraheret.
Hr: Kam/m/er-Raad Hejbergs udgivene bøxel brev af 15de hujus til Sergiant Møllerup paa 22
½ mrk: sm:, 1 hd:, 1 g:sk:, 1 f:sk: i Røn/n/estrand.
Endre Lille Thun for sin Myndling Guri Endredatter udgivene penge mangels lysning, af
dags dato, som Odel berettiget til 1 pd: 7 ½ mrk: sm:, 1 ¾ g:sk: i gaard: Lille Thun, blev læst.
Swenning Sæbøe udgivene Obligation af 2den Junj h: a: til Omun Bue for Capit: 80 rd:,
imod det underpant af 1 pd: 7 ½ mrk: smør, ¼ huud, ½ g:skind i gaarden Sæbøe, blev læst.
Lars Wambem og med Interessendere udgivene skiøde af 1 Junj 1753 til Knud Nielsøn paa 2
pd: 1 ½ mrk: sm: i gaard: Sæbøe.
Endre Gautesøn Twet udgivene skiøde af 8de Octbr: 1753 til Thomas Wiig paa 19 15/23
mrk: sm: i gaard: øfre Tvet, blev læst.
Dend 26de Octbr: blev inden Retten holden offentlig Auction over dend gamle Soldater
Mundering som paa Lægderne har været henlagt, hvor med den/n/e dag blev henbra[g]t.
Dend 27de dito blev end videre med Tinget Continueret.
Sig:r Miltzou udgivene bøxel brev med Revers, af 6de hujus, til Elling Wichlichsøn paa 19 ½
mrk: og 2 pd: sm: i gaard: Traa.
Knud Sæland udgivene skiøde af 26de Octbr: h: a: til Jacob Knudsøn paa 2 pd: sm:, 1
f:skind i gaard: Sæland, blev læst.
Iwer Børse udgivene skiøde af 26de Octbr: h: a: til Magnus Iwersøn paa 3 ½ Spand smør i
gaard: Børsem. læst.
Magnus Børse udgivene Obligation af dags dato til Ole Leqve for 140 rd: laan, imod det
underpant af 3 ½ Spand smør i gaarden Børsem, uden bøxsel, blev læst.
Hans Olsøn øfre Hagestad udgivene skiøde af 25 Octobr: h: a: til Siur Poulsen paa 2 pd: 12
mrk: smør, 5/6 hud, uden bøxsel, og ½ Løb sm:, ½ hd: med bøxel, i gaard: øvre Hagestad.
Aamun Bue udgivene skiøde af 25de Octbr: h: a: til Thore Torchiels: paa 2 pd: 8 8/23 mrk:
sm: i gaard: øfre Tvet. læst.
Richold Tageskielden udgivene Obligation af 26de Octbr: 1753 til Wiching Hofaas for
Capital 47 rd: laan,
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imod det underpant af 1 Spd: sm:, ½ g:sk:, ½ K:sk: i Tageskielden.
Frue Møllerup udgivene Obligation af 1 Junj h: a: til Siur Jeltnes for laante penge 42 rd: 5
mrk: 12 s: Capital, imod det underpant af vaahnhuusser som er staaende paa Gaarden øfre
Rønnestrand. læst.
Joen Bræche udgivene bøxel brev med Revers, af 25de Octbr: h: a:, til Siur Joensøn paa 1
pd: sm: i gaard: Bræche.
Aschout Aschoutsøn gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag har ladet
stevne og indkalde Samson Aschelsøn, Dom at lide til at imod tage Løsnings penge for 2 ½

Spd: jordegoeds i gaarden Qwale, hvor til ieg er nærmeste Odels berettiged, dets aarsage ieg
imindelighed har budet ham Løsnings penge, men hand dem ej har vildet imod tage. saa er og
stevnet paa processens omkostning, og vil ieg fornem/m/e om den indstevnte møder.
Dend indstevnte Samson Aschielsøn Qwale møtte og tilstoed lovl: varsel, sagde der hos, det
ieg er af broderen, og Citanten af søsteren, dets aarsage ieg ej kand imod tage Løsnings penge.
Men, ved skriftl: stevning af 11de Octbr: nestl: har ladet Contra stevne Citanten at anhøre min
Odels Ret til heele gaarden: bem:te stevning ieg fremlæger til Actens følge. sam/m/e er saa
lydende.
Hoved Citanten tilstoed den/n/e Contra stevning at være ham lovl: forkyndt.
Afskeediget
Da her tvistes om Odels Retten til gaarden Qwale, hvem af Dem der til Odelen skal være
nermeste berettiget, enten Hoved eller Contra Citanten. Da som det er En sag der efter Loven
bør paatalles til Jorde Tirsdagen, saa henvisses sagen til Aastædet, hvor den bør oplysses og
paaDøm/m/es.
Anders Wambem gav tilkiende, det hand for Ride Fogden over Rosendals Goeds, \Søren
Elkier/, og paa hands vegne, til dette Ting har ladet stevne og indkalde Siur Poulsøn
Hagestad, vidner, som under Lovens faldsmaal er indvarslet, sc: Jørgen Store Berge, Tosten
Rondestvet og Maritta Siursdatter Scheie, at anhøre, betreffende dend overlast hand, Siur
Hagestad, haver øvet mod En fra Bergen her til Ulvig paa sin Reise ankom/m/en Mand, sc:
Tønnes, alt til et lovskicket Tingsvidnes erlangelse, og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte
møder.
Dend indstevnte Siur Poulsøn Hagestad møtte og tilstoed lovl: varsel.
de indstevnte vidner møtte alle. Edens forklaring blev dem forelæst, og formanet at blive
med sandhed.
1ste vidne, Jørgen Torbiørnsøn, er boendes paa Gaarden
1753: 45b
1753.
Store Berge, aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at Nestl: aar[s] høst, var den/n/e Bergens
Mand i Ulvig paa Kiølens Giestgiberie, og som hand med Siur Poulsøn og ieg vilde gaae ind i
stuen, tog Siur Poulsøn den/n/e Bye Mand og slog ham need af trapperne, saa hand fald og
slog sin Mund til blods, og skeede dette i vreede, men aarsagen der til hørte ieg ej. Siur
Poulsøn tilspurte vidnet, om hand saa, det ieg tog med En haand eller begge hænderne i Bye
Manden, og om ieg kastede eller støtte ham need af trapperne. Resp: Siur Poulsøn tog med
hænderne og støtte Manden need af trapperne, om det stød skeede med En eller begge
hænderne kand ieg ej mindes. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, Tosten Magnussøn, boendes paa Gaarden Rondestvet, aflagde Eeden og vidnede,
at Nestl: aar om høsten, kom ieg Reisende til Kiølens Giestgiberie, og da saa ieg En Bye
Mand staae der ude i Thunet, blodig i ansigtet, og sagde hand, det Siur Poulsøn havde slaget
ham, videre har ieg hvercken seet eller hørt.
3de vidne, Maritta Siursdatter, huusKone paa Gaarden Scheje, aflagde Eeden og vidnede, at
nestl: aar[s] høst kom ieg paa Giestgiberiet, da hørte ieg at Siur Poulsøn spurte Lieutenant
Hierman, om hand maatte slaaes med bye Manden. der efter saa ieg at byeManden tog Siur
Poulsøn i haaret, men Siur Poulsøn lagde begge sine hænder paa sin Ryg, sigende, det seer I
ieg ej Rører ham: Noged der efter, da de var skilt ad, slog Siur Poulsøn bye Manden med
begge sine næver, da de atter blev skilt ad, af hvem mindes ieg ej. siden saa ieg, det Siur
Poulsøn støtte bye Manden ned af trapperne saa hand falt og slog sit Ansigt til blods, om det
var Munden eller Næsen som bløtte, ved ieg ej. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.

Citanten begierede Tingsvidnet sluttet og sig beskreven meddeelt mod betalning. som blev
billiget.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg gav tilkiende, at hand i anleedning af Hr: Lieutenant
Hiermans til han/n/em indkomne besværing udj skrivelse af 20de Junj dette aar, som blev i
Retten lagt, haver til dette Ting, tiid og stæd, med Muntl: varsel ladet indstevne Tosten
Siursøn Hylle at lide Dom til straf for hands, Natten til dend 17de Junj nestl:, begangne vold
og overlast imod Hr: Lieutenant
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Hiermans huus og Frue, samt udj sagen at anhøre vidnerne Sigri Odsdatter, Alis Scheje, Siur
Olsøn Spaanem, Siur Poulsøn Hagestad, Anders Wambem, Torbiørn Lindebreche og Joen
Westreim, hvilcke vidner iligemaade er indstevnt under Lovens faldsmaal, deris Eedelige
forklaring i sagen at aflæge, til vedermælle i sagen er indkaldet Hr: Lieutenant Hierman med
sin Frue, som nu og her ved Retten møder, det producerede brev er saa lydende.
Endelig gav Actor tilkiende at bem:te Tosten Siursøn Hylle[s] beskickede Defensor Hans
Andersøn Saaqvitne iligemaader er indstevnt at fremkom/m/e med hvad hand til Tosten
Hylles forsvar kand have at i Rette føre.
Dend indstevnte Tosten Siursøn Hylle blev 3de gange paaRaabt, mens møtte ej: Men hands
Defensor Hans Saaqvitne møtte og tilstoed at have faaed lovlig varsel, men viste ej om hands
Principal er varslet, siden ieg ej har talt med ham.
de indstevnte vidner møtte alle.
stevne vidnerne Torbiørn Poulsøn Lindebreche og Johan/n/es Andersøn Frøsten ved Eed og
opragte fingere afhiemlede stevingens lovlige forkyndelse at være skeed med 14ten dages
varsel for Tosten Siursøns boepæl paa Gaarden Hylden udj hands Rosmand Wiching Siursøns
paahør, siden hand ej selv var tilstæde.
Actor paastoed de mødende vidner Eedelig afhørt, Eedens forklaring blev dem forelæst, og
formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Sigri Odsdatter, tienende hos Hr: Lieutenant Hierman, aflagde Eeden og vidnede,
at i den/n/e som/m/er, En aften{en} efter at dørrene vare tillugte og Fruen var gaaen til sengs,
og Hr: Lieutenanten var bort Reist, saa ingen var i huuset uden Fruen med et spæd patte barn
og ieg, da kom Tosten Siursøn Hylle og brød den yderste gade døren op, for at hand vilde ind
i huusset, da som vj havde Krog paa stue døren inden til, og vj torde ej lugge op døren, raabte
ieg til ham, om hand vilde have øll eller brendeviin, svarede Nej, ieg vil ind for at giøre
huuset Rødig, gid ieg naade i docker, ieg skulde Riste docker op, tag nu vidne paa mine ord,
og saa gick hand bort. da gick ieg ud og luckede atter den yderste saa vel som den inderste
dør vel til. En stund der efter kom hand anden gang igien, og med steen og stocker Kastede
imod den yderste dør, og med
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Magt brød sam/m/e dør op: der efter brugte hand Kiler til at drive den inderste dør op med,
og luckede hand vindue skodderne baade op og i, og med luggen slog hand en Rude i støcker,
og med sin Knøtte Næve slog hand en anden Rude ud. da stoed Fruen op, og sprang ud
igien/n/em Et Kam/m/ers vindve!! (vindue), ieg tog barnet og der med sprang ud igien/n/em
sam/m/e vindve, og var Fruen i sit underskiørt med bare been, saa løb vj alt det vj kunde til
gaarden Scheje, men som hand blev os var, kom hand efter os, dog undløb vj ham og kom ind
i en sengebue paa Scheje, da løb Allis Scheje need til sagen og hentede Torbiørn Lindebreche,
som strax kom til os og følgede os hiem igien til Fruens huus, paa veien møtte Tosten Hylle

os, og tilspurte Torbiørn om hand vilde være skrivere, og blev bem:te Torbiørn hos os Natten
over indtil anden Morgenen. Hr: Lieutenanten tilspurte vidnet, at da Tosten Hylle havde
opbrut den yderste dør, om hand da icke, enten i goed eller ond hensigt, gick i Kiøckenet og
søgte i skaarsteenen efter Ild. Resp: jeg kunde ej \see/ det, siden stue døren holtes til, men
ieg hørte at hand var i Kiøckenet og Ragede i skaarsteenen, og var det i asken til siune, det
hand end og med fingrene havde Raget i Asken efter ild. Parterne havde ej videre at tilspørge
vidnet.
2det vidne, Allis Aslachsdatter, gift og boendes paa Gaarden Scheje, aflagde Eeden og
vidnede, udj den/n/e som/m/er En Nat, dog imod dagen, som det vilde til at lysse, kom Fruen i
sit underskiørt med bare føder, til mig som ieg laae i min seng udj min stavbue svale, og
sprang op i sengen til mig, havde hendes Am/m/e Sigri, som bar barnet, med sig, da siger
Am/m/en Sigri, luck os inde, Tosten Hylle er der nere og har jaget os af huse, da stoed ieg op
og luckede døren i for os, strax efter kom Tosten Hylle og bankede paa min dør, brugende sin
Mun[d], men som vi{l} alle var forskræckede, kand ieg ej erindre hvad hand sagde, da vj
fornam hand var bort gaaen, løb ieg need til saugen for at hente Torbiørn Lindebreche, som
strax fulte mig hiem, da hand ledsagede Fruen med Am/m/e og barn til deris huus, og da saa
ieg at Tosten Hylle kom dem i møde. Parterne havde ej noged at tilspørge vidnet.
3de vidne, Siur Olsøn, boendes paa Gaarden Spaanem, aflagde Eeden. derefter Hr:
Lieutenant
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Hierman tilspurte vidnet, om hand ej var i Compagnie med Tosten Hylle den aften som hand i
paafølgende Nat overfald mit \huus/, om de havde drucket noged, og om Tosten Hylle var
fuld. Resp: jeg tillige med Siur Hagestad og Tosten Hylle vare i Kiølen den omspurte aften,
og drack vj alle Tre Tvende potter øll, ieg kand ej sige det Tosten var fuld eller drucken den
aften. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
4de vidne, Siur Poulsøn, boendes paa Hagestad, aflagde Eden, der efter Hr: Lieutenant
Hierman begierede, den til nest foregaaende vidne fremsatte Qwæstion her maatte igientages,
som blev efterkom/m/ed, hvor til vidnet svarede Conform med nest forregaaende vidne.
5te vidne, Anders Larsøn Wambem, bøygde LensMand over dette Tinglav, aflagde Eeden og
vidnede, at Mandagen, efter at den/n/e gierning var øved paa En Fredag, begierede Hr:
Lieutenant Hierman det ieg vilde til mig tage 2de Mænd, for at besigtige hands huus og den
skade sam/m/e var tilføyet af Tosten Hylle: da tog ieg til mig de 2de Laug Rettes mænd
Torbiørn {Hyll} Lindebreche og Joen Westreim, der med føye mig til Hr: Lieutenantens huus.
Men, vj gick først til Tosten Hylle paa hands gaard, og begierede det hand vilde følge os til
Lieutenantens huus, det hand og giorde: og som ieg saa at hand havde faaen skade i
hænderne, tilspurte ieg ham, hvor hand havde faaen den skade, svarede hand, ieg ved det icke.
da giorde vj vores besigtigelse udj Hr: Lieutenant Hiermans og Tosten Siursøn Hylle[s]
nærværelse og overværelse saaleedes. først besaae vj døren for nye husset, som med Kniv
mange stæder var stucken, og var der fult med tør blod paa døren af Tosten sine hænder,
saasom hand med Kniven havde giort sig skade i hænderne. saa gick vj til Hr: Lieutenantens
vaanhuus, der var uddøren eller gadedøren liggeleedes stucken med Kniv, og fult med blod
paa døren og dørstocken: Stue døren fantes den nederste hængsel fra brut og løs. mit i døren,
hvor den er sam/m/en skut, var brut en fliis ud: det var at \see/ i døren og dørstockene, at
døren var dreven med Kiiler for at faae den op, saa at den ene Krampe til Krogen, som var
inde paa døren, havde gived sig. i vinduerne var indslagen 2de Ruder. alt dette sagde Hr:
Lieutenanten at Tosten Hylde havde giort, hvor til Tosten svarede, ieg mindes intet om det.
jeg sagde til Tosten Hylde at dette var ilde giort, hvor til hand svarede, det bliver være
optaged. Parterne havde ej noged at tilspørge vidnet.

6de vidne, Joen Siursøn, boendes paa Gaarden Westreim, aflagde Eeden og vidnede
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Conform med nest forregaaende 5te vidne.
7de vidne, Torbiørn Poulsøn, boendes paa Gaarden Lindebreche, aflagde Eede[n] og vidnede
Conform med 5te og 6de vidne. forklarede ellers, det ieg har forfattet mit vidnesbyrd skriftlig
under min haand, om hvad mig i den/n/e sag, foruden besigtigelsen, er bekiendt, det ieg under
min aflagde Eed selv vil oplæsse. efter at vidnet selv havde oplæst sit skriftl: vidnesbyrd,
lagde hand det i Retten til actens følge. sam/m/e er saa lydende.
Actor begierede Laudag for dend udeblivende Tosten Siursøn Hylle.
Afskeediget,
Dend lovl: indstevnte Tosten Siursøn Hylle forrelæges at møde til nest anstundende aars
som/m/er Ting med hvad hand kand have til forsvar paa sin side.
Asbiørn Maabøe viste fællen af En voxen Biørn som hand i aar har skutt paa Gaarden Tveto
grund. Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg betalte ham 2 rd:
Hans Seim viste fællen af en voxen Biørn som hand i aar har skut paa Gaarden Spilde grund,
blev betalt 2 rd:
Lensmanden Anders Wambem efter forrige tiltalle, æskede sagen i Rette paa Justitiens vegne,
og vil fornem/m/e om forbryderen Tosten Hylde med hands Defensor Hans Saaqvitne, samt
det forelagde vidne, møder.
Defensor Hans Saaqvitne møtte, men ej forbryderen efter 3de gange paaRaabelse.
Actor paastoed det forelagde vidne, som nu her paa Retten møder, Eedelig afhørt, Edens
forklaring blev vidnet forelæst, og formanet at blive ved sandhed,
der efter vidnet Siri Odsdatter, tienende hos Hr: Lieutenant Hierman, fremstoed for Retten,
aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at Nestl: aar, da Tosten Hylden og Ole Hielmevold var
i Kiølen, hørte ieg inde i stuen, [h]vor ieg var, et sterck skrig udj i!! forstuen, da sprang ieg ud
for at see hvem det var, og da hørte ieg at Ole Hielmevold sagde det Tosten Hylle bed ham, da
siger ieg til Tosten, og din hund alt det du bider folck, og da saa ieg at Ole Hielmewold[s] lille
finger bløtte, enten det var paa høyere eller venstere haanden mindes ieg ej. ieg saa ej at hand
beed ham, dog var det at see til som det var bit, og saa ieg at Tosten var blodig i Munden. da
Ole saa sig saaleedes bit, gav hand Tosten 2de ørefigen der før!! (derfor). Parterne havde ej
noged at tilspørge vidnet.
Defensor Hans Saaqvitne sagde, det ieg ingen oplysning af min Principal udj den/n/e sag har
erholdt, ieg har vel talt til ham om sagen, men ej erholdet minste
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fornuftig svar, beder dets aarsage Retten vilde paalegge min Principal til neste Ting
Persohnlig at møde, til den ende ieg begierer sagen forfløt.
Actor havde ej noged imod {de} Defensor[s] paastand at erindre.
Afskeediget,
Sagen gives Rum indtil Nest anstundende Aars som/m/er Ting, til dend tiid Tosten Siursøn
Hylle forelæges her for Retten Persohnlig at møde.
Gun/n/er Nielsøn Garretun gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
indkalde Endere Halstensøn Qwammen her i Retten at anvisse sine adkomster hvorleedes

hand er kom/m/en til min Rette og sande Odel udj gaarden Garretun, og vil ieg fornem/m/e
om hand møder.
Dend indstevnte Endre Qwam/m/en møtte, tilstoed varselen, og sagde det ieg her ej visser
nogen adkomster, vil Citanten vinde nogen Odel paa min jord, faar hand kalde mig til
Aastædet.
Citanten svarede, det ieg, for at spare omkostninger, vilde see adkomsterne her.
dend indstevnte svarede, mine adkomster skal hand gierne faae see hvilcken dag hand vil
kom/m/e til mig, uden noged stevnemaal.
Afskeediget
sagen henvisses til Aastædet efter Loven, den!! (der) at Ventileres og Afgiøres.
Joen Olsøn Diønne gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag vidnesfast
har ladet stevne og indkalde Lars Siovatsøn Nedr: Røn/n/estrands søn Siovat Larsøn, fordj
hand ulovlig har taged min hæst og brugt, samt Faderen indkaldet som hands forsvar, der om
vidner som under Lovens faldsmaal er indvarslet til sagens oplysning, sc: Sergiant Karl
Dyvahl, Asbiørn Alsager, Herbor Joensdatter Eie og Gunni Pedersdatter Røn/n/estrand, deris
vidnesbyrd om sagens tildragelighed at anhøre, Dom at imodtage til undgieldelse, samt
Processens omkostningers erstatning. og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte møder.
Dend indstevnte Lars Røn/n/estrand møtte, tilstoed varselen, men sagde det min søn, som
den/n/e gierning skal efter sigtelsen have øved, er ej varslet, derfor tager ieg ej til gienmælle.
Citanten sagde, ieg har begiert af Lensmanden det hand vilde lade søn/n/en stevne, vil
ankom/m/e paa stevnevidnernes forklaring.
stevnevidnerne Anders Wambem og Knud Sælleland forklarede det de ej havde stevnt
Siovat Larsøn, men vel Faderen Lars Siovatsøn Røn/n/estrand at forsvare den gierning hands
søn havde giort, anden ordre har de!!
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De ej haft.
Afskeediget,
sagen afvises til nye og lovligere stevnemaal føren vidnerne kand Admiteres.
{Lensmanden G Ander} Joen Kaalschaar og md Interessendere udgivne skiøde af 25de Octbr:
h: a: til Iwer Nielsøn paa ½ Løb smør, 1 Løb salt i gaard: Moe, blev læst.
Hr: Kam/m/er Raad Hejberg udgivene bøxel brev med Revers, af dags dato, til Magnus
Iwersøn paa 3 ½ Spand smør i gaarden Børseim, blev læst.
Lars Erdal og med Interessendere udgivene skiøde af 26de Octbr: h: a: til Siur Haavers: paa
1 pd: 7 mrk: sm:, ½ hud i gaard: Schaar.
Siur Schaar udgivene Obligation af dags dato til Ole Herrej for 100 rd: laan, imod det
underpant af 1 pd: 12 mrk: sm:, ½ hd: i Schaar.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg lod oplæsse og Examinere til sine Regnskabers bilag,
lige saadan/n/e documenter som ved Jondals Ting er Specificeret, samt skatte Restancen,
[h]vis endelige Sum/m/a er 68 rd: 37 s:, og som ingen noged her imod havde at erindre, var
Hr: Kam/m/er Raaden Rettens Attestation begierende, som billigens blev efterkom/m/ed.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende Aar skal betiene, ere Nye, Ole Endresøn
Kollenes, Anve Abselon!! Espeland, Christopher Pedersøn Kierland, Con\r/at Andersøn
Ondeland, Gunner Poulsøn Berge, Lars Larsøn Wambem, Einer Guttormsøn Ærdal og Ole
Andersøn Lægrei.

Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vil gaa i Rette, altsaa blev Tinget
ophæved.

Dend 29de Octbr: blev paa Utne med Kingtzervig skibr:[s] Almue holden Et Almindeligt
Høste, Skatte og Sagefalds ting, da Retten blev beklæd med det ordinair Laug Rett som paa
fol: 1 findes opnævnt og Specificeret, undtagen for Michel Lione sad Iwer Olsøn Utne, og for
Osmun Horre sat Lars Swartvet, nærværende inden Retten Fogden Hr: Kam/m/er-Raad
Hejberg med bøygde Lensmanden Joen Hougse og den Tingsøgende Almue,
da blev publiceret de ordres som ved Jondal og Østensøe skibr: findes at være Extraherede og
publicerede.
Sorenskriveren over Helgeland, Jens Lesøe[s] proclama af 6de Decbr: 1752, angaaende
Arvingers indkaldelse efter afgangne Els[e?] Madsdatter Goe-Graven, blev læst.
Hr: Windings udgivene bøxel brev med Revers, af 18de Octbr: h: a: til Dag Jonsøn paa 1 ½
Spd: 2 ¼ mrk: sm: i gaard: Aakre.
Aamun Mognsøn udgivene skiøde af 19de Decbr: 1752 til Joen Mognsøn paa 3 Spd: smør i
gaard: Nedr: Sexe, blev læst.
Joen Swendsøn udgivene skiøde af 9de hujus til Knud Olsøn paa 2 pund 18 mrk: smør i
gaarden Indr: Jaastad. læst.
Christj Aamunsdatter og med Interessendere udgivene skiøde af 9de Octbr: 1753 til Aamun
Knudsøn paa 1 pd: 2 ¾ mrk: smør, ¼ tønde salt i gaarden Nedr: Espen. læst.
Aamun Nedr: Espen udgivene gave brev af 11de Octbr: h: a: til sin huustroe Gunilde
Tostendatter paa 1 pund 3 mrk: smør, ¼ tønde salt i gaarden Nedr: Espen, blev læst.
Thomas Wegner udgivene skiøde af 13de Junj 1753 til Thomas Larsøn paa 1 Løb smør i
gaarden yttere Alsager. læst.
Dend 30de Octbr: blev end videre med Tinget Continueret.
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Endere Lille Thun og med Interessendere udgivene skiøde af 22de Octbr: 1753 til Lars
Aalvigen paa 1 pd: 12 mrk: sm: i gaard: Kiepse, blev læst.
Erich Store Nae udgivene skiøde af 29de Octbr: h: a: til Asbiørn Erichsøn paa 1 pd: 8 ¼
mrk: sm:, 3/8 Løb salt i gaard: Store Nae. læst.
skifte brevet efter sal: Holgier Siursøn Kiepse af 14 Junj 1753 blev læst, og var stervboen
Eiende jordegoeds i Gaarden Eie 9 mrk: smør, vurderet 6 rd:, og udlagt i Arv, saasom til
Encken Giertrud Ellefdatter 4 ½ mrk:, og søn/n/en Siur Holgiersøn 4 ½ mrk: smør.
Aamun Lønning viste fællen af 2de voxene Biørne som hand i den/n/e som/m/er har skut, den
Eene paa Gaarden Reinsnos Grund, og den anden paa Gaarden Lønningens grund. Fogden
betale ham 4 Rd:r.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg gav tilKiende, det LensManden Joen Hougse paa
Justitiens vegne til dette Ting har ladet stevne og indkalde Ole Isaaksøn Nedr: Berven, Dom
at lide til undgieldelse, fordj hand af trodtsighed uden noged lovlig forfald efter tilsigelse ej

vilde møde i Terøen dend 16de Januar indeværende Aar, at give oplysning om de huusMands
søn/n/er som fantes i Ullensvangs Kircke sogn, hvor af skulde udskrives til Atolleriet!!
(Artilleriet?). samt at svare processens omkostning.
Dend indstevnte Ole Berven blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
stevne vidnerne Joen Hougse og Christopher Langesetter med Eed afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt for Ole Isaaksøns boepæl paa Gaarden Nedr: Berven udj hands huustroe
Dordei Svendsdatter med tieneste Dreng Salamon Larsøns paahør, siden hand ej lod sig finde.
Actor Erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
dend lovlig indstevnte og nu udeblivende Ole Isaaksøn Nedr: Berven forrelæges til nest
anstundende Aars som/m/er Ting her for Rætten at møde, sigtelsen at tilsvare.
Aase Jørgensdatter Hildahl udgivene Pante Obligation af 14 Junj 1740, læst til Tinge d: 25de
Julj sam/m/e aar, og udj Pante bogen paa fol: 21 indført, udgived til Peder Duberg for Capital
64 rd: 2 mrk: 4 s:, blev efter paategned qvittering af 14 Junj 1753 anvist til udslettelse af Pante
Bogen.
Tron Jacobsøn Hildahl til Peder Duberg for Capital 40 rd: udgivene Pante Obligation af 4de
Junj 1741, læst til Tinge d: 31 Julj sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 55, blev
efter paategnede qvittering af 2den Junj 1753 anvist til udslettelse.
Aase Hildahl udgivene skiøde af 29de Octbr: h: a: til Tron Jacobsøn paa ½ Løb sm:, ¼ hud i
gaard: Hildahl.
Tron Hildahls udgivene Obligation af 30de Octbr: 1753 til Cancellie Raad Fleischer for
Capital 180 rd: laan, imod det underpant af 1 Løb sm:, ½ hud i Hildahl.
Ole Haldorsøn Espen udgivene bøxel brev med Revers, af dags dato, til Ole Larsøn paa ½
Løb smør i Gaarden Isberg, blev læst.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg sagde, det hand ved LensManden paa Justitiens vegne til
dette Ting har
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ladet stevne og indkalde med Muntlig varsel Ole Larsøn Lotte, vidner, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, sc: Anna Pedersdatter og Guri Joensdatter Lotte, at anhøre,
betræffende det slagsmaal og overlast hand i den/n/e som/m/er har øvet imod Torbiørn
Jacobsøn Lotte, der for Dom at imodtage til undgieldelse og bøders udreedning, samt
processens omkostning at erstatte, til vedermælle i sagen er indkaldet bem:te Torbiørn
Jacobsøn Lotte, og vilde Actor fornem/m/e om det!! (de) Indstevnte møder.
sagvolderen Ole Larsøn møtte og tilstoed varselen. ligeleedes møtte de indstevnte vidner.
Den til vedermælle indvarslede Torbiørn {Larsøn} \Jacobsøn/ Lotte blev 3de gange paaRaabt,
mens ingen vilde svare.
stevne vidnerne Joen Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt for alle indbenævnte og vedkommende, og blev den forkyndt for Torbiørn
Jacobsøns boepæll paa Gaarden Lotte udj hands Kone Anna Aamunsdatter[s] paahør, siden
hand ej var hiem/m/e.
Actor paastoed vidnerne Eedelig afhørt. Eedens forklaring blev vidnerne forrelæst, og
formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Anna Pedersdatter, er Encke, værende paa Gaarden Lotte hos hendes søn Michel
Olsøn Lote, aflagde Eeden og vidnede, at Nestl: som/m/er, da der paa Gaarden Lotte var Et
Vætle med et huus at tæcke hos Michel Siursøn Lote, om aftenen, da ieg og min søn/n/e
Kone sat i vores stue dør med vores arbeide, da kom Torbiørn Jacobsøn og sat sig ned hos

mig og snackede med mig, i det sam/m/e kom Ole Larsøn og stoed for døren og stoppede sin
tobacks pibe, da ieg Reiste mig op og lod Manden gaae ind at sætte Ild paa sin pibe, da hand
kom ud igien blev hand staaende og snacke, da hand og Torbiørn Jacobsøn kom til talle om
deris børn: da siger Torbiørn Jacobsøn, og det er inte at talle om. vj har giort hver sin unge,
og du har giort En skotning, /: skal være et død føed barn :/ da blev Ole Larsøn vreed og
siger til Torbiørn, er du mere end vor Fader Abraham, din forbandede stoer halse, mens Ole
Larsøn sagde disse ord, stoed hand og svimede med haanden frem og tilbage: da siger
Torbiørn, du har ej nødig at svim/m/e med haanden, læg til. I det sam/m/e slog Ole Larsøn
med haanden til Torbiørn, og Ram/m/ede ham paa siden af hovedet, saa at Torbiørn faldt til
Jorden i besvim/m/else og blodet flød ham af hovedet, da Ole Larsøn saa blodet, siger hand,
til Diævels, og i det sam/m/e gick bort hen i sin Egen stue. om Ole Larsøn havde noged inden
i haanden, hvor med hand slog dette slag, kand ieg ej sige, ej heller
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ved ieg om hand fick den skade og det saar af slaget i sig selv, eller hand fick det af steen paa
stædet hvor hand falt i besvim/m/else: men skaden fick hand paa det sam/m/e stæd som Ole
Larsøn slog ham. Ole Larsøn tilspurte vidnet, at da Torbiørn sagde, ieg havde giort en
skotning, om vidnet da icke hørte hand sagde hvad ieg skulde giøre i fremtiiden. Resp: jeg
hørte ham ej talle fleere ord end de ieg har forklaret.
2det vidne, Gurj Joensdatter, gift med Mickel Olsøn Lote, aflagde Eeden og vidnede, at være
Søskende barn med Torbiørn Jacobsøn, vidnede Conform med første vidne, undtagen den/n/e
forandring, at vidnet ej saa at Ole Larsøn slog, men da Torbiørn sagde ord, læg til, da hørte
vidnet slaget, og som ieg vente mig om og saa Torbiørn blodig og besvimmet, da siger ieg til
Ole Larsøn, og Gud Naade dig, hvad giorde du, da svarede Ole, ja, til Diævels, og saa gick
hand bort. Til forbryderens fremsatte qvæstion til første vidne, svarede dette vidne ej noget
at have hørt.
Actor lod tilføre, at hvad sig angaar Ole Larsøns Exception imod vidnet Guri Joensdatter, at
hun skal være Torbiørn Jacobsøn beslægted, da formeente Actor, at saadant icke bør kom/m/e
i Concideration, efterdj Torbiørn Jacobsøn hvercken er angivere eller sagsøger, og vidnet ei
heller med Citanten enten beslægted eller besvogret.
Forbryderen begierede sagen udsat for at indkalde til vidner, Erick, huusmand paa Lotte,
Svend Larsøn ibdm:, Torbiørn Larsøn ibdm:, og Haaver Larsøn ibdm:
Actor begierede at de 2de allereede førte vidner maatte igien for Retten fremkaldes, og under
deris aflagde Eed svare til 2de qwæst: 1o: om der var nogle andere tilstæde, end de,
saavelsom Ole Larsøn og Torbiørn Jacobsøn, da bem:te Ole Larsøn tilføye[de] Torbiørn
Jacobsøn den omvundene overlast og skade. 2o: om de vare meged druckene da gierningen
skeede. til 1ste qvæst: svarede begge vidnerne, der ingen var tilstæde da den/n/e gierning
skeede, uden vj 2de vidner, ej heller da den omvundene samtalle skeede. til 2den qw:
svarede de, de vare begge meged druckene, dog saa, at de kunde gaa hvor de vilde.
Actor lod tilføre, at da Retten kand erfare, at Ole Larsøns begierede udsettelse alleene
hensigter
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til udflugter i den/n/e saa Reen og klare sag, bem:te Ole Larsøn da maa paaleges at Navngive
hvad de paaberaabte vidner skal være vidner om, paa det Retten der af kand erfare om
sam/m/e er den/n/e sag vedkom/m/ende eller icke, og om den begierte udsettelse, hvor imod
Actor protesterede, paa grund af Lov kand blive bevilget, og hvor om Citanten begierede
Rettens Eragtning.

Forbryderen Ole Larsøn sagde, at mine paaberaabte vidner skal vidne om, det ieg var meged
drucken.
Actor selv tilstaar, at forbryderen var meged drucken, saaleedes som vidnerne har udsagt.
Eragtning,
Paa de Grunde forbryderen Ole Larsøn har begiert sagen udsat, kand ham ingen udsettelse
billiges.
Actor derpaa satte i Rette og paastoed at indstevnte Ole Larsøn for begangne overlast,
slagsmaal og skade mod Torbiørn Jacobsøn bør tilfindes at udreede bøder til Deres Maj:ts sigt
og sagefalds Cassa efter Lovens 6de Bog 7 C: 2, 6 og 8de art:, samt at erstatte den/n/e
Processes omkostning tilstræckelig, hvor om hand begierede Dom.
Forbryderen Ole Larsøn sagde, det hand slet intet havde at svare.
Afskeediget,
sagen optages til Dombs indtil i Morgen formiddag.
Michel Olsøn Lote gav tilKiende, det ieg med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Ole Larsøn Lote, vidner at anhøre angaaende den beskyldning hand har tillagt min
Kone Guri Jonsdatter, derfor Dom at imodtage til undgieldelse, samt processens erstatning.
Vidnerne, som under faldsmaal er indvarslet, ere Torgier Larsøn Alsager og Sidselle
Larsdatter, og vil ieg fornem/m/e om de med vederparten møder.
Dend indstevnte Ole Larsøn møtte, tilstoed varselen, sagde det ieg aldrig ved at have udtalt
noged, Citantens huustroe til fornærmelse, er det saa at ieg har giort det, da er det skeet i
sterck Druckenskab, og ved ieg ingen skield og føye der til, saa ieg med sandhed ej ved andet
om den/n/e min grandeKone end ald ære og got, og har ieg talt andet, vil ieg bede hende med
Mand om forladelse, og betalle dem processens omkostning med 7 mrk:
Citanten og huustroe med den/n/e decleration var fornøyet, og altsaa giorde Ole Larsøn dem
en offentlig Afbigt.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg sagde, det hand paa Justitiens vegne til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Ole Larsøn Aalsager, vidner, som under Lovens
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faldsmaal er indvarslet, sc: Endre Teigen og Od {Larsøn Lote} Olsøn Lote, at anhøre, om
hvorleedes dend indstevnte Ole Larsøn Alsager Nestl: som/m/er med hug og slag har
overfaldet Endre Aamunsøn Qwalvigen, som selv har tillige stevnet paa sagen, men nu er paa
sin lovl: Reise: der om Ole Larsøn Alsager at modtage Dom til undgieldelse og processens
omkostningers erstatning.
Dend indstevnte Ole Larsøn Alsager møtte og tilstoed varselen.
af vidnerne møtte Endre Teigen, men det vidne Od Olsøn Lote efter 3de gange paaraabelse
møtte ej.
stevnevidnerne Joen Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være
lovlig forkyndt paa gaarden Qwalvigen, hvor vidnet Od Olsøn tiener hos Encken Sigri
Qwalvigen, og blev stevningen forkyndt under Lovens faldsmaal i vidnets Od Olsøns Eget
paahør.
Actor paastoed det mødende vidne afhørt, og Laudag for det udeblivende vidne. Edens
forklaring blev vidnet forrelæst, og formanet ved sandhed at blive.
derefter vidnet Endre Samsonsøn, huusmand i Teigen under Gaarden Widnes, fremstoed og
aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at nu i den/n/e som/m/er, paa En Søndag, da begynte
Ole Larsøn Alsager og Endre Aamunsøn Qwalvigen at spøge med en stoer øsse fuld af vand,
hvem af dem der med en haand kunde tage øssen op til Munden for at dricke af den, da af

spøg sqvættede Ole Larsøn med vandet, saa der kom vand over Endere Aamunsøn, ligesaa
paa os andere, da Knurrede Endere fordj Ole Larsøn sqvættede vand paa ham, sigende,
Fanden have dig for sqvætten, du har inte med at kom/m/e vand paa os. da siger Ole Larsøn,
Knurrer du, det var for lidet, du faar faae mere; da siger Endere, har ieg brut noged imod dig,
saa skam faae du, du maatte kom/m/e hid og giøre imod mig som du siunes, her sidder ieg, da
sat hand \n/ere paa et skarv og talte disse ord: da gick Ole Larsøn til Endere og gav ham en
Ørefigen med sin foed; og som de havde været i talle om et smie stæe, som Endere meente at
enten Ole eller ieg havde giort skade paa, saa siger Ole til Endere, siden du beskylder mig for
din smie stæe, saa var det for lidet med en lørung (: ørefigen :) du faar have en til, saa gav
hand ham en paa den anden side, med den anden foed, og saa spende hand med sine føder
Endere ud over skarvet. da siger Endere, skam faae du for din slaaen, du kunde slaa som en
Karl med haanden. da svarede Ole, ieg vil ej værdige, eller vøre, dig saa meged, at ieg vil
lægge haand paa dig. videre har ieg ej seet eller hørt. Parterne havde ej noged at tilspørge
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vidnet.
Afskeediget,
det lovl: indstevnte og nu udeblivende vidne Od Olsøn Lote forelæges under Lovens
fald[s]maals straf at møde til nest anstundende aars som/m/er ting, sit vidnesbyrd at aflæge.
Dend 31de Octbr: Continuerede end da Tinget.
Da blev udj sagen indstevnt af Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg Contra Ole Larsøn Lote,
som begge møtte, saaleedes Dømbt og
Afsagt.
Med 2de Eenstem/m/ende vidner er det bleven bevist at Ole Larsøn Lote skal have slaget
Torbiørn Jacobsøn Lote i hovedet, saa at hand er falden til Jorden besvim/m/et og blodig i
hovedet; {at den/n/e gi} allene fordj hand, Torbiørn Jacobsøn, havde sagt, det Ole Larsøn
havde giort En skotning, er Et død føed barn, eller et barn som strax ved døden er afgangen,
at den/n/e gierning er øvet af Ole Larsøn i vreede, sees af de ord hand skal have talt, da hand
saae Torbiørn Jacobsøn besvim/m/et og at blodet flød ham af hovedet: da hand, Ole Larsøn,
skal have sagt, til Diævels, og i det sam/m/e gick bort. Thj Kiendes for Ret, det Ole Larsøn
Lotte bør bøde til Hans Maj:ts sigt og sagefalds Cassa efter Lovens 6 Bog 7de Cap: 2den art:,
trende 3 lod sølv, og efter den paafølgende 8de art:, trende 6 lod sølv, er tilsam/m/en 27 lod
sølv, \er/ i penge 13 rd: 48 skil:, og i Processens omkostning betaller hand til Actor 2 rd: 48
skil:, saaleedes som Dømt er, bør Ole Larsøn Lote bøde, betalle og udreede inden 15ten dagge
efter den/n/e Doms lovlige forkyndelse under Nam og Execution samt videre lovlig Adfær.
Ole Olsøn Reisetter udgivene skiøde af dags dato til Od Olsøn paa 1 pd: 6 mrk: smør i
gaarden Qwæstad, blev læst.
Od Olsøn Bleje udgivene Obligation af 30de Octbr: h: a: til Tosten Isaacks: Reisetter for
Capital 80 rd: laante penge, imod det underpant af 1 ½ Løb smør i gaarden indere Bleje, læst.
Torbiørn Ølversøn Hougse udgivene Pante Obligation til Michel Brynildsøn Tioflaat for
Capital 50 rd:, af dato 4de Nobr: 1744, læst til Tinge sam/m/e dag, og indført i Pante Bogen
paa fol: 171, blev efter paategnede qwittering af 6de Septbr: 1753 anvist til udslettelse.
Lensmanden Joen Hougse paa stervboens vegne efter afgangne Siur Siursøn Qwalvigen,
æskede sagen i Rette Contra Helje Heljesøn Qwalvigen, og vilde fornem/m/e om hand møder.

Dend indstevnte Helje Qwalvigen møtte og sagde, Naar ieg skal betalle Renter, da ved ieg ej
hvad ieg bliver min broder skyldig, paa hoved stollen af mit Formynderskab er ieg ham 16
mrk: skyldig, foruden Renten af hoved stollen, derimod er hand mig 4 rd: skyldig, begierede
derfor sagen udsat indtil næste Ting, at Regningen i OberFormynderens Nerværelse kand
blive forfattet.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Helga Nielsdatter udgivene skiøde af dags dato til Andfind Gundersøn paa 19 7/8 mrk: smør i
gaard: Lofthuus, blev læst.
Tiorbiørn!! Ølwersøn Hougse udgivene skiøde af 9de Octbr: 1753
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Til Elias Torchielsøn Langesetter paa 2 pd: 6 mrk: smør, 1/3 hud, 1/6 b:skind, 2 pund salt med
bøxel, og overbøxel til 12 mrk: smør, 1/24 huud, alt udj gaarden Hougse. blev læst.
Thomas Torchielsøn Instenes udgivene Obligation af dags dato til Hr: Winding for Capital
40 rd: laante penge, imod det underpant af 1 pd: 14 ½ mrk: sm:, 9/16 hud i gaard: Instenes.
læst.
skifte brevet af 20de Febr: 1753 efter Lars Aadnesøn Wiches-Teigen blev læst, og var
stervboen Eiende Jordegoeds i Gaarden Indr: Qwalvigen 4 ½ mrk: smør, vurderet 6 rd:, og
udlagt i Arv, saasom til Engebret Aanesøn 1 ½ mrk: smør, Lars ibdm: 1 ½ mrk:, og Knud
ibdm: 1 ½ mrk: smør.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg til sine Regnskabers bilag, lod oplæsse og Examinere
ligedan documenter som ved Jondahls Tinglav er Specificeret, tillige med skatte Restancen,
hvis endelige Sum/m/a er 63 rd: 38 s:, og som ingen noged der imod havde at erindre, var
hand Rettens Attestation begierende, som blev billiget.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende Aar skal betiene, ere, nye, Christopher
Langesetter, Peder Torgielsøn Hougse, Samson Joensøn Qwitne, Engebrigt Aasse, Iwer
Siursøn Berven, Helje Olsøn ibdm:, Anders Heggerland og Ole Joensøn Hougen, alle nye.
Efter 3de gange udraabelse indfant sig ej nogen der vilde gaa i Rette, altsaa blev Tinget
ophæved.
Dend 30de Nobr: blev paa det for Østensøe skibr: sædvanlige Tingstæd øfre Wig holden Et
udsættelse Ting, for at afsige Dom i efterfølgende sager, da Retten blev beklæd med det
ordinaire Laug Ret som paa fol: 8te findes Specificeret, undtagen udj Johan/n/es Olsøn
Torpe[s] stæd sat Isaak Tostensøn Mehus.
Da blev udj sagen, indstevnt paa Justitiens vegne af Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg
Contra dend paa Fiorden død fundene Ole Larsøn Nedr: Axnes, paa hvis vegne møtte hands
søn, Soldat Lars Olsøn Nedr: Axnes, og paa Actors vegne møtte Lensmanden Giermun Olsøn
Berven, {da blev} saaleedes Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Med de mange førte og afhørte vidners Edelig forklaring, er det vel bleven oplyst, det Ole
Lars: Nedr: Axnes har været uroelig over dend gield hand var behæftet med: Men ingen af
vidnerne har kundet forklare, det hand har begaaed selvMord, saa det kand være at slutte at
hand tanckefuld uforvarendes kand være falden i søen og drucknet, som bestyrckes med det af

Actor indstevnte 8de vidne Peder Siursøm Wangdal, der har forklaret, at hand fant Ole Larsøn
død ligendes paa Fiorden i fiæren under hands Eget land ved Et brat skarv: Thj Kiendes for
Rett at være, det Ole Larsøn Nedr: Axnes, paa fiorden død funden legeme, {fo} bør for
sigtelsen af selvMord frie at være, hands Legeme at begarves i Kirckegaarden, og hands boes
lod at være hands Børn til Deel: efter Loven hiemfalden.
Udj sagen indstevnt af Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg som Actor, paa hvis vegne møtte
Lensmanden Giermun Olsøn Berven, Contra Anna Larsdatter med {stee} Fader Lars Larsøn,
som begge møtte, og de fleere efter stevningens indhold, er saa-!!
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saaleedes Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
Det af sogne Præstens Medhielpere holte forhør, som inden Retten er vorden be-Ediget, samt
Anna Larsdatters Egen og Defensors tilstaaelse, oplyser og bevislig afgiør, det Hun, Anna
Larsdatter, har indgaaed ægteskabs løfter med gift Manden Lars Nielsøn Stranden af
Rosendahls Jurisdiction, uagted hands huustroe Kari Monsdatter endnu er i live. udj dette
deris forsæt, har de fremturet trodselig imod sogne Præstens formaning og avholdelse fra det
Høyværdige Alterens Sacramente: Til Raadgiver eller medvidere om dette ægteskabs løfte og
forpligtelse har været Anna Larsdatters broder Lars Larsøn Hafnen med steeModer Christj
Jacobsdatter. Det er og oplyst med den her ad Acta tilførte Approberede undersøgnings
Forretning, det Anna Larsdatter ingen formue eller Midler er Eiendes, saa Kiendes for Rett at
være, efter Lovens 3 Bog 18de Cap: 7 art:, pag: 534, det Anna Larsdatter bør staa Aabenbare
skrift, der efter forsendes til Spinde eller Tugthuuset at arbeide i Tvende Aar, og hendes
broder Lars Larsøn Hafnen med stee-Moder Christj Jacobsdatter, hver at betalle til dette
Præstegields Fattige og senge liggende Lem/m/er 4 rd:, saaleedes som nu Dømbt er, En hver
af de indstevnte bør lide, betalle og udreede inden 15ten Dage efter den/n/e Doms lovlige
forkyndelse under videre lovl: adfær samt Nam og Execution.
Efter at Dom/m/en var afsagt, blev Anna Larsdatter tilspurt, om Hun var fornøyet med
Dom/m/en, eller vilde appellere. Hvortil Hun med Fader Lars Larsøn svarede de vilde ej have
sagen eller Dom/m/en indstevnt til Høyere Ret, men var fornøyet med den/n/e nu afsagde
Dom.

1753
..................
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Anno 1754
Dend 18de Martj blev Retten betiendt paa Gaarden Mælland Indr: Thuun, beligende i
Kingtserviig Præstegield, Ullensvangs kk: sogn her udj Hardanger, med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættes mænd, som af Fogden Hr: Cam/m/er Raad Hejberg er opnævnt, sc:
Christopher Langesetter, Michel Siursøn Lotte, i hands stæd sat Torbiørn Mælland, Michel
Olsøn Lotte, i hands stæd sat Asbiørn Nøsflaat, Torgier Larsøn Alsager, i hands stæd sat
Erich Knuds: Langesetter, Lars Swartvedt, i hands stæd sat Johan/n/es Findsøn Langesetter,

Gutorm Swartvet, i hands stæd sat Iwer Torchielsøn Hougse, Michel Tiuflaat, Christopher
ibdm:, nærværende Lens[manden] Joen Torgielsøn Hougse.
og det efter tilkaldelse af Tosten Jæransøn Mælland, som fremstoed for Rætten og gav
tilKiende det ieg næstl: heden!! aar for Juul har udsagt leilendingen Ole Østensøn her af
Jorden, og tilbudet ham hands første Fæste, og som hand ej vil imod taged sin første Fæste, ej
heller giøre halve huse Rødig til den tiid Loven foreslriver, langt mindere fravige Jorden, saa
har ieg til den/n/e tægte dag indvarslet ham her til aastæden at blive tilDømt, at imodtage
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sin første Fæste, samt gaarden at fravige og strax for mig at Rødig giøre, og endelig at svare
den/n/e processes omkostning for mig skadesløs. End er indstevnt {Proust} Sogne Præsten
her til Præstegieldet, Hr: Provsten Niels Winding, som den/n/e jord er beneficeret og er bøxsel
Raadig over det heele brug, som er \efter aftaget/ 2 pd: 12 mrk: smør Landskyld, at være her
til stæde ved Retten. at jeg er Odels Mand til den om/m/elte Landskyld, bevisser ieg med En
Odels Dom afsagt her paa Gaarden dend 3de Maj 1747, hvis finale afsigt jeg begierer her i
acten indført. skiøde paa jorden har ieg inu ej faaed, fordj ieg icke har det sidst passerede
aftag. vil altsaa fornem/m/e om de indstevnte møder.
dend indstevnte Ole Østensøe!! (Østensøn) møtte, tilstoed at Citanten nestleeden aar har
udsagt mig, men da bød hand mig ej min første bøxel. ieg tilstaar og stevningen at være mig
lovlig forkyndt til den/n/e tægte dag, og da ved stevningens ankyndelse tilbød Citanten mig
først min første bøxel: men som ieg formeener det Citanten ingen Ræt har til at udsige mig,
saa har ieg ej heller kundet ære hands udsigelse: thj først Raader hand ej for bøxel af det
Ringeste Landskyld, i mit lovlig tilbøxlede brug. for det andet er hand ickun 27 aar \gaml:/,
og inu ej har tient hands Maj:tt Enten for Soldat eller Matros. og endelig for det 3de, er det
mig til trængsel, siden ieg med Kone og 6 smaa børn, hvoraf det yngste er ickun 8te dage
gaml:, da maatte ligge med dem paa en aaben Marck, siden ieg ej ved mig nogen stæds hen,
vil derfor haabe af Retten at blive beskiermed ved mit lovlig tilbøxlede brug, og for at
forkorte processen fremlæger ieg, 1o: min sal: Faders bøxel brev af 3de Decbr: 1723. {det}
2o: det ham meddeelte skiøde af 8de Maj 1732. 3o: mit bøxel brev paa livs Fæste af 19de
Octbr: 1735. 4o: det af min Fader mig meddeelte skiøde af 5te Apriil 1737. 5te: fremlæger
ieg min skatte og Landskyld Bog til bevis at ieg intet er Kongen eller Jorddrotten skyldig.
endelig for det 6te, fremleger ieg mit Enfoldige indlæg, bilagt med stemplet papiir, med
begier alt i acten maatte indføres, men af skatte Bogen ickun det sidste aar, og de
Jorddrottelige Rettigheder, og saaleedes paastaar Dom til befrielse for mig og mine mange
Børn. NB. Hr: Provsten Winding møtte, tilstoed varselen, saaleedes som Citanten har
incamineret den, og fremlæger min skriftl: deduction af dags dato, belagt med lovl: stemplet
papiir. sam/m/e er saa lydende.
Citanten sagde videre, at have tillige udsøgt!! (udsagt) Torgiels Østensøn Mælland for Juul
nestleeden aar, at fravige 17 mrk: smørs Landskyld, som hand udj det ham tilbøxlede
jordebrug bruger af min tilhørende Odels Landskyld, og som hand ej vil fravige sam/m/e, er
hand liggeleedes stevnet til den/n/e tægte dag, dom at lide til at imod tage sin bøxel af
sam/m/e 17 mrk:, der efter sam/m/e at fravige, og at svare processens omkostning, og vil ieg
fornem/m/e om hand møder, ellers sagde Citanten, paa sam/m/e 17 mrk: Landskyld, hvorom
Dom/m/en lyder, inu ej at have paaæsked eller bekom/m/ed noged skiøde.
dend indstevnte Torgiel Østensøn møtte, tilstoed opsigelsen og varselen, dernæst ieg
fremlæger, 1o: dend mig meddeelte bøxsel seddel af 2de Nobr: 1743, hvor efter ieg for livs
tiid har tilbøxlet mig 1 Løb smør, som efter aftaget er 2 pd: 12 mrk: smør, som Provsten Hr:
Winding er Beneficeret, af sam/m/e har Citanten Odelen til 17 mrk: smør Landskyld. 2o:
fremleger ieg 2de skifte breve, af 24de Maj 1737 og 24de Septbr: 1742, at en extract,

jordegodset vedkom/m/ende, i acten maatte inddrages, efter sam/m/e er mig de om/m/elte 17
mrk: Landskyld efter aftaged overdragen, efter skiøde af 25de Febr: 1746, det ieg til actens
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følger fremlæger. til slutning fremlæges min skatte og Landskyld Bog til bevis at alle skatter
og Jorddrottelige Rettigheder er betalt. at en extract af det sidste aar her maatte indføres.
saaleedes er ieg beskiermelse Dom begierende. fremdeeles siger ieg, det Citantens Fader
aldrig har beboet eller Eiet dette Thuun, men hand Eier, bruger og boer paa yttr: Thunet den
dag i dag er.
Citanten, saavelsom de indstevnte Parter paa Rettens tilspørgelse, sagde, det de intet videre
havde at fremlæge eller lade tilføre, men samtlige paastoed Dom.
Afskeediget.
sagen optages til Doms indtil i Morgen.
Dend 19de Martj blev Retten atter betiendt, da Citanten med de indstevnte Contraparter
møtte,
og bliver da først at beregne den/n/e Forretnings omkostninger, som er Sorenskriverens
fløtning, den Citanten selv har forskaffet. Diet penge for 1 dag, 4 mrk:, 2de dages foretning 3
rd:, Laug Retten per Mand 2 mrk:, er 2 rd: 4 mrk:, Lensmanden for Laug Rettens tilkaldelse,
samt opvartning ved Retten med at gaa Rettens middel til haande, 1 rd:, er tilsam/m/en 7 rd: 2
mrk:
Der efter blev udj sagen saaleedes af Sorenskriveren og Laug Retten for Rætt Kiendt, Dømbt
og
Afsagt.
Citanten Tosten Jæransøn har beviist med En under-Rættes osteds!! (Aasteds) Odels Dom,
afsagt dend 3de Maj 1747, hvis finale afsigt her ad Acta er tilført, det hand til de paastevnte
Jordeparter er Odels berettiget, men hand har ej med skiøde eller \andet/ lovl: Adkomst
beviist, det disse paastevnte jordeparter, som dog er uden bøxel, er hands Eiendom, ej heller
til fulde kand blive føren hand faar skiøde \der/ paa, efter Lovens 5te Bogs 3 Cap: 44 art:,
altsaa Kiendes for Ret, det indstevnte Ole Østensøn og Torgiels Østensøn Mælland for
Citanten Tosten Jæransøn[s] søgemaal bør fri at være, angaaende processens omkostning, da
betaller Citanten Tosten Jæransøn Rættens Persohner efter den beregning som ad Acta er
tilført, med 7 rd: 2 mrk:, i det øvrige ophæves omkostningerne paa begge sider.
Dend 24de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden {Tve} øvre Tvedt, beligende i Gravens
Præstegield og Eifiord Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som af
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Heiberg er opnævnt, sc: Johan/n/es Wambem, i hands stæd sat
Lars Wichlichsøn yttr: Tveto, Johan/n/es Frøsten, Hans Børseim. Jørgen Store Berge,
Torbiørn Lindebreche, Siur Olsøn Spaanem, {og} Lars Larsøn Wambem, og Conrat
Undeland, nærværende Lensmanden Anders Larsøn Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Thore Thorchielsøn øvre Tvet, som er Soldat ved Hr: Capitain
Borses Compagnie, og gav tilkiende, det ieg med Muntlig varsel for Juulen nestleeden aar, til
Jorde Tirsdagen indeværende aar, som var i gaars dag, da Retten skulde have været betiendt
paa Gaarden Garretun, men sagen blev forligt, og atter til den/n/e tægte dag med Muntlig
varsel har ladet stevne og indkalde Thomas Aamunsøn Wiig, at anhøre min Odels Rætt eller
adkomster, samt vidner om fornødig[e]s, her til Gaarden øvre Tvedt, der efter Dom at anhøre
til at imodtage Løsnings penge 26 rd: 1 mrk: 4 s: for 19 15/23 mrk: smør jordegoeds som den
indstevnte har Kiøbt af min Faders Steefader Endre Gautesøn, der sam/m/e faa Marcker

Goeds her fra Gaarden og min Odel ulovligen haver solt, og som den indstevnte Thomas Wiig
ej i mindelighed har vildet imodtage de anbudene Løsnings penge, er stevnet ved Dom at
svare processens omkostninger, og vil ieg fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte Thomas Aamunsøn Wiig
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møtte og sagde det ieg vedtager varselen.
Citanten Thore Torchielsøn Tvet sagde, føren ieg skrider til ordentlig process, vil ieg inu her
i Retten tilbyde den indstevnte Løsning penge, om hand dem i mindelighed vil imod tage, til
den ende ieg her for Retten visser penge, med begiering at Retten imodtager Thomas Wiigs
positive svar.
Den instevnte Thomas Wiig svarede, ieg vil imodtage Løsnings penge, naar Citanten vil
aflæge sin Eed det hand løsser godset sig til Odel, og ej til nogen frem/m/ed.
Citanten svarede, endskiøndt Thomas Wiig ej har føye til at paastaae min Eed, siden hand er
en fremmed til godset, og ieg er den ælste, Rette og sande Odels Mand, saa dog for at forkorte
processen, siden ieg er En meged fattig Mand, vil ieg strax aflæge Eeden. Da aflagde
Citanten med opragte fingere sin høyeste Eed, det hand løste det paastevnte goeds, sig og sine
til Odel, og ej løste det til nogen frem/m/ed. Da Eeden var aflagt imodtog Thomas Aamunsøn
Wiig strax de anbudene 24 rd: 1 mrk: 4 s:, som blev ham tiltalt.
Citanten paastoed at nyde den ham aftvungene process omkostning, samt at godset ved et
lovlig skiøde vorder ham hiemlet.
om omkostninger bleve de forligte, saaleedes at Thomas Wiig betaller de af Citanten
udlagde Reede penge, som er Sorenskriveren for den/n/e dags foretning 2 rd:, provition for en
Reisedag 4 mrk:, Lensmanden 1 rd:, Laug Retten per Mand 1 mrk:, er 8 mrk:, brev og
Dompenge 5 mrk: 4 s:, Laug Rettens opnævnelse 3 mrk:, Stevningens forkyndelse 3 mrk:,
tilsam/m/en 6 rd: 5 mrk: 4 s:, som strax av Thomas Wiig blev betalt, og lovede hand til Tinget
at give Citanten \frit/ skiøde paa dend paastevnte jorde part. Citanten her imod eftergav
Sorenskriverens fløtning frem og tilbage, samt Rettens Middels underholdning her paa
Aastædet, og saaleedes blev den/n/e process og Rettergang ophæved.
Dend 25de Apriil blev Retten betiendt paa dend gaard Qvale, beligende i Grawens
Præstegield og Ulwiig Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes mænd, som af
Fogden Hr: Kammer Raad Hejberg er opnævnt, sc: Andwe Endresøn Halanger, Poul Nielsøn
ibdm:, Samson Nesseim, Kiel Bagne, Lars Tweto, Poul Lindebreche, Torbiørn Poulsøn ibdm:,
og Elling Davidsøn Osse, Nærværende Bøygde Lensmanden Anders Larsøn Wambem,
hvorda for Rætten fremstoed {Samson Aschielsøn Qwale, som formeener sig Odels
berettiget til en deel, eller alt det andet brug her udj gaarden Qwale, og producerede sin
skriftlige stevning af 25de hujus \dags dato/, som var belagt med vedbørligst} Anfind
Leqwen for Citanten Samson Aschielsøn Qwale, og producerede Citantens ansøgning af 13de
hujus med paategnede Høye Øvrigheds Resolution af 17de hujus, hvorved Comparenten
tillades den/n/e Aastæds sag at udføre for Citanten, sam/m/e var bilagt med stemplet papiir
No: 20 til 24 skil:, og er saa lydende. Dernæst Comparenten sagde at min Principal Samson
Askielsøn Qwale i {E} anleedning af En ved hands søstersøn Aschout Aschoutsøn Qwale til
dette skibreedes høste Ting 1753 udstyrede stevning, har fundet sig aarsaget, Nestl: aar for
Juuel til Jorde Tirsdagen indeværende aar, og atter til den/n/e tægte dag, at indkalde Aschout
Aschoutsøn Qwale med steefader Johan/n/es Qwale, her til Aastædet, betræffende Citantens
formeenende Odels Rætt til de af de indstevnte Eiende og brugende 2 ½ Spd: smør her udj
Gaarden Qwale.

Efter parternes indbyrdes lang sammen talle bleve de saaleedes foreenede, at de 2 ½ Spd:
smør som Citanten Samson Aschielsøn Qwale Eier og bruger
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her udj Gaarden Qwale, skal blive ham og hands Børn og Børnebørn, i hvor langt Gud vil at
den linie skal needstige, til en fast fuldkom/m/en og uryggelig Odel og Eiendom til Evig tiid:
ligesaa, at de {2 ½} andere 2 ½ Spd: smør jordegoeds her udj Gaarden Qwale, som \søsteren/
Britte Aschielsdatter og hiendes!! Børn Aschout Aschoutsøn med Britte Aschoutsdatter Eier
og bruger, skal blive Dem med Børn og Børnebørn, i hvor langt Gud behager den linie at lade
needstige, til En fast fuldkom/m/en og uryggelig Odel og Eiendom til Evig \tiid/, saa at En
hver af disse 2de greene og Needstigende linier, beholder deris Eiende 2 ½ Spd: smør til Odel
indtil Evig tiid.
Angaaende {Pr} Rettens løn udj den/n/e process, som er Sorenskriveren for den/n/e dags
foretning 2 rd:, provition for 1 Reisedag 4 mrk:, hands fløtning til og fra Aastædet, 1 rd: 2
mrk:, LensManden 1 rd:, Laug Retten per Mand 1 mrk:, er 1 rd: 2 mrk:, tilsam/m/en 6 rd: 2
mrk:, derom bleve parterne saaleedes foreenede at Citanten betaller det halve, som er 3 rd: 1
mrk:, og de indstevnte Aschout Aschoutsøn og Johan/n/es Qwale det andet halve, som
ligeleedes er 3 rd: 1 mrk:, og saaleedes af Parterne ald process, Trætte og Rettergang
ophævet.

Dend 6de Junj blev paa det Almindelig Tingstæd øfre Wiig, med Jondahls skibr:[s]
Almue, holden Et almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev betiendt
med det ordinaire Laug Ret som paa fol: 37 findes Specificeret, undtagen i Samson Nedr:
Traae stæd sat Lars Larsøn Hougen, og i Niels Giertsøn Bache stæd sat Samson Naesøn
Samland, nærværende inden Retten Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg med Bøygde
Lensmanden Giermun Olsøn Berven og den Tingsøgende Almue:
Da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret følgende Allernaadigste Forordninger
med Øfrighed[s] ordres, saasom.
1o: Forordning af 22de Jan: 1754. om forbud paa brendeveeds udførsel fra Norge til
frem/m/ede stæder.
2o: dito af 12de 7br: 1753, angaaende Fiskerierne og Fiskehandelen Nordenfields i Norge,
samt hvorleedes med virckning, tilberedning og saltning skal forholdes.
3de: dito af 5te Apriil 1754, anlangende skifteForvalteres Salarium i de stervboer, hvor den
lengst levende, enten, efter Kongl: allernaadigst tilladelse sidder i uskiftet boe, eller, efter
allernaadigst Confirmeret Testamente beholder heele boen, uden at skifte og Deele.
4de: dito af 13de April 1754, hvorved Forordningen af 5te Jan: 1753, anlangende at ingen,
enten Civiles eller Militaires, maa kiøbe eller handle med underofficerer og gemene, eller
deres hustruer og Børn, uden vedkom/m/ende Compagnie-Chefs skriftlige Consens,
extenderes til Norge, saa og at ingen maa creditere den!! (dem) noged, uden Compagnie
Chefens Consens, med videre.
5de: dito af 6de Octbr: 1753, hvorved forbydes alle slags saakaldede hazardspill, være sig
med Kort eller Terninger, enten det er udj værts og publiqve, eller udj andre privat huuse.
6de: [dito] af 22de Octbr: 1753, hvorved al handel imellem Hans Maj:ts undersaatter og
Spanien ophæves og forbydes.
7de: [dito] af 12de 7br: 1753, angaaende det under Bergens Stift beliggende Sundhords
Toldstæd, som fra 1754 aars begyndelse afskaffes.

8de: [dito] af 8de Nobr: 1753, Hans Excellence Hr: Stiftbefahlingsmand von Cicignon[s]
Placat angaaende hvo noged kand være skyldig til forige Stiftamtskriver Kam/m/er Raad
Hejberg eller hands Fuldmægtig Svend Olsøn, være sig ved beviser eller Fordringer, eller
have noged af deres Effecter i hænde og værge, Jordegoeds eller andre Eiendom/m/e, de det
for Hans Excellence inden 3de Maaneder angiver.
9de: dito Herres ordre af 4de Decbr: 1753 til Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg,
angaaende gienparter af alle Fundationer og Gave Breve, at indsende, for dem, efter Kongl:
allernaadigste villie til Trycken at befordre.
10de: dito ordre af 19de Decbr: 1753, til dito, angaaende det Justerede Vægt og Maals
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felse paa Bøygden udj Et hvert skibr: hos En hver Bøygde Lensmand at forblive, hvoraf hver
Mand tilkom/m/er at svare 5 1035/1417 s:
{di} 11de: dito Herres ordre 3de støcker til dito, angaaende Spedalske penges udreedelse,
1ste, af 27de Octbr: 1753, at dette Fogderie skal udreede 120 rd: 4 s:, 2den, af 3de Nobr: a:
p:, at udreede 15 rd: 48 s:, 3de, af 10de Ap: h: a:, at udreede 160 rd:
12de: dito til dito af 30de Ap: h: a:, at lægderne til dette Nationale Regimente inu skal
udreede 66 Telt-øxer, og liggesaamange Kobber Kiedler, hvis bekostning paa dette Fogderiets
andeel af 444 lægder, beløber til 70 rd: 79 15/21 s:
13de: dito ordre til dito af 4de Decbr: a: p:, at En gift huusmand udj Ringebøe Præstegield
udj Guldbrandsdahles Fogderie i Aggerhuus Ambt, sc: Ingebret Sivertsen Sparringen, er
bortløben med en Pige Kari Brønjulsdatter Imsdalen, om antreffes, sam/m/e at anholde.
14de: dito til dito af 14de Martj h: a:, at paa Gaarden Gierpen i Gierpen sogn ved Scheen er
skeet et indbrud, og af en Kuffert bor[t]staalen endel penge udj Guld og Courant Mynt, den
Ene af Tyvene, ved Navn Anders Nielsen, er bort Rømt, om attraperes, at anholdes.
15de: dito til dito, af 26de Ap: h: a:, at af Manufactuur huuset i Bergen er bort Rømt 3de udj
huuset inddømte Persohner, sc: Ole Jørgensøn, Brynild Joensøn og Ole Reinertsøn, at
paagribes, om attraperes.
16de: dito til dito, af 18de Febr: h: a:, at indgive En Fortegnelse paa de Adelige Familier
som findes her, hvad heller de ere Nye eller Gam/m/el Adel, og om de maatte være jord Eier
eller ei.
Fogden Hr: Cam/m/er-Raad Hejberg, i anleedning af de oplæste og publicerede ordres,
fremsatte til Almuen og Laugretten følgende qwæstioner. 1o: om her udj dette Tinglav
findes nogen gamle eller Nye Fundationer og Gave-Breve eller dislige, de da nu vilde angive
det, men sine omstændigheder at oplyse, samt hos hvem dislige Fundationer, Legata og
Gavebreve findes. 2o: om her udj dette Tinglav findes nogen gam/m/el eller Nye Adelig
Familier eller Persohner, og om sam/m/e Familier eller Persohner ere Jord-Eiere. Paa disse
2de poster Hr: Cam/m/er-Raaden æskede tilforladelig svar, med paastand at bem:te
Qwæstioner ved de øfrige Skibbreeder her udj Hardanger for Almuen maatte igientages, og
deres svar ad protocollum ved Et hver Tingstæd tilføres, og ham En Extract der af beskreven
meddeelt. Til bem:te 2de qwæstioner Almuen med Laug Retten Ensstem/m/ende svarede, at
her udj dette Tinglav ej findes noget eller nogen af det eller de omspurte.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg til vedbørlig følge de, udj hands pr: Ao: 1752
allerunderdanigst aflagde Regnskab udfærdigede antegnelsers 19de post, begierede: at
Lensmanden og Almuen maatte til Et Tingsvidnes erholdelse giøre deres sandferdige
forklaring, om nogen udj dette skibr:, siden Forst Ambtets ophævelse 1746 og indtil 1753 aars

udgang, er befunden at have brugt utilladelig skovhugst eller bordskiørsel, imod de om skov
væsenet allernaadigst udgangne Forordninger, og om nogen bøder for saadant i den tiid er
falden. Dertil De Enstem/m/ig svarede: at de icke ved at nogen i dette skibr: udj den
om/m/elte tiid, siden Forst Ambtets ophævelse til 1753 aars udgang, har brugt eller begaaet
utilladelig Skovhugst eller bordskiørsel, imod de om skov væsenet udgangne anordninger, ej
heller er nogen bøder for saadant i den tiid falden. Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg
begierede, at den/n/e Qwæstion ved Et hvert skibr: maatte igientages, og Bøygde
Lensmandens med Almuens svar tilføres, til Tingsvidnes erholdelse.
Sorenskriver Abraham Hesselberg udstæde arveskifte brev af 19de Maj 1753, efter afgangne
Torbiør Larsdatter Sandvigen i Warelsøens Kircke sogn, blev læst, og var stervboen Eiende
jordegoeds 1 pd: 11 mrk: smør i Gaarden Bache, beligende i Jondals skibr: her udj Hardanger,
og sam/m/e lodnet paa EnckeManden Willeich Gitlesen Sandvigen for 40 rd: 5 mrk:
Peder Larsøn Brattebøe udgivene skiøde af 11 Martj 1754 til Ingebiør
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Samsondatter paa ½ Løb 6 mrk: smør i Gaarden Brattebøe, 13 ½ mrk: smør i Gaarden
Koppre, og 1 Spd: 3 mrk: s: i gaarden Schillingstad, blev læst.
Niels Sandve og med Interesserede udgivene skiøde af 23de Octbr: 1753 til Lars Olsøn pss
½ Løb smør, 1 ½ g:sk: i gaarden Herrestwet, blev læst.
Cancellie Raad Fleischer og Od Larsøn Brattebøe udgivene bøxel brev med Rewers, af 12de
Martj 1754, til Peder Lars: paa 1 L: 12 mrk: sm: i Brattebøe.
Procurator Hans Giøen fremstillede sig for Retten og gav tilkiende, at hand møtte paa Peder
Pedersøn Fladebøe[s] vegne, der til dette ting, tiid og stæd haver efter forrige tiltalle ved
Continuations stevnemaal ladet indstevne Torsten Wichlichsøn Fladebøe, for at anhøre endeel
vidner, i anledning af at Citanten vil formeene at være den Rette og sande Odel og Løsnings
mand til de 1 ½ Løb 9 mrk: smør i bem:te Gaard Fladebøe, som nu bruges af Contraparten
Torsten Wichlichsøn, udj sagen er og indstevnt til vedermælle Ole Olsøn og Ole Wichlichsøn
Reisætter, de indstevnte vidner at anhøre for saavit sagen dem kand være paagieldende,
bem:te stevnemaal lagde hand i Rette, dateret Giøen d: 20 Febr: 1754, og er saa lydende.
Dend indstevnte Torsten Fladebøe møtte, tilstoed varselen.
De indstevnte Ole Olsøn Reisetter og Ole Wichlichsøn ibdm: efter 3de gange paaRaabelse
møtte ej, icke heller nogen paa deres vegne. ej heller møtte vidnet Johan/n/es Nielsøn Wiig,
men de øfrige i stevningen Navngivene vidner møtte alle.
stevne vidnerne Niels Eilefsøn Selswiig og Brynild Siursøn Fladebøe efter Loven afhiemlede
stevningen at være dend 19de Apriil nestleeden forkyndt paa Gaarden Wiig udj Johan/n/es
Nielsøns Eget paahør, og dend 22de Apriil er stevningen atter forkyndt paa Gaarden Reisetter
udj Ole Olsøn og Ole Wichlichsøns Egene paahør.
Procurator Giøen paastoed de mødende vidner Eedelig afhørt. Edens forklaring blev
vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed. Procurator Giøen fremlagde skriftlige
Qwæstioner til vidnerne, og der om æskede deres svar. bem:te qwæst: er saa lydende.
2det vidne, Iwer Bergesøn er boende paa Gaarden Swaasand, gaml: 70 aar, er søskendebarn
til Citantens Moder, vj vare hver af sin broder. Til Citantens qwæstioner svarede, saasom til
første svarede, her om har ieg svaret. 2den qw: Resp: min sal. Fader sagde at den gaard var
Pantsat til Torsnes for en Ringe ting. 3de qw: svarede, ved intet her om. 4de qw: Resp:
det kom fra Tornes til Johan/n/es Wiig, som var gamle Lensmanden Johan/n/es Nielsøn Wiig
sin Morfader. Efter ham kom det i arveskifte 5te Q: R: kand intet her om forklare. 6de q:

R: jo, det har ieg hørt af min sal: Fader, at det var Citantens Farfaders Odel og Eiendom.
7de q: R: ved intet herom. 8de qw: R: ved intet herom. NB: aflagde Eeden.
3de vidne, Brynil Brynildsøn, er til huus paa Gaarden Svaasand, er i 4de led beslægtet med
Citanten. til 1ste qw: svarede, er 68 aar gam/m/el. 2den q: R: ieg tiente, da ieg var 24 aar
gaml:, hos gaml: Berge Larsøn Bratte[bøe], da sagde hand det Fladebøe var Pantsat paa
Tornes for en Ringe ting, og dersom Iwer Pedersøn kom hiem, /: hand var ude som Soldat i
10 aars Kriigen, var ellers broder til Citanten Peder Pedersøn :/ skulde hand beskare!! ham
med penge, at hand fick sit goeds igien, disse ord sagde hand mange gange. 3 q: R: ved
intet herom. 4de q: R: det kom fra Torsnes til Wiig, derfra til Reisetter, og saa fick
Wichlich det, som var Fader til indstevnte Tosten Fladebøe, saa kom det til Selsviig, enten til
pant eller Eiendom ved ieg ej, fra Selsviig til Johan/n/es Wiig, derfra til indstevnte Tosten
Fladebøe. 5te q: Res: kand ej sige det. 6de q: R: Den gamle Berge Brattebøe sagde det
mange gange, at det var deres Odel for Gud og Men/n/esken. 7de q: R: har ej hørt det.
8de q: R: Nej, har
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ej hørt det. som ingen af parterne havde videre at tilspørge vidnet, aflagde det Eeden efter
Loven, og blev demiteret.
4de vidne, Knud Knudsøn, er boendes paa Gaarden Dregebreche, er ingen af Parterne
beslægted eller besvogret. til 1ste q: svarede, er 56 aar gaml:, 2de q: R: min sal: Fader,
som var opavlet paa Fladebøe hos sin Mormoder, hand sagde at det goeds var pantsat paa
Tornes, hvilke ord ieg hørte af ham mange gange sige. 3de qw: R: ieg hørte min Fader
sagde at det var pantsat for en halv dahler Marcken. 4de q: Resp: ved det ej til visse, men
har hørt sige det kom fra Torsnes til Wiig til pant, derfra arvede datter efter Johan/n/es Wiig
godset til Reisetter. Tosten sin Fader, Wichlich, kiøbte godset fra Reisetter, siden blev det
pantsat til Eilef Selsviig, da Eilef døde, tog Johan/n/es Wiig godset til pant, derfra kom det til
Tosten Wichlichsøn, som nu har det. 5de q: R: Nej, ved det ej, men hvor lenge det var
forpantet, kunde hand vel sige, om ieg havde betenckt mig der paa, da min Fader var en liden
Knur og var hos sin Mormoder, da blev godset bort sat, hand var 98 aar gaml: da hand døde,
og er det 6 eller 7 aar siden hand døde. 6de q: R: ieg har hørt af mine Forfædere, at det var
deres Odel Mand efter Mand. 7de q: R: har ej hørt det. 8de q: R: ved intet her om.
siden parterne ej videre havde at tilspørge vidnet, aflagde det Eeden og blev demitteret.
5te vidne, Lars Pedersøn, er boende paa Gaarden Sætvedt, er broder til Citanten. til 1ste q:
svarede, 52 aar gaml: 2de q: Re: ja, ieg har hørt det af mine Forældre. 3de q: R: det var
udsat for ½ Rd:r Marcken, men hvorlenge det stod der, har ieg ej hørt sige. 4de q: R: det
kom fra Torsnes til Wiig til pant, mens godset stoed \hos/ Johan/n/es Wiig afbrente Fladebøe
med Rub og stub, da gick Peder Iwersøn Fladebøe til Johan/n/es Wiig og begierede skov til at
opbygge Gaarden, da svarede Johannes Wiig Nej, kom/m/er Torsnes Manden og giver mig
mine penge igien, saa har ieg intet for min skov. fra Wiig fick Maritte Reisetter det i arv efter
hindes Fader. derfra fick Wichlich det, som var Fader til Tosten Fladebøe, sam/m/e har sagt
at hand fick det til Mageskifte, og sam/m/e har sagt at hand, Wichlich, Kiøbte det. da den/n/e
Wichlich Eiede godset, da stevnede hand der paa og vilde haft min Fader ud af godset, da
sagde den gamle Herre Mand paa Torsnes, sal: Johan/n/es Galtung, det Wichlich skulde aldrig
faa det, thj min Fader var den Rette Odelsmand, og i det tog hand min Fader paa Axelen med
haanden, sigende, her staar hand, saa kom godset til pant hos Eilef Selsviig, derfra kom det til
Johan/n/es Wiig til pant, og siden fick hand skiøde der paa af Wichlich, fra ham fick Tosten
det, som nu beboer det. 5te q: R: ved intet her om. 6de q: R: af mine Forældre har ieg
hørt det var hands Odel og Eiendom. 7de q: R: Nej, har ej hørt det. 8de q: R: har ej hørt
saadant. da parterne ej havde noget at tilspørge vidnet, aflagde det Eeden og blev demiteret.

6de vidne, Lars Larsøn, er boendes paa Gaarden Hougen, er ingen af Parterne enten
beslægtet eller besvogret. til 1ste qw: R: 32 aar gaml: 2den q: R: ja, ieg har hørt det sige
af min Fader og Godfader, videre ved ieg ej der om. 3de q: R: ved intet her om. 4de q:
R: ved det ej. 5te q: R: ved det ej. 6de q: R: har hørt af min sal: Fader sige at det var
hands Odel og Eiendom. 7de q: R: ved slet intet her af. 8de q: R: har ej hørt det. da ej
videre var at tilspørge vidnet, aflagde det Eeden.
7de vidne, Endre Larsøn, er boendes paa Gaarden Sætvedt, er til ingen af Parterne beslægtet
eller besvogret. Til 1ste q: svarede, 50 aar, 2den q: R: jeg har hørt min sal: Fader sige, at i
dend dyre tiid tiente hand paa Fladebøe, da blev godset udsat til Torsnes for ½ dahler
Marcken. 3de q: R: ieg har sagt for ½ dahler Marcken, ved ej hvor lenge det stoed der.
4de q: R: ved ej noged til vished her om at sige. 5te q: R: ved det ej. 6de q: R: ja, ieg
har hørt det. 7de q: R: ved intet
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herom. 8de q: R: kand ej sige det at have hørt. vidnet aflagde Eeden og blev demiteret.
8de vidne, Knud Nielsøn, er huusMand paa Gaarden Fladebøe, og har været det over 30 aar,
ieg har haft Citanten Peder Pedersøns søster Kari Pedersdatter til ægte i 20 aar. Til 1ste q:
R: 60 aar. 2den q: R: ja, ieg har hørt det sige af min sal: Værfader og af sal: Tosten
Kallestad. 3de q: R: det var pantsat for ½ daler Marcken, det hørte ieg sige af Tosten
Kallestad, men hvorlenge det stod der har ieg ej hørt. 4de q: R: fra Torsnes kom det til pant
hos Johan/n/es Wiig, har ieg hørt sige, derfra kom det i Arv til Maritte Reisetter, derfra kom
det i Mageskifte til Wichlich, derfra til Eilef Selsviig, til pant eller Eiendom ved ieg ej, derfra
til Johan/n/es Wiig, paa hvad maade ved ieg ej, derfra indtrættede Tosten Fladebøe goedset,
som nu ejer det. 5te q: R: kand slet icke sige det. 6de q: R: det var gaml: Iwer Olsøns
Odel og Eiendom, har ieg hørt sige. 7de q: R: ved slet intet her om. 8de q: R: Nej, har ej
hørt det. da ej videre var at tilspørge vidnet aflagde det Eeden.
Procurator Giøen paa sin Principals vegne lod tilføre, at hand siuntes det giordes unødig at
føre fleere vidner, altsaa vilde hand ej paastaa nogen Lavdags forelægelse for det udeblivende
vidne Johan/n/es Wiig, men begierede at Tingsvidnet maatte sluttes, saavelsom at hands
Principal maatte blive Tingsvidnet meddeelt under sin fulde forsigling. som blev billiget.
Od Larsøn Brattebøe lod opbyde sin Myndlings arve Midler Capital 42 rd: 4 mrk: 6 s:, som
tilhører Ingebiør Samsonsdatter, om nogen dem paa pant vilde have, imod 4re proCto
svarelse, hvor til alle svarede nej, det ingen behøvede dem.
Lars Olsøn Herrestvet gav tilkiende, det ieg med Muntlig varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Jørgen Herrestvet, vidner, som under Lovens faldsmaal er indvarslet, at anhøre
angaaende den talle hand har ført, det ieg skal være den der skal have bort stollet En tønde
Malt af Niels Wangdals baade Nøst, alt til Et lovskicket Tingsvidnes erholdelse. vidnerne
som er indvarslet, er Siovat Larsøn Stecken, Aamun ibdm:, Siri Nielsdatter ibdm:, Synneve
Jonsdatter Berje, Synneve Larsdatter Steken, Lisbet Olsdatter Halderager, og 2de beskickelse
vidner, Lars Halderager og Ole Jonsøn Berje, og vil ieg fornem/m/e om vidnerne samt min
Contra part møder.
Den indstevnte sagvoldere møtte, tilstoed varselen, og sagde det ieg har hørt sige at Citanten
har staalet paastevnte Ene tønde Malt af Niels Wangdals baade Nøst, derom ieg til næste Ting
vil føre vidner over min hiem/m/elsmand som har sagt ordene, hvorom ieg ickun har varskoet
Citanten at læge dend snack og beskyldning fra sig, begierede den/n/e Tingsvidne sag udsat til
næste ting, at ieg kand føre vidner.

Citanten sagde, da dend indstevnte tilstaar sigtelsen, vil det ankom/m/e der paa om hand
kand bevise, dets aarsage ieg ej noget imod den forlangende udsettelse haver at Erindre.
Afskeediget,
Den forlangende udsettelse billiges.
Lars Larsøn Drage gav tilkiende, det ieg med Muntlig varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Samson Traae med datter Sidselle Samsonsdatter, begge Dom at lide fordj hun har
oppebaaret Fæstepenge, og ej kom/m/et i tien[e]ste hos mig, hvilcket Faderen skal have
hindret: om Factum at anhøre vidner, som under Lovens faldsmaal er indvarslet, sc: Lars
Tostensøn Halderager og Samson Larsøn Samland, samt ved endelig Dom at svare processens
omkostning.
paa dend indstevnte Samson Traae[s] vegne møtte hands søn Endre Samsonsøn Teigen og
sagde det hands Fader tilstaar at være lovlig stevnet for den/n/e sag, men nu kand ej møde
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fordj hand har hugget sig i haanden, men min søster er ej stevnet.
Kaldsmændene Niels Eilefsøn Selsviig og Engel Siursøn Swaasand efter Loven afhiemlede
stevningen at være lovlig forkyndt med meere end 14 dagges varsel i stuen paa Gaarden Traa,
hvor Sidselle opholder sig hos Faderen, og det udj hindes Eget paahør.
Citanten paastoed de indstevnte vidner Eedelig afhørt, og erindre[de] om Lavdag for de
udeblivende forbrydere. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved
sandhed.
1ste vidne, Lars Tostensøn, boendes paa Gaarden Halderager, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, at den 11de Maj sidstleeden var ieg og det andet vidne med Citanten paa Gaarden
Traae, da fant vj Samson Traae ved søen, hvor Citanten tilspurte ham om hand icke fick hands
datter i tieneste, der til Samson svarede Nej, du har ej bedet mig om hinde: da sagde Citanten,
[h]vj svarede du mig skickelig ved Kircken, da ieg snackede med dig om hinde: der til
Samson svarede, ieg far til Kircke for at svare alle skickelig. Citanten tilspurte da Samson,
[h]vj hand aflod sin anden datter, som nu tiener i Wiig i Hæren, og beholt den/n/e hiem/m/e:
der til Samson svarede, ieg Raader for mine barn at love dem hvor ieg vil, sagde fremdeeles,
mine grander Raade mig dertil, og vil ieg icke at mine Børn skal tage saa Guds penge efter hin
anden. da bad Citanten at hand maatte faae Tøssen, siden hand var førreløs, eller den anden
datter som skulde afgaae. Dertil Samson svarede Nej, da sagde Citanten, har du icke
Gudspengene, /: er Fæstepengene :/ der til Samson svarede, vil icke du have den, saa vil ieg
have den. da tilspurte Citanten ham, om hand vilde svare for Tøssen i den sag: der til
Samson svarede jo, ieg skal svare for hinde, ieg har Kostet saa meged paa hende før ieg skal
svare dette og. Citanten havde ej noged at tilspørge vidnet.
2det vidne, Samson Larsøn Samland, aflagde Eeden og vidnede Conform med første vidne,
lagde dette der til, at Samson tilstoed det hands datter havde faaet Guds penge. hvilcket og
det første \vidne/ nu for Retten tilstaar at have hørt den/n/e Samson[s] tilstaaelse om Guds
pengene.
Afskeediget,
Samson Traae med Datter Sidselle gives Lavdag til næste Ting.
Lars Bergesøn Brattebøe skriftlige penge Mangels Lysning af 20de Octbr: 1753, betræffende
hands formeenentlige Odels Rætt til 1 pd: 18 mrk: smør udj Gaarden Brattebøe, som nu Eies
og bruges af Od Larsøn, blev publiceret.

Dernæst lod Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg til sine Rengskabers!! bileg fremlag!!
fremlægde!! (fremlægge) til Examen følgende documenter. 1o: om ulovlig skouvhugster og
bordskiørsel. 2o: Specification over bøxlerne af Halsnøe Closter Godset udj Hardanger
Fogderie. 3o: Termins Restantzen for dette skibr:, og som ingen noged der imod havde at
Erindre, blev sam/m/e af Retten attesteret.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa i Rætte, altsaa blev Tinget for
dette skibbreede ophævet.

Den 7de Junj blev paa forbem:te øfre Wiig holdet Et almindelig Som/m/er, Skatte og
Sagefalds Ting med Østensøe skibr:[s] Almue, da Retten blev betiendt med det Ordinaire
Laugret, som paa fol: 44 findes specificeret, undtagen i Niels Hagtorsøn Wangdal stæd sat
Peder Hognesøn øfre Wiig. nærværende inden Retten Fogden Hr: Cam/m/er-Raad Hejberg
med Bøygde Lensmanden Gierrmun Olsøn Berwen og den Tingsøgende Almue.
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Kongl: allernaadigste Forord: og
ordres som paa fol: 54 og 55
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findes Extraheret.
Efter publicationen igientog Fogden Hr: Kam/m/er Raad Heiberg de 2de Qwæstioner som til
Almuen af Jondals skibr: er fremsat, og der om æskede LensMandens og Almuens svar: her
til Bøygde Lensmanden og Almuen Eenstem/m/ig svarede Nej, De ved icke nogen i disse 2de
skibreeder siden Forstambtets ophævelse 1746, til 1753 aars udgang har begaaet utiltalledelig
eller uloflig skov hugster eller bordskiørsel, imod de om skov væsenet udgangne anordninger,
ej heller er nogen bøder i de tilfælde for saadant falden, langt mindere ved de af nogen
Adelskab eller adelige familier i dette skibbreede at sige. 3de: om her findes nogen
Testamenter eller Legate, Gave breve eller dislige, som til trycken kand befordres, hvortil
Almuen og Lensmanden svarede Nej.
Dend sag efter forrige tiltalle til Ole Svendsøn Scheje blev paaRaabt efter Citantens paastand,
da dend indstevnte møtte og leverede sin skriftlige deduction uden dato, saa lydende.
Afskeediget,
efter adskillig samtalle og ordvexling imellem Parterne, hvorudj Dom/m/eren ingen grund
kand finde, bliver den/n/e sag henvist til Mænds Leqvidation, da der efter lovlig paaAncke
skal vorde Kiendt hvis Ret er efter Loven.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg gav tilkiende, at omendskiønt han ved alle leiligheder og
ved Retten har søgt afskaffet og avstraffet den her i Præstegieldet saa giengs i svang gaaende
brendeviins sall af Bønder sønner, som sam/m/e icke alleene ved Kirckerne faldholder, men
end og Reiser omkring paa andere gaarder, sam/m/e at forhandle, og der med forfører
ungdom/m/en til drick, hvorav flyder adskillig synd, Klam/m/erie og Guds fortørnelse, saa har
hand dog imod all forhaabning maatte fornem/m/e, at de{t} der med trodselig fremturer,
hvorfor hand og har været foraarsaget til dette Ting, tiid og stæd, til Justitiens pleje ved
Bøygde Lensmanden med Muntl: stevnemaal at lade indstevne efterskrevene Persohner, sc:
Gun/n/er Tollefsøn Aarhuus, Kiettel Siursøn Teigland, Tollach Brigtsøn Hellestvet og Jacob

Jonsøn øfre Wiig, at lide Dom til straf for saadan Deris ulovlige og forføriske brendeviins
sahl, samt for de der af flydende onde Sviter, og udj sagen at anhøre vidnerne Aamun
Pedersøn og Aamun Olsøn Løpse, \Johanes, Ingebrigt og Torbiørn Aarhuus/, Tosten
Haaversøn Østensøe, Asbiørn Nedr: Wiig, Christen ibdm:, Ole Christensøn ibdm:, Niels
Arnesøn Torpe, Johan/n/es Schaalem, Aamun Diøn/n/e, Knud Reistvedt, Tron Berven, Stig
Berven og Niels Haaversøn øfre Wiig, hvilcke vidner Actor sagde i ligemaade at være lovlig
stevnt under Lovens faldsmaal, deres Eedelige forklaringer i sagen at aflæge, vilde
fornem/m/e om sagvolderne med vidnerne møder.
af de indstevnte møtte Kittel Siursøn Teigland og Tollach Brigtsøn Helletvet, som tilstoed
lovlig varsel: men Gun/n/er Tollefsøn Aarhuus og Jacob Jonsøn øfre Wiig efter 3de gange
paaraabelse møtte icke, ej heller lod møde. De 2de Mødende sagvoldere tilstoed lovlig varsel,
og at de i Enfoldighed havde solt hver noged lidet brendeviin, vilde forsone deres forseelse
hver med 4 rd:
Actor sagde at hand med dette tilbud og Egen tilstaaelse var fornøyet, dog med den advarsel,
at om disse 2de forbrydere eller andere for eftertiiden maatte bruge den/n/e høyst skadelig
brendeviins sall, de da maatte vorder exemplariter straffede.
De 2de forbrydere betalte strax til Skolle Cassen hver 4 rd:, er 8 rd:, som blev imodtaget af
Præstens Medhielpere Lars Larsøn Moe, som ved Retten var nerværende.
stevne vidnerne Giermun Arnesøn Steene
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og Johan/n/es Erichsøn ibdm: efter Loven afhiemlede stevningen at være lovligen forkyndt
med meere end 14 dages varsel paa Gaarden Aarhuus udj Gun/n/er Tollefsøn Aarhuus Eget
paahør: og stevnevidnerne Hans Michelsøn Løpse og Thore Aamunsøn Østensøe afhiemlede
stevningen efter Loven at være lovl: forkyndt for Jacob Joensøn øfre Wiig med meere end 4
uggers varsel her paa Gaarden øfre-Wiig, hvor hand dend tiid var Rosmand, og det udj hands
Eget paahør.
Actor paastoed vidnerne Eedelig afhørt angaaende de 2de lovl: stevnte og nu udeblivende
forbrydere. Eedens forklaring blev de mødende vidner forrelæst, og formanet ved sandhed at
blive.
1ste vidne, Johan/n/es Nielsøn, er boendes paa Gaarden Aarhuus, aflagde Eeden og vidnede,
at Gunner Tollefsøn har haft brendeviin at selge tiid efter anden, hvor meget ved ieg icke, dog
har hand haft 2de smaa Kiørler \q/ <q i dette aar> hver paa 5 á 6 Kander af hamborger
Brendeviin, dog har hand icke solt paa hellige dagge, men andere dagge, ja end og paa
Løwerdag aftenen, dog uden at sidde ud paa Natten. Actor begierede at vidne{t}\rne/ maatte
foresættes følgende qw: 1o: om icke adskillige af ungdom/m/en ved saadant brendeviin sall
er bleven forført til druckenskab og letsindig omgiengelse udj sam/m/enkomster. 2o: om
icke det er vidnet bekiendt, at saadan brendeviin sahl, ofte forhen, baade af Præsten og
Fogden har været forbudet. til 1ste q: svarede, at ungdom/m/en alt for meget der ved forføres
til druckenskab, videre ved ieg ej her til at svare. til 2den q: svarede, jo, det forholder sig
med sandhed, at de ofte har forbudet saadant.
2det vidne, Torbiørn Haaversøn, er tienende paa Aarhuus hos første vidne, aflagde Eeden og
vidnede, at Gun/n/er Tollefsøn Aarhuus har haft 2de halv anckere, hver paa 7 Kander , og 2
pælle med hamborger brendeviin, det Eene for Nye aar, og det andet efter Nye aar
sidstleeden, som hand har solt paa ørckedagge paa Gaarden Aarhuus, undtagen 1 pæll
brendeviin som ieg kiøbte hos ham En Søndags Morgen, og der med skienckede min broder.
til Actors 1ste Q: svarede vidnet, ved intet her om, har ej seet eller hørt det. til 2den q:
svarede, jo, ieg har ofte hørt at Præsten har forbudet det, men icke hørt at Fogden har forbudet
det, saasom ieg aldrig, nu ieg er 42 aar gaml:, har været til Tinge føren nu.

Actor sagde, at da hand icke kand vente nærmere eller bedere oplysning af det indstevnte
vidne Ingebrigt Aarhuus, som nu icke møder, end de allereede førte og afhørte vidner
Eenstem/m/ig har forklaret, saa holt hand ufornøden dette 3de vidne at føre, men sam/m/e
frafaldt.
4de vidne, Johan/n/es Olsøn, boende paa Gaarden Schaalem, aflagde Eeden og vidnede, at i
den/n/e vaar for Paaske førte Aamun Diøn/n/e, som var paa Jægt med mig, hiem til Jacob
Jonsøn øfre Wiig, {En} da værende Rosmand her paa øfre Wiig, En halv tønde hamborger
brendeviin: men ieg har [h]vercken seet eller hørt at hand solte det. til Actors 1ste qw:
svarede, ved intet her om. 2den q: svarede, at have ofte hørt saadan brendeviin sahl at være
forbuden baade af Præsten og Fogden.
5te vidne, Ole Christensøn, værende hos sin Fader paa Gaarden Nedr: Wiig, aflagde Eeden
og vidnede, at 3 ugger for Paasken Nestl: var ieg en ugge hos Niels Wiig og arbeidede paa En
Nye stue her paa Gaarden, da kom Jacob øfre Wiig til mig og sagde, at de havde ført En halv
tønde brendeviin hiem til ham, der for kunde de faa brendeviin hos ham hvem som vilde, og
har ieg siden efter hørt sige at hand solte hamborger brendeviin, og har ieg seet en Søndag
aften at her var Folk paa Gaarden, til dem hand bar ud af den bue hvor brendeviinet laae, en
liden tin kande, som tager en pælle eller Toe, men hvad der udj var ved ieg ej, og saa ieg ind i
hands stuen, da der
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var Folck inde, da saa ieg at de havde brendeviin for sig, sam/m/e Folck var Knud Reistvet,
Tron Berven \og/ Stig Olsøn Berven. til Actors første Q: svarede, alt for meget seet og hørt
der af, ofte at være skeet. 2den q: svarede, jo, det har ieg ofte hørt af dem begge at være
forbudet. 3de q: om vidnet icke ved og har hørt at der formeedelst den/n/e brendeviins
selgning, kom Klam/m/erie og slagsmaal imel: Stig Olsøn Berven og Lars Jacobsøn Moe, da
de vare blevne drugne. Resp: jeg har [h]vercken seet eller hørt det, men siden har ieg hørt
det snacke iblandt Folcket.
6te vidne, Niels Haaversøn, er boendes her paa øfre Wiig, aflagde Eeden og vidnede, ieg har
hørt at Jacob øfre Wiig solte brendeviin, har og seet Folck fare der med, særdeeles fick En
ung Dreng, som inu ej har været til Confirmation, sc: Aamun Olsøn Løpse, 5 potter
brendeviin her, men om hand kiøbte dem, eller fick dem for at udselge dem igien, ved ieg ej.
til Actors 1ste qw: svarede, det har ieg seet og hørt alt formeget af, ønskede det her efter
kunde blive afskaffet. til 2den q: svarede, ja, ofte hørt det, baade i Kircken og paa Tinget.
til 3de q: svarede, har ej seet det, men hørt det sige i blandt Folcket.
Afskeediget,
sagen udsættes til i Morgen Formiddag Klocken 8 slæt.
Dend 8de Junj blev atter med Tinget Continueret, og nest forbem:te sag forretaget.
7de vidne, Aamun Johan/n/essøn, værende paa Gaarden Diøn/n/e hos sin Fader, aflagde
Eeden og vidnede, at 3de ugger for Paasken begierede Jacob øfre Wiig, som var Rosman[d]
her paa Gaarden, da ieg Reiste til Bergen, det ieg for ham hos hands Kiøbmand i Bergen vilde
udtage En halv Tønde hamborger Berdeviin!! og hiemføre til ham, det ieg og giorde, sam/m/e
Brendeviin, har ieg hørt sige men ej seet det, at Jacob øfre Wiig udsaalte iblandt Folcket,
videre ved ieg ej. Til Actors 1ste q: svarede vidnet, ieg har hørt det sige, men ej seet det.
2den q: svarede, ieg har hørt Præsten forbyde det, men ej Fogden, saasom ieg ej kand have
været paa Tinget naar saadant er skeet. til 3de q: svarede, ieg ved ej videre her om, end at ieg
har hørt talle derom i blant Folcket.
8de vidne, Knud Olsøn, boende paa Gaarden Reistvet, aflagde Eeden og vidnede, at en
Søndag, omtrent 14ten dagge for Paasken Nestl:, om eftermiddagen Klocken 3 eller 4re, kom

ieg her paa Gaarden udj Et ærende, siden kom Tron Berven og Stig Berven her, da gav bem:te
min brodersøn Jacob mig hamborger Berndeviin!!, og saa ieg hand havde En halv tønde
Brendeviin ligendes. Tron Berven kiøbte af ham 1 pæll brendeviin, og Stik!! Berven kiøbte
for 2 s:, som blev opdrucket: da Tron Berven gick hiem, ieg ligesaa, men Stik!! Berven blev
efter. Til 1ste q: svarede, ieg har ej seet det, men hørt talle derom. 2den q: svarede, jo, det
har ieg hørt. Til 3de q: svarede, ved intet herom.
{9de vidne, Thro} Actor frafald de øfrige vidner, og erindrede om Laugdag for de 2de
udeblivende sagvoldere.
Afskeediget,
De lovl: indstevnte Gunner Tollefsøn Aarhuus og Jacob Joensøn øfre Wiig, nu Hougaas, gives
Lavdag til nest anstundende høste Ting at møde, naar den/n/e sag vorder paaRaabt.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg gav ydermeere tilkiende, at hand haver fornum/m/et, at
aarsagen og oprindelsen til den her i Præstegieldet saa giengs værende brendeviins sahl, af
unge Men/n/esker og til unge Men/n/esker, kom/m/er fornem/m/elig der af, at de som saadant
begaar og henhører til Rosendahls Jurisdiction, hvercken vorder straffet eller tiltalte, hvoraf
de andere tager onde exempler, uagtet, at saadan ugudelig omgang ofte er bleven tilkiende
givet baade Rosendahls goedsetz Forvalter Søren Elkier og Bøygde Lensmanden her i
skibreedet, Jan Østensøe, og da Fogden nu haver fornum/m/et at En Dreng af Rosendals
goeds ved Navn Joen Maaensøn Østensøe, har trodselig fremturet med saadan ulovlig
brendeviin
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sahl, icke alleene i Egene huusse, som er nær ved Kircken, men end og at ombære det i andere
Folckets huuser og paa andere Gaarder at udselge, ungdom til forførelse, og saadant dog icke
af Jurisdictionens øfrighed bliver agtet, paatalt eller straffet, saa har Fogden til Justitiens pleie
været foraarsaget til dette Ting, tiid og stæd med Mundtl: varsel ladet indstevnte vidner under
faldsmaal, deres Eedelig forklaring til Et Tingsvidnes erholdelse i den/n/e sag at aflæge, og
forbem:te Joen Monsøn de indstevnte vidner at anhøre, hvorhos Actor gav tilkiende, at de
indstevnte vidner ere Tron Fladebøe, Niels Bot[n]en, Arne Biørche, Ole Pedersøn Røen, Lars
Jacobsøn Moe, Haljer Tiosaas, Ole Christensøn Nedr: Wiig, Kiettel Tegland, Siur ibdm:, Arne
Seljesetter og Lars Berie, samt at sam/m/e vidner ere stevnte, icke alleene at forklare hvad de
ere vidende om meerbem:te Jon Mognsøns brendeviins sahl, men end og hvad synd og
ugudelighed sam/m/e har foraarsaget.
Dend indstevnte Jon Mognsøn Østensøe møtte, tilstoed at være varslet vidner i den/n/e sag at
at anhøre.
stevnevidnerne Hans Løpse og Thore Aamunsøn Østensøe samt Lensmanden Giermun
Olsøn Næss efter Loven afhiemlede stevningen at være med meere end 4 uggers varsel, paa
Justi[ti]ens vegne, lovligen forkyndt paa Gaarden Østensøe udj Johan/n/es Naesøns huus, hvor
indstevnte Joen Mognsøn tiener, og det udj bem:te Joen Mognsøns Eget paahør.
Dend indstevnte Joen Mognsøn Østensøe tilstoed at have solt brendeviin, der for er bleven
tiltalt af Provsten, og efter hands got befindende betalt for sam/m/e forseelse til SkoeleCassen 1 rd: 3 mrk:, siden dend tiid har ieg ej solt, og lover her efter aldrig at selge
brendeviin.
Actor begierede at indstevnte Joen Mognsøn maatte tilspørges. 1o: om hand icke har brugt
den/n/e af ham selv tilstaaende breviin!! sahl, saavel paa Søn og hellige dagge, som andere
dagge. 2o: om hand icke ogsaa har ombaaret brendeviin at selge paa andere gaarder, hvoraf
ungdom/m/en har kiøbt, og bleven forleedet til fylderie og druckenskab. Thj i fald hand dette
ej vild tilstaae, maatte Actor begiere de indstevnte vidner Eedfæstede og afhørt. Til første

qw: svarede den paagieldende, {et} ej at kunde nægte, jo at have solt, naar en Mand har
begiert, saavel paa Søn som andre dagge, dog ej siden ieg af Prosten blev straffet. til 2den
qw: svarede, ieg kand ej nægte at have solt brendeviin paa andre gaarder, dog icke siden ieg af
Provsten blev straffet. 3de qw: om hand nogen tiid for det brendeviins sahl har været tiltalt
enten af Forvalteren eller Lensmanden. Dertil svarede Nej, Forvalteren har ej talt mig til,
Men Lensmanden formanede mig at betalle de bøder til Skole-Cassen som Provsten paalagde
mig, da ieg efter hands formaning og tiltalle betalte.
Actor begierede Tingsvidnet beskreven om hvis passeret er, som billiges.
skifte brevet af 4de Maj 1753 efter afgangne Ole Stegsøn Berven blev læst, og var stervboen
Eiende jordegoeds udj Gaarden Reistvedt 1 pd: 1 ½ mrk: smør, ¾ b:skind, vurderet 52 rd:, og
udlagt i arv saaleedes, Encken Anne Olsdatter 6 mrk: sm:, ¾ b:skind, til børnene Steg og Ole
Olssøn/n/er, hver 6 ½ mrk: smør, til Elj og Ragnilde Olsdattere, hver 6!! (3?) ¼ mrk: smør.
Lars Brigtsøn Hellestvet viste fællen af en voxen biørn, som hand for 8te dagge siden har skut
paa lehnets grund, blev af Fogden bet: 2 rd:
Lars Jacobsøn Tofland, Niels Arnesøn ibdm: og Søren Eliasøn Riple skriftl: decleration og
Freedlysning af 5te Octbr: 1753, hvor ved Almuen forbydes med deres Fæe og slagtedrift til
Bergen om Høsten, ej maa drive Fæet over deres Bøe-Marcker, men igien/n/em den
almindelig vej som er udengierdes. Men Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Heiberg begierede, at
ved dette documentes paategning maatte tilføres, at hand holt sam/m/e uduelig, ulovlig og
gandske uefterretlig, eendeel i hen1754: 59b
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seende til, at det ickun er skrevet paa 12 skl: papiir, som hand vil haabe af det stæds Foged at
vorde i agt taged og straffet, og endeel i henseende til, at Freedlysning og Forbud bør skee
følgelig Loven, ved Kongens Foged og ingen anden.
Ole Gribsøn Bleje udgivene skiøde af 22de Octbr: 1753 til Christie Nielsdatter paa 1 ½ Løb
smør, 1 huud udj Gaarden Indr: Aalviigen, blev læst.
Niels Hansøn Torpe til Michel Hansøn Løpse udgivene Obligation af 7de Junj h: a: for
Capital 44 rd:, imod det underpant af ½ huud, 1 pd: og 2 mrk: smør i Gaarden Torpe. blev
læst.
Arne Swendsøn Rosseland lod lyse sin Penge Mangel som Odels berettiget til 2 pd: 4 mrk:
smør i Gaarden Røsseland, beligende i Wiigøer Kircke sogn, og nu bruges og beboes af Lars
Nielsøn, det hand lovede i beleilig tiid at indtalle.
Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg udgivene bøxel brev af 29de Octbr: 1753 til Johan/n/es Siursøn
paa 2 pd: 15 mrk: sm:, ¼ tde: salt, ¼ g:sk:, ¼ f:sk: i gaarden øfre Wiig.
Johan/n/es øvre Wiig udgivene bøxel brev med Revers, af 8de Junj 1754, til Salamon
Norrem paa 1 pd: 2 ½ mrk: sm:, 3/8 Løb salt i gaarden Norrem. blev læst.
Lars Olsøn Moe gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til dette Ting, tiid og stæd har ladet
stevne og indkalde Landværne Tambouren Ole Christensøn Nedr: Wiig, vidner, som under
Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Joen Mognsøn Østensøe, Aamun Pedersøn og Ole
Tostensøn Nedr: Wiig, at anhøre, betræffende dend utilbørlige tale og belastelse hand har
tillagt min Datter Inga Larsdatter, derfor Dom at imodtage til undgieldelse og processens
omkostnings erstatning.

Dend indstevnte Ole Christensøn Nedr: Wiig møtte, tilstoed at være lovl: kaldet, sagde
derhos ej ved at have talt noget Inga Larsdatter til fornærmelse, saasom ieg der til ingen skiel
eller føye har haft, og ved ej andet om hende end alt det En ærlig Pige vel egner og anstaar:
men det kand vel være, at ieg den paastevnte tiid, da ieg var gandske drucken, kand have talt i
druckenskab utilbørlig, det ieg dog ej ved, men har ladet mig det sige, derfor ieg gierne her
for Retten offentlig vil bede hindes Fader paa hindes vegne om forladelse.
Citanten sagde med den/n/e ærklæring at være fornøyet, naar omkostningerne blev ham
erstattet.
Den indstevnte Ole Nedr: Wiig bad Citanten offentlig om forladelse, og betalte til ham i
Processens omkostning 2 rd:, da Citanten sagen frafalt.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg gav tilkiende, at hand med Muntl: varsel til dette Ting,
tiid og stæd har ladet indstevne Sig!! (Stig) Olsøn Berven og Lars Jacobsøn Moe, at lide Dom
til straf for deris paa en Søndag begangne fylderie og slagsmaal, ved den hold[t]e brendeviins
sahl af Jacob Jonsøn paa Gaarden øfre Wiig, samt udj sagen at anhøre vidnerne, Jacob Jonsøn
og huustroe Anne Larsdatter[s] vidnesbyrd, hvilcke vidner i lige maader er indstevnt under
Lovens faldsmaal. De paagieldende er og kaldet til Doms om processens omkostning.
De indstevnte møtte, Stig Berven tilstoed varselen, og Lars Moe sagde ieg er stevnt til
vedermælle og undgieldelse for saavit sagen mig kand anrøre. af vidnerne, efter paakaldelse,
møtte ingen.
stevnevidnerne Thore Østensøe og Hans Løpse afhiemlede stevningen efter Loven at være
med meere end 4 uggers varsel forkyndt for Jacob Jonsøn med Kone Anne Larsdatter her paa
Gaarden øfre Wiig, hvor de vare Ros Folck, og det udj begge deres Eget paahør.
Actor Erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Jacob Jonsøn øfre Wiig med huustroe Anne Larsdatter forelæges under Lovens faldsmaal
straf her for Retten til neste Ting at møde, deres vidnesbyrd at aflæge
Fogden Hr: Cam/m/er-Raad Hejberg lod inden Retten til sine Regnskabers bilag følgende
documenter examinere. 1o: Specification over de af Halsnøe Closter Goeds faldene bøxeler.
2o: dette skibreedes skatte Restance, hvis endelig Sum/m/a var 136 rd: 3 mrk: 8 s:, som ej
nogen indfant sig der noget imod sam/m/e havde at erindre, var hand Rettens attestation
begierende, som billigens blev efterkommet.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rette, altsaa blev Tinget for dette
skibreede ophævet,
og en Auction over den gaml: under Mundering ved Hr: Capitain du Wahls Compagnie, som
lægderne er bleven tilbage leveret, forretaget.
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Dend 10de Junj blev paa Eie Grund ved søen i Grawens sogn holden Et Almindelig
som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting med bem:te Grawens skibr:[s] Almue, da Rætten
blev beklæd med det Ordinaire Laug-Rett som paa fol: 48 findes Specificeret, undtagen i
Conradt Andersøn Ondeland stæd, sat hands broder Hans Saaqvitne, nærværende inden
Retten Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg med bøygde Lensmanden, som nu i den afdødes
stæd er Constitueret, Lars Larsøn Wambem, og den Tingsøgende Almue,

da Allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret De Forordninger og ordres som paa fol:
54 og 55 findes Specificeret. End blev publiceret
Hans Excellence Hr: Stiftbefahlingmand von Cicignons ordre af 17de Maj 1754 til Fogden
Hr: Cam/m/er Raad Hejberg, at undersøge om her findes nogen som bort leier deres skouge.
Fogden igientog til Laug Retten og Almuen, først de 2de qwæst: som til Almuen i Jondahls
skibr: er fremsat. hvortil Almuen og Laug Retten Enstem/m/ig svarede ligesom Jondahls
Almue svaret haver. For det andet blev den 3de qw: som til Jondahls Almue er fremsat,
igientaget. hvortil Lensmanden, Laug Retten og Almuen Enstem/m/ig svarede: at de icke
ved at nogen i dette skibr: udj den om/m/elte tiid, siden Forstambtets ophævelse til 1753 aars
udgang, har brugt eller begaaet utilladelig skovhugst eller bordskiørsel imod de om
skouvæsenet udgangne anordninger, ej heller er nogen bøder for saadant i den tiid falden.
Erich Andersøn Aakre udgivene skiøde af 4de Martj h: a: til Od Hafneraas paa 13 ½ Mrk:
smør i Gaarden Kollenes, blev læst.
Et dito skiøde af dito dato til Anders Netteland paa 13 ½ mrk: smør i Gaarden Kollenes.
Daniel øfre Hagestad udgivene skiøde af dags dato til Tollef Danielsøn paa 1 Løb smør og 1
huud udi gaarden øfre Hagestad. blev læst.
Peder Lexau og med Interesserede udgivene skiøde af 1ste Febr: 1754 til Siur Larsøn paa 3
Spand 3 mrk: smør i gaarden øfre Hagestad, blev læst.
Torchiel Halanger udgivene Obligation af 27de Nobr: 1743 til Cancellie Raad Fleischer for
laante penge Capital 82 rd:, imod det underpant af ½ Løb smør, ½ buckskind i gaarden
Halanger, blev læst.
Siur Larsøn Qwandahl lod opbyde sin Myndl: Abelu Samsondatter[s] arve Midler Reede
penge 43 rd: 2 mrk: 9 s:, imod pant og 4 proCto svarelse, om nogen dem behøvede til laans:
men ingen indfant sig som dem vilde imodtage.
Dend 11te Junj blev end videre med Tinget Continueret, er passeret.
Anders Hansøn Lissebreche udgivene Obligation af 14de April 1736 til Fogden Hr: Kam/m/er
Raad Hejberg for Capital 200 rd:, mod underpant af ½ Løb smør, 1 b:skind i Gaarden
Lissebreche, samt i Gaarden Store Berge, er publiceret d: 24de Julj 1736, og udj Pante bogen
indført. siden ved Transport af 25de Octbr: 1751 af bem:te Hr: Kam/m/er Raad overdraget til
nu afgangne Siur Gundersøn Jeltnes, {hvis søn} efter at først paa Capitalen findes afskreven
at være betalt d: 3de Junj 1747 Capital 75 rd:, er nu af bem:te Siur Jeltnes søn Christopher
Siursøn Øven, paa sin Fader og Moders vegene qvitteret Resten af Capitalen med alle
efterstaaende Renter at være betalt, i dag d: 11 Junj 1754, og derfor anvist til udslættelse.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg efter forrige tiltalle til Tosten Siursøn Hylde, æskede
sagen i Rætte, og sagde Rettens seeneste givende forretagelse er forbryderen lovl: forkyndt,
vil fornem/m/e om hand med hands beskickede Defensor Hans Andersøn møder.
sagvolderen Tosten Siursøn Hylde med hands Deffensor møtte og sagde, det de intet til
forsvar i sagen haver at lade tilføre, tilstaar at ieg grovelig har forseet mig og beder om Naade.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg tilspurte den samtl: Tingsøgende Almue, om dem er
vitterlig, at den/n/e Tosten Hylden er noget Eiendes, og hvorudj sam/m/e Midler og formue er
beroendes. her til Almuen svarede, hand Eier aldeeles intet uden 6 Sp: smør jordegoeds, som
er Pantsat til Peder Jonsøn Osse med 2de pante Obligationer, dend Eene paa 129 rd:, og den
anden paa 117 rd:, foruden Resterende Renter.

Hr: Lieutenant Hierman paastoed forbryderen Exemplariter afstraffet, samt at hand stiller
Caution for min Familie og huus med alle mine Eiendelers sickerhed, og endelig at erstatte
mig mine omkostninger ved det ieg 3de gange har maat møde i den/n/e sag her for Retten,
billigens med 6 rd:
Actor lod tilføre, at omendskiønt det saavel med de førte vidner som Tosten Hyldes Egen
tilstaaelse, er bevislig giort, at Tosten Hylde har begaaet vold og herreværck med Hr:
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Lieutenant Hiermans huus, og Actor kunde være beføyet at giøre i Rettesættelse over bem:te
Tosten Hylde efter Lovens 6 B: 14 C: 1 art:, saa dog, da det altfor meged er bekiendt, og af
Almuen bevidnet, at hand slet intet er Eiende, uden Jorden, som er saa høyt forpantet at den
icke er mere hverd!!, og ej i den/n/e sag kand forbrydes, saa satte Actor i Rette og paastoed, at
Tosten Hylde, i dend stæd, for den/n/e hands grove Mishandling maatte hendøm/m/es til
Fæstnings Arbeide paa En vis tiid, efter Dom/m/erens got befindende, allerhelst, da bem:te
Tosten Hylde er bleven overbeviist adskillig overlast imod andere, hvorfor hand intet har haft
at bøde med, saasom, udj sagen med Iwer Michelsøn Lion/n/e, efter de der om dend 27de
Octbr: 1752 førte vidner, og udj sagen med Ole Hielmewold efter de i den sag d: 27de Octbr:
1752, samt 2den Junj og 27de Octbr: 1753 førte vidner. hvorom hand vilde forvente Dom.
Afskeediget,
sagen optages til Doms indtil i Morgen Formiddag Klocken 8te slæt.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg paa Justitiens vegne, æskede sagen i Rette Contra Tosten
Siursøn Hylde, som har bit Ole Hielmewold, og sagde, lovl: at have ladet forkynde for
forbryderen Rettens forelægelse, vil fornem/m/e om hand med hands beskickede Forsvar
Hans Saaqvitne møder.
forbyderen Tosten Siursøn Hylde med Hans Defensor møtte og sagde ej at vide at have
tilføyet Ole Hielmevold nogen skade, eller bit ham, men hand rev sin finger paa døren, videre
har ieg som hands Deffensor ei i sagen at lade tilføre.
Actor Refererede sig til sin Protoculation udj nest forregaaende sag betræffende Tosten
Hyldes voldsom opførsel mod Hr: Lieutenant Hiermans huus, \som ieg begierer i denne sag
indført/, begierede og Dom i den/n/e sag til straf for Tosten Hylden efter sagens beskaffenhed.
Afskeediget.
Actor haver, til Actens følge og sagens endelig paadøm/m/ende, at fremlæge Een approberet
undersøgnings Foretning over Tosten Siursøn Hylde[s] formue, føren endelig Dom kand
vorde afsagt, til den ende sagen gives Rum til nest anstundende høste Ting.
Ole Tostensøn Herrej for sin Morbroder Ole Hansøn Fatland som formynder for Pigen, mit
søskendebarn, Anne Catharine Nielsdatter Garrethuun, sagde det ieg med Muntlig varsel til
dette Ting, tiid og stæd vidnesfast og lovlig har ladet stevne og indkalde Østen Andersøn
Lægrei, vidner at anhøre om den grove belastelse hand har tillagt bem:te Pige, og udsagt til
Peder Asbiørnsøn Moursetter som beiler til Pigen, og det udj de 2de vidners paahør, som
under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Ole Knudsøn Lillethuun og Peder Larsøn Maabøe.
angaaende sigtelsen Østen Andersøn Lægrei Dom at lide til undgieldelse, samt Processens
omkostrnings erstatning. til vedermælle som angivere i sagen er indstevnt beileren Peder
Asbiørnsøn Moursetter, og vil ieg fornem/m/e om de samtlige indstevnte nu møder.
Dend indstevnte Østen Andersøn Lægrei møtte, og tilstoed varselen. Ligesaa møtte den til
vedermælle indkaldede Peder Asbiørnsøn Moursetter.

Citanten paastoed de indstevnte vidner som nu møder, Eedelig afhør[t]. Eedens forklaring
blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed, der efter Et hvert vidne for sig
særdeeles blev afhørt.
1ste vidne, Ole Knudsøn, er huusmand paa Gaarden Lillethuun, aflagde Eeden efter Loven,
og vidnede, at i aar ved Køndelsmisse-tiider dette aar, var Østen Lægrei og Peder Moursetter
paa Gaarden Tweto: da hørte ieg at Østen Lægrei siger til Peder Moursetter, Kiære Peder,
begiv den Tyven. fleere ord hørte ieg ej af dem. ellers har ieg hørt sige, det Peder Moursetter
beiler til Anne Catharine Nielsdatter. videre ved ieg ej at forklare. Citanten tilspurte vidnet,
hvem hand tænckte selv at det var som Peder Moursetter, efter Østen Lægrei[s] sigende,
skulle begive. Resp: ieg har vidnet det ieg har hørt og seet, videre ved ieg ej. Parterne
havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, Peder Larsøn, er boendes paa Gaarden Maabøe, aflagde
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Eeden efter Loven og vidnede, at ved Kyndelmisse tiider i aar, var ieg og de indstevnte paa
Gaarden Tweto, og da var baade Peder og Østen noget beskiencket: og som ieg har hørt som
en snack, at Peder Moursetter beilde til Anne Catharine, saa siger ieg til Peder Moursetter,
a[f]stæd og gift dig, at vj kand kom/m/e til Bryllup. Da siger Østen til Peder, begiv og giør ej
dine gamle Forældre imod, Gud gi Fanden have en Tyv. da siger ieg til Østen, det siger Du
for du vil afvende ham, at du vil selv have hinde. Da siger Østen igien, begiv den Tyv. men
der ved blev ingens Navn Nævnet. forbryderen Østen Lægrei tilspurte vidnet, om hand icke
havde hørt den Tyve snack før, føren ieg sagde det. Resp: ieg har hørt saadan løs snack før,
at Anne Catharine er giettet /: skal være beskylt :/ for Tyv, men hvor i det bestaar, ved ieg ej.
Østen Andersøn Læigrei!! begierede sagen udsat til Næste Ting, for at overbevise Anne
Catharine dette omtalte Tyverie over.
Afskeediget.
Den forlangende udsettelse billiges.
Siur Qwandahl lod opbyde sin Myndling Abelu Samsondatter[s] Arve Midler Reede penge 43
rd: 2 mrk: 9 s:, imod pant og 4re proCto svarelse, om nogen den!! (dem) behøvede til laans:
men ingen indfandt sig, som dem vilde imodtage.
Biskoppen Hr: Pontoppidans udgivene bøxel brev med Revers, af 15de Martj 1754, til Gullich
Tostensøn paa 1 ½ Spd: sm: i gaarden Sellieland, blev læst.
Aslach Endresøn udgivene skiøde af 10de Apriil 1754 til Gun/n/er Nielsøn paa 22 ½ mrk:
sm:, ¼ hd:, ¼ g:skind i gaarden Garrethuun, blev læst.
Gunner Nielsøn Garrethuun udgivene Obligation af 11de Junj 1754 til Ole Tostensøn Herrej
for Capital 120 rd: laante penge, imod det underpant af 1 pd: 21 mrk: smør, ½ huud, ½
g:skind i gaarden Garrethuun, blev læst.
Dend 12de Junj Continuerede endnu Gravens Ting: er saaleedes passeret.
I stæden for dend Laugrettesmand Anve Espeland sat i dag Levor Osse.
Hr: Lieutenant Hierman Declarerede, at paa Tosten Siursøn Hylle[s] løfter til ham, efterdags
at holde og opføre sig skickelig og freedelig, vilde tilgive bem:te Tosten Hylle sin forseelse
og velfortiente straf, begierede \ej/ at høre nogen Dom, men bad, hand for all straf maatte
være og blive befriet, og saaleedes frafalder sagen.

Actor lod tilføre, at det hand har Reist sag mod Tosten Hylde for voldelig opførsel imod Hr:
Lieutenant Hierman[s] huus, det er skeet efter velbem:te Hr: Lieutenant Hiermans skriftlige
Klage og Reqvisition, som er i Rette lagt, paa det der icke skulde Klages over mangel paa
Justitiens pleje: Men da mer bem:te Hr: Lieutenant nu inden Retten declarerer at være
Satisfact[ioneret?] for den af Tosten Hylde, mod hands Frue og huus begangne voldelige
overlast, og begierede at merbem:te Tosten Hylde for videre straf i den/n/e sag maa være
befriet: da som det efter actens udvis, med den Meenige Almues Eenstem/m/ige forklaring er
bevislig giort, at Tosten Hylde er slet intet Eiende, hvor af bøder kunde erholdes og udreedes,
saa vilde Actor ogsaa paa sin side, for icke at {op} paaføre Justitien unødige omkostninger,
frafalde sagen, uden at æske Dom.
Siur Qwandahl lod 3die gang opbyde sin Myndling Abelu Samsondatter[s] arve Midler, om
nogen dem, som er 43 rd: 2 mrk: 9 s:, imod 4 proCto svarelse behøver, og som ingen dem
behøvede, blev de efter hands paastand af Sorenskriveren forsiglet, og ham tilbage leveret.
Peder Swendsøn Hougen Testamente af 11de Junj h: a:, hvorved hand giver Jorand
Siursdatter sin halve beholdende hoved lod efter hands død, blev læst.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg gav tilkiende, at hand i anleedning af høy lovl:
Kam/m/er Collegii antegnelsers 15de post, 3de art: udj hands allerunderdanigste Regnskab
pro Ao: 1752, var foraarsaget til Et Tingsvidnes erholdelse, at udæske Lensmandens og
Almuens san[d]færdige forklaring, angaaende den saa kaldede Bagne liden flom og becke
saug og grund[s] beskafenhed. 1o: om sam/m/e saug er nogen herlighed under gaarden
Bagne, og for det andet, hvad beskafenhed saug grunden er af, og hvad første bøxel og
grunde leje af sam/m/e efter billighed kunde paastaaes og gives. Og blev da af LensManden
og Almuen Enstem/m/ig svaret, til 1ste qw: at Bagne liden flom og becke saug har aldrig
været nogen herlighed under Gaarden Bagne, men er med stedets Stiftsbefalingsm: sal:
Admiral Kaas bevilling for faa aar siden bleven opsat og bekosted til bøygdelavets
fornødenhed af gandske frem/m/ede Bønder i sam/m/e Kircke sogn, som haver svaret og til
Deres Maj:tt betalt den der af gaaende aarlig saug og grund skatt. Til 2de qw: svarede, at
grunden til den/n/e saug med sin Damstock er beligende udj Gaarden Bagne udmarck tet ved
søen paa et uduelig stæd, som hvercken har
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været eller kand blive gaarden til allerminste nytte, og at der til icke er meere grund eller platz
en!! (end) (Eff?)en det tøre bierg, hvor paa den/n/e liden beckesaug med sin Damstock er
staaende, thj efterdj den er staaende tet ved søen, saa hvercken er eller behøves der til nogen
Kiørsel, men det Ringe tøm/m/er som kom/m/er til saugen at skieres, bliver alt flaatet eller
ført over søen til saugen, og tages lige af søen paa saugen, i hvilcken anleedning dend
gandske Almue sagde, at det høyeste som med billighed kunde paastaaes udj første Fæste var
2 rd: og hvad sig angaar Grundleien, at den saug grund skat som aarlig svares af de der paa
skierende bord, er grundeleie nock, og om den icke blev svaret, at da det høyeste som kunde
betalles i aarlig grundeleie var 24 s:
Hr: Kam/m/er Raaden var Tingsvidnet begierende om hvis passeret er.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg til sine Regnskabers bilag lod oplæse og Examinere.
1mo: Specification over de af Halsnøe Closter Godset faldene bøxeler. 2o: Termins
Restansen udj dette skibr:, hvis endelig Sum/m/a var 416 rd: 20 s:, og som ingen indfant sig

der noget imod sam/m/e havde at erindre, var hand Rettens attestation begierende, som blev
billiget.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget for dette
skibreede ophævet.

Dend 13de Junj blev paa Gaarden Utne med Kingtzervig skibr:[s] Almue holden Et
Almindel: Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, nærværende inden Retten Fogden Hr:
Kam/m/er-Raad Hejberg med Bøygde Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse og den
Tingsøgende Almue, da Retten blev beklæd med det ordinaiare!! Laug Rett som paa fol: 52
findes Specificeret, undtagen i Samson Qwitne stæd sat Gun/n/er Sandven,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forordn: og ordres som paa folio 54
og 55 findes Extraheret. dernæst passeret:
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg igientog til den/n/e Almue de 2de første Qwæst:, som
paa fol: 55 for Almuen af Jondahls skibr: fremsat er, og derom æskede Bøygde Lensmanden,
Laug Retten og dend Tingsøgendes Almue[s] sandfærdige svar: hvor til de samtl.
Eenstem/m/ede svarede som Almuen i Jondahl svaret haver.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg igientog den 3de qw: for den/n/e Almue, som til
Jondahls Almue paa fol: 55 er fremsat: der om æskede deres svar. Hvor til Lensmanden og
Almuen Eenstem/m/ig svarede: De icke ved at nogen i dette skibr:[s] tinglaug udj den
om/m/elte tiid, siden ForstAmtets ophævelse 1746, til 1753 aars udgang, har brugt eller
begaaet utilladelig skoughugst eller bordskiørsel imod de om skoug væsenet udgangne
anordninger, ej heller er nogen bøder for saadant i den tiid falden.
For Retten fremstoed Bøygde Lensmanden Joen Torchielsøn Hougse og sagde, det ieg for
Procurator Kirsebom til dette Ting, tiid og stæd med Muntl: varsel under Lovens faldsmaal
har ladet stevne og indkalde Gun/n/er Gun/n/ersøn Sandven, Henrich Jørgensøn Eie og Sigri
Olsdatter Apollo, at aflæge deres Eedelig vidnesbyrd det Torgilds Madtssøn og Elsa
Madtsdatter ere søskende eller halvsøskende. Alt til et lovskicket Tingsvidnes erholdelse: og
fremlæger ieg bem:te Procurator Kirsebom[s] skriftlige forsæt til Actens følge, med paastand
det de indstevnte vidner, som nu fornem/m/es {her} for Retten møder, der efter maatte vorde
Examineret. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og der efter formanet at blive ved
sandhed.
I stæden for dend Laug Rettes mand Gun/n/er Sandven, blev Retten beklæd med Helje
Jacobsøn Mælland.
1ste vidne, Gun/n/er Gun/n/ersøn, boende paa Gaarden Sandwen, aflagde Eeden efter Loven,
og til Procuratorens 1ste qw: svarede, det forholder sig saa i sandhed. til 2den qw: svarede,
ja, det ved ieg er saa med god sandhed. til 3de qw: svarede. De omspurte Forældere ere alle
forlengst afdøde, og har ej efterladt dem fleere Børn end de 2de omspurte halvsøskene. til
4de qw: svarede, jo, dette ved ieg og beskeeden om, at det forholder sig \saa/ med sandhed.
2det vidne, Henrich Jørgensøn, boende paa Gaarden Eie, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, til 1ste qw: som første vidne. til 2den qw: svarede som første vidne. til 3de qw:
ligesaa som første vidne har svaret. til 4de qw: svarde som første vidne.
3de vidne, Sigri Olsdatter, gaml: 64 aar, er boendes paa Gaarden Apollo, og gift med Lars
Olsøn Apollo, aflagde Eeden efter Loven, og til den første qw: svarede Conform med første
vidne. til 2den qw: svarede
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som 1ste og 2det vidne har svaret. til 3de qw: svarde som de andere vidner svaret haver. til
4de qw: svarede Conform med de 2de første vidner.
Citanten var Tingsvidnet begierende, om hvis passeret er, under Rettens fulde forsigling
beskreven. som blev billiget.
Erich Aakre udgivene skiøde af 4de Martj h: a: til Anders Erichsøn Nætteland paa 18 mrk:
smør udj Gaarden Langesetter. blev læst.
Dito skiøde af dito dato til Od Erichs: Hafneraas paa 18 mrk: sm: i gaard: Langesetter.
Klockeren Brun Heins udgivene Obligation af 16de Decbr: 1741, læst til Tinge d: 15de
Martj 1742, og indført i Pante Bogen paa fol: 75, blev efter paategnede qvittering af 3de Jan:
1754, anvist, og af Pante Bogen udslet.
Dend 14de Junj blev videre med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Haldor Jonsøn Mæland udgivene skiøde af 2de Apriil h: a: til Lars Haldorsøn paa ½ Løb
smør, 3/8 huud i gaarden Mæland, blev læst.
Præsten Hr: Rosse, Lars Aslachsøn Mehuus, Peder Jonsøn Grove, med hin anden oprettede
Contract om deres Gaarders udmarck, dateret 19de Aug: 1751. blev læst.
Lars Aamunsøn Buu udgivene bøxel brev med Revers, af 22de Apriil h: a:, til Elling
Aamunsøn paa 1 pd: 12 mrk: smør i Gaarden Kiebse. blev læst.
Hr: Winding udgivene bøxel brev med Revers, af 14 Junj 1754, til Jens Siversøn Mouge paa
½ Løb 4 ½ mrk: smør i Gaarden Qwalnes, blev læst.
En dito bøxel brev af sam/m/e dato med Revers, til Helje Jacobsøn paa ½ Løb i Mæland.
Poul Andersøn Nordhuus og Lars Torbiørnsøn Trones med hin anden indgaaed og oprettet
Odels Mageskifte brev af 24de Nobr: 1753, at Gaarden Oudenes (Ondenes/Auganes) skal
tilhøre Lars Trones, og Nedr: Beltestad skal tilhøre Poul Nordhuus.
Tobias Espen udgivene skiøde af 13 Junj 1754 til Ole Haldorsøn Espen paa 12 mrk: smør
udj Gaarden Isberg, blev læst.
Lars Jonsøn Mockestad udgivene gields brev af 13de Martj 1754 til Magne Giertvet for
laante penge 77 rd: 2 mrk: 10 s:, imod det underpant af ½ Løb smør, ¼ huud og ½ b:skind i
gaarden Mockestad, blev læst.
Od Olsøn Qwæstad udgivene skiøde af 2de Apriil 1754 til Aschiel Schaaltvet paa Alemands
Teigen, skyldende 4 mrk: smørs Landskyld, blev læst.
Joen Olsøn Aga udgivene bøxel brev med Revers, af 14 Junj 1754, til Daniel Tostensøn paa
1 Løb 1 ½ mrk: smør i gaarden Opheim, blev læst.
Haldor Larsøn Mælland viste fællen af En voxen Ulfv som hand Nestl: vinter har skut paa
Leehnets grund. Fogden betalte til ham 2 rd:
{Lars} Ol{søn}e Larsøn Apollo viste fællen af en voxen Ulfv som hand Nest: vinter har skut
paa Leehnets grund. blev af Fogden betalt 2 rd:
Ole Jørgensøn Apollo viste fællen af En voxen Ulfv som hand Nestl: vinter har skut paa
Leehnets grund. blev betalt af Fogden 2 rd:
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg efter forrige tiltalle til Ole Larsøn Alsager, æskede sagen
i Rette, og vilde fornem/m/e om hand med dend Klagende Endre Qwalwiigen møder.

sagvolderen Ole Larsøn Alsager møtte og lod tilføre, det hand for sin i druckenskab
begangne forseelse vil til høste Tinget betalle hellig brøde til skole Cassen med 9 mrk:, og i
Processens omkostning 2 rd:, om Actor med dette tilbud vil være fornøyet.
Actor lod tilføre, naar den indstenvte Ole Larsøn til høstetinget indfinder sig og
efterkom/m/er sit tilbud, er sagen frafalden: men som hand tvifler der om, begierede hand
sagen udsat til høste Tinget.
Afskeediget
den forlangende udsettelse billiges.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg efter forrige tiltalle Contra Ole Isaaksøn Berven, æskede
sagen i Rette, og vilde fornem/m/e om hand møder.
sagvolderen Ole Isaaksøn Berven møtte, og tilbød sig for sin begangne forseelse strax at
betalle i skole Cassens Sparebøsse 2 rd:, og i omkostninger 2 rd:, om hand for videre tiltalle i
den/n/e sag maatte vorde befriet.
Actor sagde, naar forbryderen efterkom/m/er sit tilbud, er sagen frafalden.
Ole Berven betalte strax 2 rd:, som blev lagt i skole Cassens Sparebøsse, og 2 rd: i
processens omkostninger til Actor.
Lensmanden Joen Torchielsøn Hougse gav tilkiende, det hand for KiøbManden udj Bergen,
Johan Friderich Warneke, og paa hands vegne, til dette Ting, tiid og stæd har ladet stevne og
indkalde Helje Qwalwiigen, Dom at lide til at betalle 1 rd: 3 mrk: for En tønde Korn som
dend indstevnte fick paa Borg dend 8de Apriil 1744, samt at svare processens omkostninger.
Helje Qwalviigen møtte, tilstoed varselen, og tilstoed at have dend om/m/elte tiid
bekom/m/ed den paastevnte tønde Korn: men havde og betalt sam/m/e, begierede sagen udsat
til høste Tinget, for at bevisse det den Tønde Korn er betalt.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Lensmanden Joen Torchielsøn Hougse paa stervboens vegne efter afgangne Siur Siursøn
Qwalvigen, æskede sagen i Rette, og vilde fornem/m/e om den paagieldende Helje Qwalvigen
efter sit paa seeneste Ting giorde løfte nu møder.
Helje Qwalviigen
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Møtte og indleverede sin skriftlige Regning, dat: 9 Jan: h: a:, hvor efter hand til stervboen
bliver skyldig 16 rd: 3 mrk: 8 ½ s:, Regningen er saa lydende.
Lensmanden paastoed, at som vidnerne har forklaret om en støre Sum/m/a, og Helje
Qwalviigen for skifte Retten har benægtet alddeles intet at være skyldig til sin her paa fiorden
borte blevene broder, og dog nu ved sin indkomne Regning tilstaar at være skyldig 16 rd: 3
mrk: 8 ½ s:, det bem:te Helje Qwalviigen dets aarsage maatte med sin høyeste Eed bekræfte
sin Regning, det hand ej videre til sin borte blevene broder er skyldig.
dend indstevnte Helje Qwalviigen sagde, ieg er ganske villig til at aflæge min høyeste \Eed/,
det ieg ej er en skil: meere skyldig til min sal: broders stervboe, end de 16 rd: 3 mrk: 8 ½ s:
som min i Retten lagde Regning udvisser. her efter Helje Qwalviigen ved opragte fingre
aflagde lydelig sin høyeste Eed.
Citanten begierede beskreven alt hvis passeret er, som blev billiget.
Helje Heljesøn Qwalviigen sagde, ved skriftl: stevning til dette Ting at have indkaldet sin
ælste brodersøn Endre Aamunsøn Qwalviigen, Dom at lide til at levere mig de gamle Odels

Adkomster til min Faders Odels jord Qwalviigen, med videre efter stevningens indhold,
dateret Bergen d: 21de Martj 1754, den hand i Retten lagde, og er saa lydende.
Den indstevnte Endre Aamunsøn Qwalwiigen møtte, tilstoed stevningen at være ham lovlig
forkyndt, tilstoed og at have hos sin Farbroder bekom/m/et det gamle Odels brev, som er min
Farfaders Odels skiøde paa vores fælles Eiende gaard Qwalviigen, samt Et arve skifte brev
efter min sal: Farfader, disse breve min Farbroder har faaet hos min Fader: men ieg
formeener som ælste søn/n/esøn det disse breve tilkom/m/er mig at beholde til beviis om min
Odels Rett, og ingenlunde tilkom/m/er min yngere Farbroder: dog dersom hand selv vil
bekoste lovlige Copier der af, skal det ei vorde ham nægtet, dog saa at originalerne ej
kom/m/er i min Farbroders hænder, thj de ere til beskiermelse for min Odels Rætt.
Citanten var fornøyet med den/n/e sin brodersøns declaration, og frafald sagen.
Helje Heljesøn Qwalviigen gav tilkiende, det ieg med Muntlig varsel til dette ting, tiid og
stæd har ladet stevne og indkalde min brodersøn Endre Aamunsøn Qwalwiigen, Dom at lide
til undgieldelse og processens omkostningers erstatning, fordj hand Nestl: aar[s] som/m/er,
efter at Rettens Middel dend 20de Junj nestleeden aar havde været paa Aastædet, har slaget
græs om og forbj Rette Mod og Marckeskield, der om at anhøre efterskrevene vidner, som
under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Ole Larsøn Qwalwiigen og Endre Samsonsøn
Teigen. og vil ieg fornem/m/e om de indkaldede møder.
Dend indstevnte Endre Qwalwiigen møtte og sagde ej at være vidende, det ieg til den/n/e sag
er kaldet, som mig aldeeles er uvidende.
de indstevnte vidner møtte.
stevne vidnerne Tosten Siursøn Alsager og Tollef Steensøn Biotvet afhiemlede stevningen
lovligen at være forkyndt for Endre Qwalviigens boepæl paa Gaarden Qwalviigen med 14ten
dages varsel fra i gaar af, og det udj paahør af Endre Qwalwiigens Huustroe, siden hand ej var
hiem/m/e.
Citanten paastoed de indstevnte og nu mødende vidner Eedelig afhørt. Eedens forklaring
blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Endre Samsonsøn, huusMand i Teigen under Gaarden Widnes, aflagde Eeden
efter Loven og vidnede, at Nestleeden aar, efter at Aastæds Rætten havde været paa
Qwalwiigen, kom Helje Qwalwiigen og begierede det ieg og det andet vidne skulde gaa med
ham og see at der var slaget om bytet, og var da Endre Qwalwiigen tilsagt at være hos: da
begierede vj en snor for at træcke den fra Mercke til Mercke, og som der var Et vinckel bytte,
og snoren ej kunde Recke til de 3de Mercker, vilde Helje at vj skulde gaa det Mellemste
Mercke, som giorde vinckelen, forbj, og at træcke snoren fra første til 3de Mercke beent over:
da siger Endre, hvad det mellemste Mercke, som var en Kors, da skulde betyde. der til Helje
svarede, hand viste ej af den Kors at sige. siden gick
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vj andere stæder, efter Helje[s] forlangende, og lagde snor imel: Merckerne, for at see om der
var slaget om Mercke, men som snoren icke var lang nock, saa maatte den ene af os staa og
holde i snoren, men[s] den anden gick ud med snoren imod det andet mercke, for at see om
der var slaget om mercket, og da syndes det at der et stæd var slaget en favn om Mercket, og
et andet stæd en halv favn: Men som vj ej kand vide for skov og Bierge, om den som gick
snoren ud, gick beent, eller kunde gaa noget lidet afsides, saa kand ieg ej giøre min Eed der
paa at der var slaget forbj Mercke, dog gick vj det beneste vj kunde, af den aarsage gick Endre
fra os, og ej vilde være hos, siden hand siuntes intet om den eftermaaling. Parterne havde ej
noget at tilspørge vidnet.

2det vidne, Ole Larsøn, boede paa Gaarden Qwalwiigen, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede Conform med første vidne i alt, lagde dette der til, at et stæd kom Helje og Endre i
trætte om bytte, og da vilde Endre have det i en Raaden birck, og Helje vilde have det høyere
op paa Bierget, da lagde ieg snoren fra Mercket og til det stæd hvor Endre vilde have
Mercket, og da var der slaget En halv favn over linien: men Endre kunde lige saavel her i
tagge feil som vj, siden snoren ej naade fra Mercke til Mercke. Parterne havde ej videre
vidnet at tilspørge.
Citanten paastoed Dom i sagen,
Den indstevnte Endre Qwalwiigen sagde, har intet forbrut, derfor paastaar ieg ved Dom at
nyde Kost og tæring.
Da blev i sagen saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Helje Heljesøn Qwalwiigen har vel ved 2de Mænd ladet giøre En Marckeskields besigtelse,
for at eftersee om hands grande og brodersøn Endre Aamunsøn Qwalwiigen kunde have
slaget om Mod og Marckeskiel: Men disse Tvende Mænd har ej saalee[de]s giort besigtelse
Forretningen at Citanten der ved har kundet overTyde Endre Aamunsøn Qwalwiigen nogen
Reel gierning eller sigtelse: Dette uagtet, sigter dog Helje Qwalviigen sin brodersøn Endre
Qwalviigen, som den der virckelig skulde have slaget om Marckeskiel, og endskiønt vidnerne
i saa fald gaar Helje Qwalvigen imod, urgerer hand dog paa Dom. Saa Kiendes for Ret at
være, det indstevnte Endre Aamunsøn Qwalwiigen for Citanten Helje Heljesøn Qwalwiigens
tiltalle i den/n/e sag bør fri at være, og bør Helje Heljesøn Qwalviigen at betalle til indstevnte
Endre Aamunsøn Qwalwiigen i Kost og tæring 1 rd:, og til Justitz-Cassen 1 rd: 3 mrk: 12 s:
for unødig trætte, inden 15ten dagge efter den/n/e Doms lovlig forkyndelse, under Nam og
Execution.
Dend 15de Junj blev end videre med Tinget \Continueret/, er passeret som følger.
Johan/n/es Haldorsøn Midnes gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Tormoe Christophersøn Røtten, at anhøre vidner, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, sc: Aamun Ureim, Jon Hansøn Røtten og Tollef Heljesøn Ystenes, at
vidne om de af Tormoe Christophersøn Røtten Nestl: aar, da ieg Reiste fra Høstetinget, paa
Reisen imod mig udøste utaalelig haarde skieldsord, derom Dom at anhøre til undgieldelse,
samt processens omkostnings erstatning.
Lensmanden Jon Hougse blev tilspurt om hand paa Justitiens vegne havde tillige stevnt paa
den/n/e sag: Hvortil bem:te Lensmand svarede Nej.
stevne vidnerne Jon Torchielsøn Hougse og Christopher Langesetter efter Loven afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt med 14ten dagges varsel for Een hvers boepæl, saasom for
sagvolderen Tormoe Christophersøn paa Gaarden Røtten udi hands Kones paahør, og for
vidnerne under Lovens faldsmaal, saasom paa Gaarden Ureim udj Aamun Ureims Kones
paahør. paa Røtten udj Jon Hansøn Røtten[s] Moders paahør. {for} paa Ystenes udj Tollef
Heljesøn Ystenes Faders paahør.
sagvolderen med de indstevnte vidner blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare eller
mød.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget,
Den lovlig indstevnte sagvolder Tormoe Christophersøn Røtten forrelæges til nest
anstundende høsteting at møde, sigtelsen at tilsvare. Til bem:te Ting forrelæges vidnerne
Aamun Ureim, Jon Hansøn Røtten og Tollef Heljesøn Ystenes at møde under Lovens
faldsmaal straf, deres videsbyrd at aflæge.

Jacob Jonsøn Røtte udgivene skiøde af 2den Apriil 1754 til Tormoe Christophersøn paa 1 pd:
5 ½ mrk: smør, 1 5/6 Løb salt i Gaarden Røtte, blev læst.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg lod inden Retten oplæsse og Examinere til sine
Regnskabers bilag følgende documenter. 1mo: Specification over de af Halsnøe Closter
Goedset faldene
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Bøxseler. 2o: Første og Anden Termins skatte Restance for dette skibr:, hvis endelig
Sum/m/a var 357 rd: 7 s:, og som ingen noged der imod havde at erindre var hand Rettens
attestation begierende, som billigens blev efterkommed.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget for
dette skibr: ophævet.
Dend 17de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Willure, beligende [i] Kingtserviig
Pæstegield, Ullenswangs kk: sogn, og tildeels Sorterer under Leehnets Jurisdiction, og tildeels
under Lysse-Closters Jurisdiction: da Retten blev beklæd med de af Fogden Hr: Kam/m/erRaad Hejberg opnævnte Laug Rettesmænd, sc: Johan/n/es Østensøn Luttro, Christopher
Langesetter, Johan/n/es Siursøn Tvet og Mats Jacobsøn Huus, samt af Lysse Closters Eieren
Sig:r Henrich Foerman opnævnte Laug Rettesmænd, sc: Aamun Olsøn Diøn/n/e, Aamun
Jacobsøn Ureim, Jacob Aamunsøn Oppdal, og Lars Olsøn ibdm:, Nærværende Lensmanden af
Leehnets Goeds, Joen Torchielsøn Hougse, samt Lensmanden af Lysse Closter Goedset, Siur
Aamunsøn Ringøen.
Hvorda for Retten fremstoed Joen Olsøn Willure, boende paa Leehnets part, og sagde, det
ieg med Muntl: varsel lovlig til den/n/e tægte dag her til Aastædet har ladet stevne og
indkalde mine Grander David Gundersøn Willure og Ellen Johan/n/søn Willure, begge
boende paa Lysse Closter parten, dog bruger dend sidste noget af Leehnets Goeds, som er
Ullenswangs Præstebol allernaadigst beneficeret, samt deris Eiere Sig:r Henrich Hansen
Foorman, og Sogne Præsten, Prousten Hr: Niels Winding: {item} der til deels er og min
Eiere, saasom ieg, foruden min Egen Eiendom, bruger 14 mrk: smør joredegoeds af
Præstebolets goeds: formeedelst den fornermelse ieg skeer paa min Eiende og brugende
jordepart, som og at ieg kand free og frelse min skouv saaleedes som ieg best siunes, dets
aarsage at faa min Eiendom og brug udsteenet og Reenet, samt skield og skifte og lovlig
Marckeskield needsat for min Eriendom, Dom at frelse: saa er og Sogne Præsten, Prousten
Hr: Winding indkaldet, vidner at anhøre om hvor vit Præstebolets Eiendom her i Gaarden
stræcker sig: til vidner herom er under Lovens faldsMaal indkaldet Johan/n/es Pedersøn,
huusmand paa Hamre, Asbiørn Aakre, og Ole Jørgensøn, huusmand paa Appolo: saa har ieg
og kaldet bem:te mine Grander til Doms at svare mig den/n/e processes aarsagede
omkostninger. og vil ieg fornem/m/e om de samtl: indstevnte møder.
For Eieren til Lysse Closter møtte Bøygde Lensmanden Siur Ringøen, og tilstoed paa sit
Herskabs vegne lovlig varsel. Saa møtte og Sogne Præsten, Welærværdige Hr: Provsten
Winding, samt de 2de indstevnte opsiddere og leilendinger David Gundersøn og Ellen
Johan/n/søn, der alle tilstoed lovl: varsel.
samtlige opsiddere declarerede at være foreenede, begierende alleene, det Rettens Middel vil
needsette Marckeskield efter den anvisning vi lover at giøre. Da Rettens Middel tillige med
disse 3de opsiddere forføyede os strax til udmarken,

og blev da først udmercket Præstebordets andeel, som er Nedre!! (Neder) ved søen paa den
indre siide af Præste Teien i Raascharf, er hugget En Kors som visser op i 3de der efter
hinanden udj Skarf huggede Korser, det sidste Kors visser op i Veisteveien i et skarf, hvor der
blev hugget en vinckel gloppe som visser ud til Gaarden Jaastad bytte, hvor imellem blev
huggen 3de Kors. Den/n/e indhægnede Part eller Teig tilhører Præstebordet, som atter blev
deelet imel: de 2de leilendinger Joen og Ellen saaleedes, paa indre siden af udløen imel: 2de
Abeltræer, udj en stoer jordfast steen hugget En Kors som visser op efter udj 4re i linien
huggede Kors, den sidste Kors er hugget udj en stoer jordfast steen som visser til tver byttet.
Paa yttere siden imod Jaastad bytte skal Joen brugge, og Ellen paa indere siden af udløen og
disse Mercker.
Paa indere siden af Præste Teigen, ved en liden beck, nedsat En Marckeskields steen som
visser op i en qvitl i becken, der needsat den 2den Marckesteen som visser op i 2de efter
hinanden huggede Kors, den øverste visser i den 3de Needsat Merckesteen, sam/m/e visser op
i Veise vejen, udj et skarv hugget En vinckel Kloppe som visser ind og op i needere Kulgrube
vejen, hvor der i En bergs Nov blev hugget En vinckel Kloppe som visser op i snee med
Kuulgrube vejen udj Et hugget Kors og 4re efter hinanden needsatte Merckesteene, som
visser ud til Jaastad byttet. David Eier uden og under disse Mercker, samt over Præste Teigen
til Jaastad Byttet, og Joen Eier inden og oven for disse Mercker. I den/n/e sidst om/m/elte
Davids sin Teig er hugget 2de Kors, som skal visse tvert over teigen, fra disse 2de Kors og
need til søen skal Joen Eie Older skougen.
1754: 64
1754.
Nederst ved søen udj En ham/m/er hugget En Kors som visser op i 4re efter hinanden
huggede Kors, den sidste Kors visser i øverste Kuveien, der needsat en Merckesteen, sam/m/e
visser i en Kors, der fra i en Merckesteen needsat tæt ved en beck, sam/m/e visser med becken
et Kort støcke op efter udj 3de efter hinanden needsatte Merckesteene som visser ud efter til
Jaastad byttet. paa yttre siden og under disse Mercker Eier Joen, paa indre siden og over disse
Mercker ejer Ellen.
Nere ved søen udj Et skarv hugget en Kors som visser op efter i 2de efter hinanden huggede
Kors og en needsat Merckesteen som visser i en vinckel Kloppe hugget udj Et skarv, sam/m/e
visser indefter udj En Merckesteen ved støelsveien, sam/m/e steen visser i snee op og ud efter
til En huggen Kors udj et skarv som følger støels vejen udj først 2de Merckesteene, siden atter
En Kors, og til sidst 2de Merckesteene som visser i Jaastad byttet. dj!! (Udj?) den steen, nest
den sidste Merckesteen, blev i enden af sam/m/e huggen En vinckel gloppe. Paa yttere siden
og under disse Mercker Eier Ellen, og paa Indre siden og over disse Mercker Eier Joen.
Øverst i Enden af dette Ellen tilhørende, imod Jaastad byttet, blev needsat 2de Merckesteene:
under disse Mercker Eier David skougen.
Der med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 18de Junj blev den/n/e forretning atter foretaged, og begyndt igien udj udmarcken:
Ud fra Myre Leedet, paa den øverste side af veien, hugget En vickel gloppe udj en jordfast
steen, som visser ud efter med veien, i En needsat Merckesteen med en vinckel gloppe som
visser ud efter lige med veien, i En jordfast steen hugget den Tredie vinckel gloppe som visser
beent op i 6 efter hinanden huggede Kors, og den sidste Kors er hugget i FureKambs-Teigen,
og visser op i Fieldet. Neden og uden for disse Mercker Eier Joen Olsøn: inden og oven for
Eier Ellen og David.
I becken ved Halvers-Leedet gaar byttet lige efter becken og til Jaastad Merckesgaren, i en
jordfast steen ved garen hugget En Kors: Needen og under disse Mercker {Eier} samt uden
for Eier Joen: inden og oven for Eier David.

Ved støels veien under Tver-Teigen needsat en Merckesteen som visser beent op under
udgiersel garen, ved garen needsat den 2den Merckesteen: uden for disse Mercker Eier
David, og inden for Eier Ellen.
Ved garen paa udgierselen, udj en jordfast steen huggen En Kors som visser op i Løe-Noven,
og saa lenger op i en jordfast steen hugget En Kors, som visser atter beent op i En Needsat
Merckesteen, sam/m/e visser op i Bierget, hvor der blev hugget Een Kors: uden for disse
Mercker Eier Joen, og inden for David.
bem:te udgiersel imel: Ellen og David er udskiftet med 4re Needsatte Merckesteene: uden
for disse Merckesteene Eier David, og inden for Ellen.
Fra støel-veien og op igien/n/em Nye-Teig-Urene, er skiftet med 2de Merckesteene og 3de
Kors, hvor den sidste Kors er hugget oppe i Bierget: uden for disse Mercker Eier Ellen, og
inden for Joen.
Under Fure-Kamben i Et Schaar er i skarfvet huggen En Kors: inden for Eier Ellen, og uden
for David.
Udj Fure-Kamben gaar byttet beent op udj 2de efter hinanden huggede Kors, og fra den
sidste Kors gaar byttet beent op i Fieldet, i Et hvit blick: inden for disse Mercker Eier Joen,
og uden for Ellen;
I bem:te Fure-Kamb er atter beent op efter hin anden huget 2de Kors som visser op til
Fieldet: inden for disse Mercker Eier Ellen, og uden for David.
Fra den 2den steen ved Myre-Leedet med En vinckel gloppe udj, gaar byttet op efter i 2de
Needsatte Merckesteene og 4re huggede Kors, dend sidste Kors blev hugget oppe under
Fieldet: uden for dette bytte Eier David, og inden for Ellen.
Fra den første steen ved Myre-Leedet med en vinckel gloppe udj, gaar byttet op efter i 5
huggede Kors og 2de vinckel glopper, den sidste Kors visser beent op i Fieldet: uden for
disse Mercker Eier Ellen, og inden for Eier Joen indtil Breedskreen;
I Dalesteen huggen En Kors som visser op i inderste Enden paa Breedskree bierget, der
hugget En Kors som visser Gillet og lige op til Fieldet: uden for disse Mercker Eier Joen, og
inden for Ellen.
I En stoer steen i Dalebreken er huggen En Kors som visser op i yderste Enden paa
Løvhelleren, der huggen den 2den Kors som visser lige op i Mørckheller: uden for disse
Mercker Eier Ellen, og inden for David.
I Ost-uhren huggen En Kors som visser ind efter i En huggen vinckel gloppe, sam/m/e visser
ind efter i En huggen vinckel gloppe, sam/m/e visser op efter i Mørckeskarf, der fra op i
Swæe-skarf og saa op i Biønstegen: uden for disse Mercker Eier David, og inden for Joen.
I Gundersteen {hougen} huggen En Kors som visser op i den første og største Beckefoss, og
der fra beent op i Gieisestak og op i Fieldet: uden for dette Mercke Eier Joen, og inden for
Eier Ellen og David.
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I Linde uhren hugget udj En stoer steen En vinckel gloppe som visser først ind efter veien til
Leedet i Gaarden Aga[s] Merckes gierde: siden visser dend bent op i den inderste ende paa
Berg ham/m/eren, hvor der blev hugget En Kors, som er ende Mercket: uden og Neden for
disse Mercker Eier Dawid, og Jon Eier inden og oven for disse Mercker.
Dend Første Dahl uden for Berse-steen og op i Hæsteskree og fremdeeles op til Fieldet, paa
den indre siide af dette Mercke Eier Joen, og paa dend yttre side David.
Fra Biønshoften og op til Fieldet er byttet imel: David og Ellen: inden for dette Mercke Eier
David, og uden for Ellen til Meelstøels uhren og op til Giet-helleren.
En liden skouge Teig, ligende oppe i Fieldet, kaldet Svartham/m/er lien, bliver til fællig
imel: disse 3de Opsiddere.

De slaatter som er inde imellem skreerne, fra Fiere til Fields, bliver til Fællig imel: alle 3de
opsiddere.
I Breeskree gaar byttet af Store steen i Biørneberg og lige op i Fieldet: inden for dette
Mercke Eier Joen, og uden for Ellen.
I skouge Teigen Blitten gaar Mercket efter skreen op til Fieldet: inden for Eier Ellen, og
uden for David, og paa dend yttre side af Blitten eier Joen;
Hernæst forføyede vi os til hiem/m/e Marckens ager og Bøe.
Nere ved søen paa yttre siden af Præste Teigen, udj En stoer steen hugget En Kors som
visser op i Reenen af ageren kaldet Præstdelden, udj en jordfast steen hugget En Kors som
visser op i en needsat Merckesteen oven for ageren, som visser op til Syndere stue Nove, der
fra ind efter til en Marckesteen Needsat udj en Myhr, som visser ind til en stoer steen ved
bøegierdet, hvorudj blev hugget En Kors: under disse Mercker Eier Præste parten all bøen,
som igien er skift imel: {David} \Joen/ og Ellen, ved søen needsat En Merckesteen som visser
op i agger Reenen Præstdelden, udj en stoer steen hugget En Kors: Joen Eier paa yttre siden
af disse Mercker bøen, og Ellen Eier bøen paa indre siden.
Andet bytte i Præsteparten er fra søen op med becken til tverbyttet: Ellen Eier bøen baade
inden og uden for becken.
Tredie bytte i Præste parten, Nere ved søen needsat en Marckesteen som visser op i et Kors
hugget udj En steen strax under tver byttet: Joen Eier inden for dette Mercke \til bøegierdet/,
og Ellen uden for dette Mercke.
I Den Merckesteen som staar i Myhren er hugget En vinckel gloppe som visser op i En liden
jordfast steen, der hugget En Kors som visser op i en stoer steen kaldet Gunner-steenen, der
udj hugget En Kors som visser til En steen i bøegierdet, hvor udj blev hugget En Kors: under
og inden for dette bytte Eier Joen, og uden for Eier Ellen og David.
Fra Korsen i Gun/n/er-steen og ud efter i en stoer steen hugget En Kors som visser ud til en
ved en liden beck Needsat Merckesteen, der fra med becken need til Præste Teigen: Joen Eier
oven for dette bytte, og David under.
Udj En stoer steen ved becken hugget En Kors som visser ind i den Kors som var hugget i
den liden jordfaste steen under Gunner-steenen: Ellen ejer under disse Mercker til Præste
byttet, og David Eier over til Joen sit bytte.
Oven og inden for Gun/n/er-steenen er En liden Teig som Ellen og David Eier til fællits.
I En liden steen under Ostuhren er hugget En Kors som visser ud efter til becken i en stoer
steen, der hugget En Kors, siden følges becken need efter: inden for becken og needen for
disse Mercker Eier Joen, uden for becken og oven for disse Mercker Eier Ellen og David.
I Krogebackene oven for aggeren, i en stoer høy steen hugget En Kors som visser beent op i
2de efter hinanden needsatte Merckesteene, di øverste visser op i en huggen Kors under
skreen, som visser til skreen: Joen Eier uden for dette Mercke, og Ellen og David Eier inden
for. Dette som her tilfalt Ellen og David blev skift tvers over ved 2de Kors, da Ellen Eier
oven for, og David under.
Der med den/n/e dags Forretning blev sluttet.
Den 19de Junj blev videre fortfaret med den/n/e forretning.
Paa det Østre [h]jørne af Abel garen, udj en stoer steen hugget En Kors som visser efter
Kiørsel veien til en jordfast steen i veien, der udj hugget En vinckel gloppe som visser need til
David sit Nøst, i en stoer steen hugget En Kors: Joen Eier Neden og inden for dette Mercke,
og David og Ellen Eier oven og uden for.
Fra Kiørsel veien ved Abel garen ud efter Meelstøels veien til en gaml: garmoe, udj en steen
hugget en Kors som visser need til søen udj En steen hugget En Kors: David Eier paa indre
siden af dette Mercke, og Ellen paa yttre siden.

Paa Nye slaatten i en stoer steen er hugget En Kors som visser ind og op efter i en jordfast
steen, der hugget En vinckel gloppe som visser ind efter i en steen udj agger iørnet, hvor der
blev hugget den 2den vinckel gloppe som visser
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beent op efter i 2de efter hinanden needsatte Merckesteene, i den sidste Merckesteen hugget
En vinckel gloppe som visser efter støelsveien ud til becken: Needen og uden for disse
Mercker Eier Joen, oven og inden for Eier Ellen og David.
Under støel vejen og Leedet, paa den Ene side becken og paa den anden side bøegierdet,
liger Et støcke bøe kaldet Maalet, David tilhørende.
Oven for støels veien og Leedet i den minste og inderste beck gaar byttet op efter, i en stoer
steen under øvre bøe veien huggen En Kors som visser ind efter med veien i en Needsat
Merckesteen som visser lenger ind efter med veien, i en stoer jordfast steen hugget En vinckel
gloppe som visser beent op efter i En Kors og en Needsat Merckesteen som visser op til
skreen: Joen Eien!! (Eier) uden og oven for disse Mercker, inden og under Eier Ellen og
David.
Fra Korsen i Garmoen visser op og ud i En stoer steen, hugget En Kors som visser op i en
Merkesteen under støels veien: inden for disse Mercker Eier Ellen, og David uden for.
Oven for støels veien Needsat En Merckesteen som visser op i en udj En Myhr needsat
Merckesteen som visser op i en stoer steen under øvre bøe veien udj en Kors: uden for disse
Mercker Eier Ellen, og inden for David.
Ved Foden needsat En Merckesteen med en vinckel gloppe udi, som visser op i støels veien,
der paa øvre siden af veien needsat En Merckesteen med en vinckel gloppe udj, som visser ud
med veien, i en jordfast steen hugget En vinckel gloppe som visser op efter i veien, udj Trosteen, der hugget en vinckel gloppe som visser ind og need efter vejen: Joen Eier inden og
oven for disse Mercker, og David Eier uden og under Merckerne.
Paa øvre siden af øvre bøe veien needsat {En} \2de/ Merckesteene som visser op til
Breedskreen: paa yttre siden Eier David, og paa indre siden Ellen saa langt op som slaaen er.
Ved det nederste og inderste jørne af David sin blom/m/e gar needsat En Merckesteen som
visser op efter i den 2den needsatte Merckesteen som visser op under veien, der needsat dend
3de Merckesteen med en vinckel gloppe udj, som visser op til den vinckel som er i Tro-steen:
uden for disse mercker eier Joen, og Ellen med David Eier inden for.
Veed!! (Ved) aggeren, kaldet Stoer aggeren, needsat en Merckesteen som visser efter
steengaren, ved garen huggen en Kors og needsat en Merckesteen, i enden af steengaren udj
en stoer steen hugget en Kors som visser op i den yderste store steen under skreen: inden for
disse Mercker eier Joen, og uden for Ellen.
Fra dend Merckesteen ved David sit blom/m/egierde og ind i en Merckesteen oven for Stoer
aggeren, som visser op til steen gierdet, følger saa steen gierdet op til en agger kaldet Kufte, i
agger iørnet needsat en Merckesteen, der fra need igien til blom/m/egar iørnet: oven paa
Kufte Eier David til en liden agger fleck, under Kufte eier Ellen need til Stoer aggeren.
Løe backen, paa dend yttre ende needsat En Merckesteen som visser ind og op til en jordfast
steen, hvor udj er hugget En Kors som visser ind og op til en stoer steen ved Qværnebecken,
der udj hugget en Kors: oven for disse Mercker Eier Joen, og under David.
Needen ved En liden agger kaldet Salsaa ligger en steen, hvor udj er hugget En Kors som
visser ind til Qværne becken, inden for Ellen sin smie, udj en steen hugget en Kors: oven for
disse mercker Eier David, og Ellen neden for indtil Præste byttet.
Angaaende huusene, derom kunde Parterne ej foreenes, og Som der paa ej var stevnet, kunde
Retten ej befatte sig der med.

Som Parterne ej videre havde at lade forrette eller tilføre, undtagen at Joen sagde, det hand
tilforn Eiede udj Præsteteigen birckeskouv, som nu alt er kom/m/en paa Ellen, hvor imod
hand ej noged vederlag havde bekom/m/et: her til Elling svarede, det hand oppe udj En tver
Teig vilde give Joen vederlag: hvor med Joen var fornøyet.
bliver saa at beregne den/n/e forretnings omkostninger, saasom Sorenskriverens fløtning til
og fra Aastædet, har og vil Parterne selv fløtte. En dags Dietpenge 4 mrk:, for 3de dages
Forretning 4 rd:, Laug Retter, som har arbeidet fra om Morgenen Klocken 5 indtil aften
Klocken 10, kand ej ringere have per Mand en[d] 1 rd:, er 8 rd:, hver Lensmand i henseende
til deres store besværlighed, 1 rd: 4 mrk:, er 3 rd: 2 mrk:, tilsam/m/en 16 rd:, herforuden
paastoed Citanten sine Reene udlagde penge, som er for Mænds opnævnelse og stevningens
forkyndelse, 3 rd: 1 mrk:, tilsam/m/en forretningens omkostninger 19 rd: 1 mrk:, her om de
indstevnte tilstoed hver at betalle en 3de part, hvor med Citanten var fornøyet.
da Retten blev ophævet.
Dend 25de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Moe, beligende i Wigøers Præstegield og
Kirckesogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Retts mænd, som af Fogden Hr: Kam/m/erRaad Hejberg er opnævnt, sc: {Siur} \Joen/ Wangdal,
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Michel Froestad, Lars ibdm:, j hands stæd sat Siur Berstøe, Christen Nedr: Wiig, Arne
Soldahl, i hands stæd sat Ole Schaare, og Siur Berven. Nærværende Bøygde Lensmanden
Giermun Olsøn Berven,
hvorda for Retten fremstoed den/n/e gaards opsiddere, Lars Larsøn Moe, Knud Baarsøn
ibdm:, Knud Nielsøn, Elling Brigtsøn, Michel Olsøn og Anders Siursøn Moe, og gav
tilkiende, det de med Muntlig varsel til den/n/e tægte dag, hertil Aastædet har ladet stevne og
indkalde Isaak Tostensøn Mehuus at blive Dømbt til at holde vedlige den af ham til høsteTinget omtvistede Gierdes gaard, samt at ansee den anvisning vidnerne agter at giøre om
Marckeskiel imel: Gaarderne Moe og Mehuus: saa er og til vedermælle indkaldet gaarden
Nesthuus opsiddere, Michel Larsøn, Lars Michelsøn og Lars Larsøn, for saavit de ere
interesserede i det omtvistede stycke Marck. saa er og Isaak Tostensøn Mehuus indkaldet udj
sagen at anhøre vidner angaaende den omtvistede gierdes gaard eller Merckis gierde, hvad det
skal kaldes. vidnerne, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, er Christopher Kaldestad,
Niels Torpe og Arne Arnesøn Nedr: Bircheland. til slutning er indkaldet Isaak Mehuus at
erstatte den/n/e processes omkostning.
Dend indstevnte Isaak Tostensøn Mehuus møtte, tilstoed den/n/e Muntl: varsel, som ieg nu
her ved Retten har hørt, af Citanterne til Prot: at lade indføre, er mig forkyndt.
de til vedermælle indkaldede Lars Michelsøn Nesthuus møtte paa Egene og sin Fader Michel
Larsøns vegne, samt Lars Larsøn Nesthuus, og tilstoed varselen.
End møtte de samtl: indstevnte vidner, Citanterne paastoed disse vidner forhørte, og at
Retten vilde ansee den anvisning de lover at giøre. Eedens forklaring blev vidnerne forrelæst,
og formanet at blive ved Gud og sandhed.
1ste vidne, Christopher Haaversøn, boendes paa Gaarden Kaldestad, sagde sig at være gaml:
47 aar, og ingen af Parterne at være enten beslægtet eller besvogret: vidnede at være
barneføed her paa Gaarden Moe, og her opavlet eller opfosteret, og har Moe Mændene, saa
lenge ieg kand mindes, stedse holt den omtvistede gar vedlige, og da ieg var omtrent 20 aar
gaml: var ieg paa Min Fader, sal: Haaver Moe[s] vegne, om vaaren at giøre garen ferdig, da
de andre gaarden Moe[s] opsiddere var med, og gierdede vj hver sit støcke af Garen ferdig, og
har den gar stedse af Moe Mændene været holt vedlige alt indtil nu trætten begynder, paa

Garen kand og vil ieg giøre anvisning, og var den/n/e gar i de omvundene tiider Merckes
gierde, dog havde Moe Mændene en tancke om andet Marckeskield, som skulde være i
øverste Enden af Qværnhuus fossen, og saa i snee beent over vollen og saa i øverste Kalvegier
hougen: men dette var ickun som en snack at de vilde have Mercket saa, og blev der paa
aldrig stevnet eller kaldet, ej heller paa den omvundene Merckesgar.
2det vidne, Niels Hansøn, er boende paa Gaarden Torpe, sagde sig at være gaml: 50 aar, og
at Michel Olsøn Moe, Lars Larsøn Moe {og} med Kone ere alle Tre mine Søskende Børn,
ligesaa er Isaak Mehuus Kone mit søskende barn, vidnede, for 24 aar siden Reiste ieg her fra
Gaarden Moe, da ieg havde tiendt her i 3 aar hos min Farbroder, sal: Ole Michelsøn Moe: i
dend tiid ieg tiente her, sagde min Farbroder til mig og hands søn, det vi skulde gaa i dag til
Wolle garen og gierde den op: sam/m/e Wolle gar er den nu ontvistede gar, som den tiid blev
af alle Moe Mændene vedligeholdet, og ieg aldrig hørt andet sige end at de jo stedse, siden
den omvundene tiid, og alt indtil nu har holt den gar vedlige. Ellers hørte ieg min sal:
Farbroder, med de andere dend tiid her paa Moe boende, det de fortalte, at de havde hørt sige
det Mercket i gamle tiider imel: Moe og Mehuus havde været af Qwernehuus Fossen og i
Kalvegierhougen, men der blev aldrig stevnet eller Kaldet paa saadant. paa den omtvistede
gar, som ieg med de andere Moe Mænd har gierdet, samt de 2de Navn givene Mercker, vil ieg
giøre anvisning paa.
3de vidne, Arne Arnesøn, er boendes paa Gaarden Nedr: Bircheland, sagde sig at være gaml:
70 aar, og at være barneføed her paa
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Gaarden /: er ingen af Parterne enten beslægtet eller besvogret :/ vidnede, ieg blev her paa
Gaarden Moe hos min Fader, sal: Arne Moe, indtil ieg var 20 Aar gam/m/el. i dend tiid
gierdede alle Moe Mændene den nu omtvistede gar, som de kalde Wolle garen, hver gierdede
sit støcke, og har ieg siden ej hørt andet end at Moe Mendene jo stedse har gierdet sam/m/e
gar, alt indtil nu de har begyndt den/n/e trætte. dend tiid ieg som melt var her paa Gaarden,
hørte ieg af Moe Mændene sige, at de havde hørt som en gaml: snack, det Mercket imel: disse
2de gaarder havde været af Qwernehuus-Fossen og i Kalvegierhougen. ieg kand giøre
anvisning paa gierdet og de Tvende om/m/elte stæder.
Dend indstevnte Isaak Tostensøn Meehuus sagde, det ieg med Muntl: varsel her til aastædet
til den/n/e tægte dag har ladet Contra stevne hoved Citanterne, mine Contra vidner at anhøre,
som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Johan/n/es Nielsøn Aarhuus, Tollef Gundersøn
ibdm:, Lars Nesthuus, Fria Olsdatter og Christj Johan/n/esdatr: Aarhuus, at vidne om Gierdes
garen eller Merckis gierdet, kaldet Wolle gierdet; Dernæst bem:te hoved Citanter at blive
Dømbt til at holde den/n/e gamle Merckisgar vedlige, samt at betalle mig alle forvolte
processes omkostninger skadesløs, og vil ieg fornem/m/e om hoved Citanterne tilstaar
den/n/e Contra stevning, i mangel deraf, paastaar ieg den afhiemlet.
hoved Citanterne tilstoed den/n/e Contra stevning at være os lovlig forkyndt.
Contra Citanten sagde, endskiønt mine indstevnte vidner nu alle møder her for Retten, og
langt fleere vidner kand ieg faae, saa dog, for at forkorte processen, frafalder ieg mine vidner,
med Reservation, om fornødiges, da dem i beleilig tiid at føre, og nu for nærværende tiid er
fornøyet med den forklaring hoved Citanternes vidner har avlagt, vil altsaa først ansee den
anvisning de har lovet at giøre.
I anleedning af den/n/e decleration forføyede Rettens Middel dem, i følge af begge Parter og
hoved vidnerne, ud til det omtvistede aastæd, for at imod tage den anvisning vidnerne har
belovet at giøre, og aastædet at siune og grandske.
Ved den/n/e siun og gransknings forretning bleve Parterne saaleedes foreenede, at Gaarden
Moe[s] opsiddere fører gierde fang til garen, da Isaak Mehuus opsetter garen, som kaldes

Wolle garen, siden skal Mehuus opsiddere aarlig vedligeholde garen, men tager gier[de]fang
paa Moe Eiendom, det hand hugger lovligen af Gaarden Moe tilhørende skoug, hvor for
Gaarden Moe[s] opsiddere udj deres Egene Marck og skoug eller paa deres bøe ej maa hugge
garen saa nær at der jo til garen kand være fornøden Ved og gierdefang. angaaende
processens omkostning, da betaller Isaak ej noget af det som Rettens Persohner nu
tilkom/m/er, men Gaarden Moe[s] opsiddere betaller det alt.
til dette forlig at bekræfte, Parterne for Rætten gave hin anden haanden.
thj bliver den/n/e forretnings omkostninger saaleedes at beregne, Sorenskriverens fløtning til
aastædet haver hoved Citanterne bekostet, fra aastædet bliver de befriet for, siden
Sorenskriveren haver andre forretninger. Dietpenge 4 mrk:, En dags forretning 2 rd:, Laug
Retten per Mand 20 s:, er 1 rd: 1 mrk: 8 s:, LensManden for Laug Rettens tilkaldelse, samt
opvartning med at gaa Rettens Middel til haande, kand ej ringere have end 1 rd:, tilsam/m/en
4 rd: 5 mrk: 8 s:, som af hoved Citanterne blev betalt,
og saaleedes den/n/e forretning sluttet og sagen ophævet.
Dend 26de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Steene, beligende i Wigøers Præstegield og
Kirckesogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd som af Fogden Hr: Kam/m/er
Raad Hejberg er opnævnt, sc: Joen Wangdahl, Michel Froestad, Lars ibdm:, i hands stæd sat
Siur Berstøe, Christen Nedr: Wiig, {Arne Soldahl og} Ole Schaar og Siur Berven,
nærværende Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven:
hvorda for Retten fremstoed Tollef Christophersøn Steene og sagde, det ieg med Muntl:
Kald og varsel til den/n/e tægte dag har ladet stevne og indkalde min grande Henrich Olsøn
Steene at møde her for Retten, for at faa vores Eiende og brugen[de] Jordeparter lovl: skift og
Deelet, samt stenet og Reenet, saavel agger som bøe, skov og Marck, inden og udengierdes,
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jtem, at faae disse 2de jordparters tilhørende huuser lovl: skift og Deelet, og endelig at blive
tildømbt til at svare sin andeel af den/n/e forretnings omkostninger. til vedermælle er
indkaldet Henrich Olsøn Steene[s?] Eiere Johan/n/es Olsøn Steene at være som Eiere ved
den/n/e forretning nærværende. item Siur Olsøn Steene og Giermun Arnesøn Steene er
indkaldet at være nærværende ved forretningen paa de stæder hvor Deelingen med sine
Mercker kunde støde an imod deres Eiendom. og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte møder.
De indstevnte møtte alle, undtagen Siur Olsøn Steene, paa hands vegne møtte hands søn
Johan/n/es Siursøn Steene.
Dend indstevnte Henrich Olsøn Steene sagde, det ieg ingenlunde kand tilstæde det den/n/e
min Odels jord vorder skift og Deelet, saasom ieg kiender mig til Citantens brug at være Rette
og sande Odel og Løsningsmand, begierede derfor den/n/e Forretning udsat, at ieg strax i
Rætte og lovlig tiid kand paatalle og bevisse min Odels Ret til jordens indløsning, brøster da
mine bevisligheder, finder ieg mig pligtig at erstatte Citanten de omkostninger som nu
frugtesløs for ham udgaar, og saaleedes protesterer ieg i Kraftigste [maade] imod all videre
forretagende den/n/e gang.
Citanten sagde, det ieg tilstaar, at den indstevnte Henrich Steene er af ælste broder, og ieg af
en yngere broder: men ieg skal bevise det ieg, min Fader og Farfader haver indhiemlet
godset, og min Fader Eie[de] det i 43 aar, og ieg har nu Eiet det i 10 aar.
Afskeediget.
Den forlangende udsettelse billiges, indtil sagen om Odel og Løsnings Retten lovligen er
vorden afgiort: thj betaller Citanten Tollef Steene Rettens Persohner, saasom Sorenskriverens
fløtning hiem forskaffer hand, diet penge 4 mrk:, Sorenskriveren 2 rd:, Laug Retten per

Mand 16 s:, er 1 rd:, Lensmanden for Laug Rettens tilkaldelse, samt opvartning ved Retten
med at gaa Rettens Middel til haande, 1 rd:, tilsam/m/en 4 rd: 4 mrk:, da det i sin tiid vil
udvisse sig om Tollef Steene der for kand nyde nogen erstatning hos den indstevnte
Pretendent Henrich Olsøn Steene.
Dend 2 Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Herrestvedt indr: Thuun, beligende i
Wiigøer Præstegield og Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som af
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg er opnævnt, sc: Thore Aamunsøn Østensøen, Hans
Lepsøe, Siur Berven, i hands stæd sat Ole Erichs: Schaar, Lars Holgiersøn Berven, Niels
Hansøn øfre Wiig og Ole Pedersøn Torpe, nærværende Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn
Berven.
Hvorda for Retten fremkom Johan/n/es Torchielsøn \Tørvigen/ som Formynder for
Myndlingen Ole Nielsøn, og sagde det ieg paa benævnte min Myndlings vegne til den/n/e
Tægte dag med Muntl: varsel lovligen og vidnesfast her til aastædet har ladet stevne og
indkalde opsidderen her paa Gaarden, Endre Larsøn Herrestvedt, som er stefader til bem:te
min Myndling, at anhøre vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, betræffende
hands, Endre Larsøns, forøvede ulovlige skoug hugster udj min Myndlings Odels Jord
Herrestvet tilhørende skoug, samt gaardens tilhørende huusers forraadnelse og bedervelse
med ufornøden forandring, dog haver hand, siden dette stevnemaal blev ham forkyndt,
Repareret huusene, som alt med vidner omstændelig skal vorde oplyst. 2o: at være
nærværende saavel ved skougens som huusenis besigtelse, siun og grandskning, efter
vidnernes anvisning, som da skeer ved Rettens Middel, samt Taxation over den ulovlige
skoug hugster, og huusenis forraadnelse og bedervelse. 3o: at imodtage Dom til straf og
undgieldelse for øvede ulovlig skoug hugster, skougens tilføyede skade at erstatte, med
huusse Aaboed og dend med huusene ufornøden giorde forandring. og endelig, at svare mig
skadesløs omkostning efter forventende Dom, siden min Myndling ej formaar noget at betalle,
og ieg er selv saa fattig at ieg aldeeles intet formaar. vil saa først fornem/m/e om dend
indstevnte møder, da ieg strax vil Navngive de indstevnte vidner.
Dend indstevnte Endre Larsøn Herrestvedt møtte og tilstoed stevningen at være ham som
melt er lovl: forkyndt.
Parterne begierede nogle tiimer anstan[d] for at forsøge om mindelig forlig kand træffes.
Den/n/e Parternes paastand blev dem af Retten billiget.
Efter lang sam/m/en talle fremkom Parterne og erklærede saaleedes at være forenede, det
Endre Larsøn betaller til Formynderen paa den umyndiges vegne for den øvede skoug hugster
10 rd: og til Formynderen i Processens omkostning 18 rd: 2 mrk: 4 s:, tilsam/m/en som hand
betaller 28 rd: 2 mrk: 4 s:, der paa hand strax betalte til Citanten Johan/n/es Tørviigen 12 rd: 2
mrk: 4 s:, Resten, som er 16 rd:, lovede Endre Larsøn at betalle til Citanten Paaske aftenen
tilkom/m/ende aar 1755, der med Citanten var fornøyet.
Rettens løn er, Sorenskriveren 1 dags diet penge 4 mrk:, En dags Forretning 2 rd:, Laug
Retten 2 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 5 rd: 4 mrk:, som af Citanten
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blev betalt, og saaleedes den/n/e Rettergang ophævet.

Dend 21de Octbr: blev paa Gaarden øfre Wiig med Jondahls skibr:[s] Almue holden Et
almindeligt Høste, Skatte og Sage Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire Laug Ret,

som paa fol: 37 findes Specificeret, undtagen i Johan/n/es Eichen[s] stæd sat Samson Larsøn
Samland, for Samson Traae sat Lars Larsøn Hougen, for Jacob Bache sat Ole Olsøn Bache,
nærværende inden Retten Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg, med Bøygde Lensmanden
Giermun Olsøn Berven og den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret følgende Forordninger og ordres,
saasom.
1o: Forord: af 9de Aug: 1754, anlangende at alle af bondestanden i Norge, baade Mands og
qvindes Personer, som ej bruger Gaarde eller huusmandspladser, skal være forbu\n/dne at
fæste sig i aarlig tieneste, og ej være tilladte at arbeide for dagløn.
2o: Forordning af af!! 14 Maj h: a:, angaaende straf for dem der enten give umyndige og
mindreAaringer ulovlig Credit eller oppebære ubillig Aager og Rente.
3o: Forord: af 6 Maj h: a:, angaaende Nye bønder Gaardes optagelse og bebyggelse udj
Norge, saasom: paa Almindinger, eller hvad som kunde syfnes at være Alminding og ickun
lidet eller intet er bebygt, saavelsom dislige stæder, som ere de nu værende bønder eller andre
Gaarder fraliggende og icke under det særdeeles brug, hvor fore sam/m/e er Matriculeret
befindes, eller kand skiøn/n/es at henhøre.
4o: Hans Excellentce Hr: Stiftbefahlings Mand von Cicignon skrivelse af 10de Septbr: 1754
til Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg, angaaende at der paa dette Fogderi, paa Løbetallet
bliver at ligne 46 rd: 40 s: i Delinqventpenge for 1751, 52 og 1753.
5o: En dito ordre af 17de Septbr: h: a: til dito Foged, angaaende at Kiedel flickere,
hæglemagere, grydesmede, hæsteskiærere og andre deslige, som vil sette sig ned i Bøygden,
efter Forord: af 9 Aug: h: a:, dens 19de Art:, i stæden for at ny[d?]e Stiftambtmandens beviis,
efter Forord:[s] tilhold, kand faa Fogdens beviis.
6de: En dito ordre af 27 Aug: h: a: til dito Foged, angaaende Chirurgis som efter Forord: af
21de Maj 1751 fuldfører Obductions forretning, skal efter Kongl: allernaadigste Rescript af
9de Aug: 1754. nyde, foruden frie skyds, udj Dieetpenge og for deris Reise tilleges daglig
hver 2 Sldr:, saa og disuden for deris forretning i sig selv hver 4 Sldlr:, som af den skyldiges
boe skal udreedes, om der til er formue, hvis icke, da som Delinqventpenge paa Ambtet
lignes.
7de: En dito ordre af 6de Aug: h: a: til Fogden angaaende En svensk, sc: Jonas Hagelberg,
som udj Christiania fra en under Officeer Hans Christian Hals, som Logerede hos Paruqve
Mager Duss, skal have bort staalet 300 rd:, som af Bertel Larsøn var needsat i forvaring, og
der undviget, sam/m/e at paagribe om atraperes.
8de: En dito ordre af 12de Septbr: h: a: til Fogden, angaaende Delinqvent Torgius
Michelsøn Ugendahl af Christiansands Stift, som er undviget, om antreffes, da at anholde,
ligeleedes Anna Cathrine Som/m/erfeldt, som har begaaet Tyverie og undviget, med sig
havende En søn Friderich Ahrnfeldt og En Datter, om antreffes, da at anholdes.
9de: En dito ordre af 10de Aug: h: a: til Fogden, angaaende det ingen paa Baader, Jægter og
Chaloupper maa bruge splidtflag eller vimpel, imod Forord: af 17de Febrt: 1741.
10de: En dito ordre til Fogden af 9de Octbr: 1754, angaaende En svensk Toldskriver, Navnl:
Petter Wadstrum ved Told Kam/m/eret Blockhuus, som er undviget med en anseelig deel af
oppebørslerne, om antreffes, da at anholde.
11de: En dito ordre af 28de Aug: h: a: til Fogden, angaaende Grendse Com/m/issions Skyds
penge 120 rd: 4 s:, det sam/m/e Contingent aarlig skal inddrives, indtil nærmere ordre
indløber.
fremdeeles blev publiceret.
Hans Excellence Hr: Stiftbefahlingsmand von Cicignons Bestallings brev af 12de Octbr:
1753. til Giermun Olsøn Berven at være tillige Lensmand over Jondahls skibreede, blev læst.

Lars Larsøn Bircheland og med Jnteresserede udgivene skiøde af 21de Octbr: 1754. til
Samson Larsøn paa 1 pd: 10 ½ mrk: smør i gaarden Biørcheland, blev læst.
Hr: Sorenskriver Hesselberg udstæde arveskifte brev af 24 Julj 1753 efter afgangne Engel
Olsøn Henanger, blev læst, og var stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Fladebøe 13 mrk:
smør, som var lodnet til følgende arvinger, Kari Engelsdatter 4 ½ mrk:, Christie Engelsdatter
5 mrk:, Knud og Siur Siursøn/n/er, hver 1 mrk:, Kari, Lisbet og Maritte Siursdøttere, hver ½
Mrk: smør.
Arveskifte brevet af 2 Maj 1753, sluttet efter Endre Torchildsøn Eie, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Eie 2 pd: 23 ½ mrk: smør, 1 huud, ¼ Løb salt med
bøxsel, vurderet 118 rd: 5 mrk: 6 s:,
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og udlagt i arv til følgende arvinger, Encken Sigri Larsdatter 16 ½ mrk: smør, 1 huud, ½!!
(1/4?) Løb salt, Torchiel og Lars Endre-søn/n/er, hver 18 1/3 mrk: smør, Anna og Guri
Endre-døttere, hver 9 1/6 mrk: smør.
Lars Larsøn Drage efter forrige tiltalle til Samson Traae med Datter Sidselle Samsondatter,
æskede sagen i Rette.
paa de indstevntes vegne møtte Helje Qwalviigen og sagde at Samson Traae er paa sin Reise
til Bergen, derfor ej kand møde, men har begiert af mig det ieg paa hands vegne skulde gaa i
Rette og sige, at Citanten eller hands hustroe havde ved Kircken begiert Sidselle i tieneste, da
hun havde svaret, ieg kand icke stort sige der om føren ieg faar talt med mine Forældre: og,
sagde hand, tag imod Gudspenge /: er Fæste penge :/ og der paa flyde hinde 8 skl:, saasnart
hun kom hiem til Forældrene og havde sagt dem det, sende de Guds pengene tilbage. der om
er vidner Niels Baggegaren som førte Guds pengene tilbage, Lars Grimstad og Anna Teigen,
og begierer ieg paa Samson Traae vegne sagen udsat til neste ting for at faa disse vidner lovl:
indkaldet.
Citanten sagde, ieg har givet 16 skil: i Guds penge, og skal aldrig bevisses at de i lovl: tiide
har været mig tilbage budet.
Afskeediget
dend {ind} forla[n]gende udsettelse billiges.
Dend 22de dito blev end videre med Tinget Continueret.
Formynderen Od Larsen Brattebøe lod jnden Retten Andre gang lysse sin Myndtling Ingebor
Samsonsdatters arve Midler, som er giort i penge til dend Sum/m/a 42 rd: 4 mrk: 6 s:, om
nogen sam/m/e jmod 5, 4 ½ eller 4 p:Cto vilde have til laans, jmod Sufficant underpant, dat:
21 Octobr: h: a:
Fogden Hr: Cammer Raad Heyberg lod jnden Retten til sit allerunderdanigste Regenskabs
beleg, Examinere følgende documenter: 1mo: Specificationen over aftagene, hvor efter
Contributionerne bereignes. 2do: Dito over Aftagene, hvorefter Ledding og Tiende
bereignes. 3tio: Restance Registeret for dette skibr:, hvis Endelige Sum/m/a er 2 rd: 1 mrk:
13 s: 4to: at dend almindelige Tingskyds er Rigtig betalt. 5to: Self Eier Mandtallet. 6te:
det Almindelige Tingsvidne indeholdende 9 Poster, hvor om blev imod taget Almuens Svar.
og som alt efter Almuens tilstaaelse befandtes Rigtig at være, var Hr: Cammerraaden Rettens
Attestation begiærende. som billigens blev efterkom/m/et.

De Laug Rettes Mend som Retten tilstundende Aar 1755 skal betienne ere Torbiørn Olsøn
Selswiig, Torbiørn Andersøn Swaasand, Engel Giertsøn Bache, Lars Torbiørnsøn Aasse, Arne
Larsøn Echen, Ole Iwersøn Bache, Ole Knudsøn Dægrebreche, og Peder Larsøn Brattebøe,
alle Nye.
Efter 3de ganges udraabelse om nogen vilde gaae i Rette eller havde videre at forestille,
jndfandt sig ei nogen. derfor Tinget for denne sinde blev ophævet.

Dito dato (dvs: 22 Okt.) blev paa bem:te gaard øfre Wiig med Østensøe skibr:[s] Almue
holden Et Almindeligt Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det
ordinaire Laug Ret, som paa fol: 44 findes opnævnt, undtagen i Ole Siursøn Steenstøe stæd
sat Johan/n/es øfre Wiig, i Hands!! (Hans) Jacobsøn øfre Wiig stæd sat Peder øfre Wiig,
nærværende inden Retten Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg med Bøygde Lensmanden
Giermun Olsøn Berwen og den Tingsøgende Almue.
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forord: og ordres som foran paa dette
folio ved Jondahls skibr: findes Specificeret, i øvrige er passeret som følger.
Formynderen Aad Larsøn Brattebøe af Jondahl Tinglav lod skriftl: opbyde sin Myndl:
Ingebor Samsondatter[s] arvemidl: Capital 42 rd: 4 mrk: 6 s:, om nogen dem imod Sufficiant
pant behøvede for 5, 4 ½ eller 4 proCto, og som ingen dem behøvede, begierede hand
pengene forsiglet, som blev efterkom/m/et.
Sorenskriver Hesselberg udstæde arveskifte brev af 27 Julj 1753 efter afgangne Herbor
Johansdatter Giøen, blev læst, og var stervboen Eiende jordegoeds her i skibr: og udj gaarden
Kallestad 2 Løb 18 mrk: smør med bøxsel og herl:, som var lodnet imel: arvingerne saaleedes,
Enckemanden Hans Torgelsen var tilfalden 1 Løb 9 mrk:, Børnene i arv tilfalden, saasom
Hans Hanssøn, Hans Jansøn, Rasmus, Engel og Samuel Hans-søn/n/er, hver 13 ½ mrk: smør,
Malene og Marthe Hansdøttere, hver 6 ¾ mrk: smør.
skifte brevet efter afgangne Pige Sigri Tostensdatter Scheje, sluttet d: 3 Julj 1754, blev læst,
og var stervboen Eiende jordegoeds i
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Gaarden Scheje 2 mrk: smør med bøxsel og herlighed, vurderet 3 rd:, udlodnet imel: arvinger,
saasom Moderen Sigri Olsdatter og broderen Ole Tosteensøn, hver 1 Mrk: smør.
Lars Olsøn Eie og med Jnteresserede udgivene skiøde af 8 Junj 1754 til Lars Olsøn paa 1 pd:
5 ½ mrk: smør i gaarden Nedr: Axnes, blev læst.
Ole Christophersøn Steene efter forrige tiltalle til Ole Svendsøn Scheje, æskede sagen i Rette.
Parterne, som begge møtte, sagde det var ufornøden at Mænd skulde Leqvidere, saasom
sagen nu beroer der paa, efter Citantens sigende, at naar Ole Svendsøn vil aflæge sin Eed, det
hand paa min Resterende løn har budet mig 7 mrk:, førren ieg stevnede, som hand i sit sidste
indlæg melder, er ieg fornøyet.
Ole Svendsøn sagde, ieg er gandske villig til at aflæge min Eed, det ieg har budet ham disse
7 mrk:, som ieg nu her i Retten byder ham, og det lenge føren hand stevnede.
Citanten sagde sig fornøyet med at anhøre Eed.

da dend indstevnte Ole Svendsøn Scheie aflagde sin Egen Eed, det hand, føren hand her til
tinge blev stevnt, har tilbudet Citanten disse nu anbudene 7 mrk:
Citanten, efter at dend indstevnte havde aflagt Eeden, imodtog de anbudne 7 mrk: i
Resterende tieneste løn. og saaleedes sagen frafald.
Torbiørn Haagensøn Lille Aass udgivene pante Obligation af 8 Aug: 1735, til Gunder
Haagensøn for Capital 40 rd:, læst til Tinge sam/m/e dag, blev efter paategnede qvittering af
21de Octbr: 1754 anvist til udslettelse.
Dend 23de Octbr: blev end videre med dette Ting Continueret, er saa passeret.
Rasmus Hansøn Markhuus og Hans Hansøn Giøen oprettede Odels Mageskifte Contract af
14de Octbr: 1754, hvor ved Hans Hansøn Giøen fra sig mageskifter til Rasmus Hansøn 13 ½
mrk: sm: i Gaard: Kallestad med bøxsel. blev læst.
skifte brevet sluttet d: 9 Aug: 1754 efter avgangne Christj Arnedatter Fladebøe, blev læst, og
var stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Fladebøe 1 Spd: smør, ½ g:skind med bøxsel,
vurderet 56 rd: 1 mrk: 8 s:, og udlodnet imel: Arvingerne saaleedes, Enckemanden Thron
Isaaksøn har arvet 8 mrk: sm:, ½ g:skind, Arne og Isaak Tron-søn/n/er, h[v]er 4 mrk: smør,
og Datteren Guro Tronsdatter arvet 2 mrk: smør, alt med bøxsel og herlighed.
Jon Olsøn Botnen anviste fællen af en voxen Biørn som [hand] i den/n/e som/m/er har skut
paa Leehnets Grund, blev af Hr: Kam/m/er-Raaden bet: 2 Rd:r.
Lars Olsøn Eie og med Jnteresserede udgivene skiøde af 22de Octbr: 1754 til Lars Olsøn paa
2 pd: 4 mrk: smør i gaarden Nedr: Axnes. blev læst.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg lod inden Retten oplæsse og Examinere følgende
Documenter. 1o: Specification over aftagene paa endeel gaarder her i skibr: 2o:
Specification over Leedingen og Tiendens afgang paa det affelde goeds. 3o: Odels
Mantallet. 4o: Tingsvidne at Tingskydsen er rigtig betalt 4 s: per Mand af milen. 5o:
Restance Register over dette skibr:, hvis endelig Sum/m/a var 10 rd: 1 mrk: 6 s: 6de:
Specification over aftagerne, hvor efter Landskylden beregnes til udgift, 7de: det ordinaire
Tingsvidne indeholdende 9 poster, og som ingen indfandt sig der noget imod det oplæste
havde at erindre, var Fogden Rettens Attestation begierende, som blev efterkom/m/ed.
De Laugrettes mænd som Retten tilstundende Aar skal betiene bleve opnævnte, og ere Nye,
Jon Simonsøn Fondeland, Siur Larsøn Norrem, Arne Olsøn Thole, Ole Olsøn Fixe og Hans
Hansøn Klyve, gamle ere, Tron Giermunsøn Berven, Johan/n/es Nielsøn ibdm:, og Lars
Holgiersøn ibdm:
Efter 3de gange udraabelse indfant sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget for
dette skibreede ophævet.

Dend 25de Octbr: blev paa Gravens skibr:[s] almindelige tingstue holden Høste, Skatte og
Sagefalds Ting med bem:te skibr:[s] Almue, da Retten blev betiendt med det Ordinaire
Laug Ret som paa fol: 48 findes Specificeret, undtagen i Einer Guttormsøn Ærdahl stæd sat
Siur Haaversøn Schaar, og for Ole Andersøn Lægrei sat Siur Torgiersøn Eie, nærværende

inden Retten Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg med den Constituerede Bøygde Lensmand
Lars Wambem og den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev Publiceret de Forordninger og ordres som paa fol:
67 findes Extraheret.
Arveskifte brevet af 24 Junj 1754 blev læst, Efter avgangne Anna Erichsdatter Midhuus, og
var stervboen Eiende jordegoeds i bem:te gaard Midhuus 15 mrk: smør, vurderet 17 rd: 3
mrk:, og udlagt i Gields fordring, saasom til Johan/n/es Halanger 7 ½ mrk: sm: for 8 rd: 4
mrk: 8 s:, og til Iwer Halanger 7 ½ mrk: sm: for 8 rd: 4 mrk: 8 s:
Arveskifte brevet af 30 Julj 1754, sluttet efter avgangne Bøygde Lensmanden Anders Larsøn
Wambem, blev læst, og var stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Wambem 1 Løb 17 ½
mrk: smør, 1 huud med bøxsel, og ½ part udj saugen, alt vurderet 174 rd: 1 mrk: 13 1/3 s:, og
udlagt i Arv til Datteren Britta Andersdatter. End videre udj gaarden Spaanem 2 Løber 9
mrk: smør, ¼ huud, ½ td: salt, med bøxsel, vurderet 330 rd:, og udlagt i arv, saasom til
Encken Lisbet Siursdatter 2 Løber 3 mrk: smør, ¼ huud for 260 rd:, og til Datteren Britta
Andersdatter 6 mrk: smør, ½ tønde salt for 70 rd:, alt med bøxsel.
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Anders Godskalksøn Møen udgivene skiøde af 25de Octbr: 1754 til Lars Larsøn paa 1 Løb 2
pd: 12 mrk: smør, 1 1/3 huud med bøxsel i gaarden Wambem, blev læst.
Torbiørn Poulsøn Lindebræche gav tilkiende, det ieg efter forlangende af Fogden over Wosse
Fogderie, Welædle og Welbyrdige Hr: Kam/m/er-Raad Smith, og paa hands vegne, med
Muntl: varsel til dette Ting, under Lovens Faldsmaal, og til Justit[i]ens pleje, har stevnet og
indkaldet vidnesfast følgende Personer af dette skibr:, sc: Snare Saaqvitne, Torfind Hougse,
Omun Store-Graven, Tormoe Kløwe, Iwer Schaftedahl, Lars Spilden og Iwer Bræche, under
Eed at forklare, af hvem de udj Wosse Fogderie har Kiøbt det Tøm/m/er som Nestl: Aar 1753
blev arresteret paa Gaarden Moe Grund, alt til Et lovskicket Tingsvidnes erholdelse, til
vedermælle er indkaldet Hans Andersøn Saaqvitne og Iwer Aamunsøn Store-Graven, da
samtlig indstevnte møtte.
Snare Saaqvitne fremstoed og under Eed forklarede, at ieg {Ei og} Eiede af det arresterede
tøm/m/er 18 tylter, hvor af ieg solte de 9 tylter til Iwer {Scf} Schaftedal, sam/m/e Tøm/m/er
havde ieg Kiøbt hos Niels Ygre 2 tylter, 3 tylter hos Gullich Stuerjord, 2 tylter hos Henrich
Oppeland, 3 tylter hos Holgier Brudestolen under Oppeland, 3 tylter hos Knud Fenne, 5 tylter
hos Niels Fladelandsmoen og Ole Bulken.
Torfind Hougse forklarede at Eiede i sam/m/e Tøm/m/er 24 tylter, dem havde ieg Kiøbt hos,
Mons Dahle 8 tylter, Elias huusmand paa Istad solte til mig 7 tylter, hos Niels Istad fick ieg til
Kiøbs 5 tylter, og hos Henrich Oppeland havde ieg Kiøbt 4 tylter.
Aamun Store Graven fremstoed og forklarede, det ieg af det Arrestered tøm/m/er Eiede ieg
26 tylter, dem ieg havde Kiøbt hos Johan/n/es og Niels Fenne 11 tylter og 2 støcke, hos Niels
Fladelands Moen 4 tylter, hos Johan/n/es Oppeland 4 tylter, hos David Stuerjord 4 tylter, og
hos Knud Mit Fenne 1 tylt, som laa igien hos ham det forrige Aar, hos Ole Growe 2 tylter og
1 stock.
Tormoe Kløwe fremstoed og forklarede at Eie af det Arresterede tøm/m/er 13 tylter og 1
stock, som var Kiøbt hos Mons Dahle 6 tylter, hos Gitle Fladelansmoen 5 tylter og 1 stock,
hos Knud Mit Fenne 1 tylt, og hos Michel Haatvet 1 tylt.

Lars Spilden fremstoed og forklarede at Eie af det Attesterede tøm/m/er 12 tylter, det ieg
havde Kiøbt hos Halsteen Istad 7 tylter, hos Niels Istad 1 tylt, hos Elias Istad 3 tylter, og hos
Mons Dahle 1 tylt.
Iwer Bræche fremstoed og forklarede, det ieg Eiede af det Arresterede tøm/m/er 6 tylter,
dem ieg havde Kiøbt hos Aamun Johansøn Oppeland 3 tylter, og hos Claus Fenne 3 tylter.
Torbiørn Lindebræche var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som blev billiget.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg, som Actor udj sagen Contra Tosten Hylde med hands
beskickede Defensor Hans Saaqvitne, efter forrige tiltalle, æskede sagen i Rætte angaaende
hands forøvede Klam/m/eri og overlast mod Ole Hielmevold, og i Rette lagde, følgelig
Rettens nest forrige Rettes-dag ergangne Kiendelse, hold[t]e Registration og Examinations
forretning over Tosten Hyldens boens formue og bortskyldige gield, passeret d: 15 Junj 1754,
og af Hans Excellence Hr: Stiftbefalingsmand von Cicignon approberet d: 26 Aug: nest efter,
som udvisser at hand slet intet er Eiende, men er Retmæssig gield skyldig langt meere end
hand med hands formue kand betalle. og da den/n/e Malverfant er bleven tiltalt for saa mange
grove Delicta, hvilcket dog af vedkom/m/ende som af han/n/em er bleven forurettet, er bleven
eftergivet, det og er bevisligt at Reus er En Guds forgaaen Krop, der icke har søgt Herrens
Nadvere paa 2 á 3 aar, men har fremturet i det ene onde efter det andet, saa vilde Actor
formode at den/n/e Tosten Hyldens uformuendhed at bøde med penge, icke kand fritage ham
for straf udj den/n/e til Doms fuldførte sag, men paastoed at hand i saadan mangel af formue
maa hendøm/m/es enten til Tugthuuset eller Fæstnings arbeide efter den/n/e sags
beskaffenhed, hvor om Actor inu som forhen æskede Dom. dend fremlagde undersøgnings
forretning er saa lydende.
Actor gav tilkiende, det ieg til dette Ting med muntlig varsel har ladet saavel Tosten Hylden
som hands beskickede Defensor lovligen indkalde til dette Ting, Dom udj sagen at anhøre og
Modtage, skulde de nægte sam/m/e, paastaar ieg varselen ved Kalds mændene afhiemlet.
Defensor Hans Saaqvitne møtte og sagde, det ieg saavel paa Egene som min Principals
vegne tilstaar, til dette Ting lovlig at være kaldet, Dom at anhøre. hvad sagen ellers angaar,
da har ieg paa min
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Principals vegne ej noget at forestille til befrielse, men beder om En Naadig Dom.
Afskeediget,
sagen optages til Dom, indtil i Morgen.
Samson Asbiørnsøn Nessem fremstoed og gav tilkiende, det ieg med Mundtl: varsel til
den/n/e tægte dag ved Kalds mændene Lars Larsøn Wambem og Levor Osse har ladet stevne
og indkalde paa min broder Elias Asbiørnsøns vegne, dend Danemand Iwer Thomasøn
Wangen, Dom at lide til at betalle 10 rd: 5 mrk: 8 s:, som min broder tilkom/m/er i tieneste
løn, i stæden for løn og Klæder, udj 1 ½ aar bem:te min broder tiente ham, og ej i mindelighed
har kundet bekom/m/e sam/m/e, endskiønt fordringen i sig selv er rigtig, hvilcket dend
indstevnte for Kaldsmændene selv har tilstaaet, foruden andre nøyagtige vidner som der om
kunde føres om fornødiges; saa er og bem:te Iwer Wangen indkaldet at blive Dømt til at
svare processens omkostning, og vil ieg fornem/m/e om hand møder.
Dend indstevnte Iwer Thomasøn Wangen blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare;
oven benævnte Kaldsmænd fremstoed og ved Eed efter Loven afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt med 14 dages varsel til i dag for Iwer Thomasøns boepæll paa Gaarden
Wangen i hands Kone Giøa Aadsdatter[s] paahør.
Citanten erindrede om Laudag.

Afskeediget,
Den lovlig indstevnte Iwer Thomasøn Wangen forrelæges her for Retten at møde Nest
anstundende Aars som/m/er-Ting, sagen at tilsvare.
Siur Poulsøn {Wambem} \Sponem/ udgivene bøxel brev med Revers, af 25de Octbr: 1754, til
Ole Anfindsøn paa 2 pd: 6 mrk: smør udj Gaarden øvre Hagestad, blev læst.
Dend 26de Octbr: Continueredes med dette Gravens Ting, er passeret.
En Kongl: Allernaadigste Placat af 30de Aug: h: a:, angaaende undersaatternes handel paa De
Danske Eilande i America og Guinea, blev underd: publiceret.
Hans Andersøn Saaqvitne for Ole Fatland æskede sagen i Rette Contra Østen Andersøn
Lægrei, og vilde fornem/m/e hvad hand nu til sin befrielse haver at forestille.
Østen Andersøn Lægrei møtte og sagde, det hand til den/n/e sags oplysning har ladet stevne
Rovar Lassesøn Møcheletuun, Guro Gun/n/ersdatter Sæbøe, Mari Magnusdatter Lilletuun,
Sigri Magnusdatter Møkkeletuun, \Anna Warberg/, Christopher Magnussøn Præstegaard, alle
under Lovens faldsmaal straf at møde her til Retten til dette Ting, som tog sin begyndelse i
gaar d: 25de Octbr:, deres vidnes byrd om Tiids tildragelighed under Eed at aflæge.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg gav tilkiende, at da Østen Andersøn Lægrei har skieldet
Et umyndigt Pige barn for Tyv, som aldrig for Tyveri er bleven Lov forvunden eller Dømt,
langt mindre af nogen anden for saadan gierning er bleven søgt eller tiltalt, og der altsaa under
den/n/e sag Verceret Deres Maj:ts sigt, saa haver hand til dette Ting, tiid og stæd paa
Justitiens vegne med Muntl: varsel ladet indstevnte bem:te Østen Andersøm at lide Dom til
bøders ærlægelse til Deres Maj:ts sigt og sagefalds Cassa for saadan hands utilbørlige og uden
minste given aarsage brugte æreskienden. sat og i Rette og paastaaer \at/ hand der for bør
tilfindes at bøde efter Lovens 6 B: 21 C: 4 art:
Østen Andersøn Lægrei sagde, det ieg tilstaar den/n/e fra Fogden udstæde stevning at være
mig lovl: forkyndt, paastoed mine indstevnte vidner afhørte.
Hans Saaqvitne protesterede imod vidners førelse om den/n/e sag uvedkom/m/ende Ting,
siden den paagieldende er ej kaldet, sam/m/e at anhøre.
Østen Andersøn sagde, det ieg tilstaar, ej at have kaldet nogen disse indstevnte vidner at
anhøre.
Eragtet,
Da Østen Andersøn selv tilstaar, ej ved stevnemaal at have ladet kalde den paagieldende,
vidnerne at anhøre. saa bliver hands stevnemaal som ulovlig at ansee, hvor for vidnerne ej
kand eller bør admiteres.
Østen Andersøn begierede sagen udsat til næste Ting, for at indkalde den paagieldende,
vidnerne at anhøre. men da ieg befinder, udj drick at have forløbet mig, og ej andet ved om
Pigen end alt det som En skickelig Møe og Et gott ærligt Mands barn vel Egner og anstaar,
saa erbyder ieg mig her for Rætten og den heele Almue at giøre Pigen Anna Catharina
Nielsdatter og hindes Moder, Encken Lisbet Hansdatter, En offentlig afbigt, og \for/ min
forseelse \at/ bøde eller betalle 5 rd:, og i processens omkostning 2 rd: Dette af Østen
Andersøn giorde tilbud blev af Parterne modtaget. hvor for Østen Andersøn strax giorde sin
declaration og bad om forladelse, \og/ betalte de anbudne 7 rd:
da Citanterne declarerede sagen ophævet.
Peder Osse gav tilkiende, det ieg til dette Ting har ladet stevne og indkalde Wiching
Spaanem, vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Anders Olsøn Hylle og Thore
Olsøn ibdm:, at anhøre om hvorleedes den indstevnte har Caveret for 6 rd: som Tosten Hylle

var mig skyldig, hvorpaa er betalt 2 rd: 3 mrk:, Rester 3 rd: 3 mrk:, som dend indstevnte
Wiching Spaanem imindel: ej har villet betalle, der om Dom at imodtage til betaling, samt
processens omkostningers erstatning, og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte møder.
Dend indstevnte Wiching Spaanem blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare. De
indstevnte vidner møtte.
Kaldsmændene Lars Wambem og Levor Olsøn!! (Osse?) Eedelig afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt med 14 dagges varsel til førstkom/m/ende Mandag for Wiching Spaanem
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boepæl paa Gaarden Spaanem udj hands huustroe Anna Michelsdatter[s] paahør. saa er og
vidnerne under Lovens faldsmaal indvarslet.
Citanten begierede sagen udsat til førstkom/m/ende Mandag.
Afskeediget.
Den forlangende udsettelse til dend 28de Octbr: førstkom/m/ende billiges.
Joen Svendsøn Solberg fremstoed og sagde, det ieg for min broder Aslach Svendsøn Berven
til dette Ting paa min broders vegne, har med Mundtl: varsel ladet stevne og indkalde Iwer
Thomasøn Wangen, vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Samson Nessem og
Andve Halanger, at anhøre, angaaende det dend indstevnte Iwer Wangens til min broder
udgivene Pante Obligation af 6te Febr: 1753, læst til Tinge dend nest paafølgende 30 Maj, for
Capital laante penge 203 Rd: med Resterende Renter, er vorden lovlig opsagt, og som ej
mindelig betalning er paafuldt, da Dom at imodtage til at betalle Capitalen med Renter og
processens omkostning skaldesløs!!, og i mangel der af at lide Nam og Execution, og vil ieg
fornem/m/e om de indstevnte nu møder.
Den indstevnte Iwer Wangen og vidnet Andve Halanger blev 3de gange paaRaabt, men
ingen vilde svare. det vidne Samson Nessem møtte.
Kaldsmændene Lars Wambem og Levor Olsøn!! (Osse?) Eedelig afhiemlede stevningen at
være med 14 dages varsel lovligen forkyndt til \i/ dag for Iwer Wangen[s] boepæl udj hands
huustroe Giøa Aadsdatter[s] paa paahør, og det paa Gaarden Wangen. ligeleedes er
stevningen under Lovens faldsmaal lovl: forkyndt for vidnet Andve Halanger[s] boepæl paa
Gaarden Haldanger, udj hands huustroe Synneve Knudsdatter[s] paahør, siden Manden var
Reist til Bergen.
Citanten paastoed det mødende vidne Eedelig afhørt, og erindrede om Laudag for de
udeblivende.
Eedens forklaring blev vidnet Samson Nessem, som for Retten fremstoed, forelæst, og
formanet at blive ved sandhed, der efter vidnet aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at det
er vist {over} 12 ugger siden at Aslach Berven var hos Iwer Wangen og opsagde sin
Obligation med Capital og Renter, og i mangel af mindelig betalning, da at vilde have alle
anvente omkostninger, og er det ej under 12 ugger siden den/n/e opsigelse skeede, men hvor
meget det er over 12 ugger, kand ieg ej mindes.
Citanten refererede sig til sin forrige paastand.
Afskeediget.
Iwer Thomas: Wangen gives Laugdag til nest anstundende Aars som/m/er Ting med dette
skibreede, her for Retten at møde, sagen at tilsvare. Til bem:te Ting og stæd forrelæges,
under Lovens faldsmaal straf, vidnet Andve Halanger at møde, sit vidnesbyrd at deponere.
Udj sagen indstevnt paa Justitiens vegne Contra Tosten Siursøn Hylle med beskickede
Defensor Hans Andersøn Saaqvitne, som begge nu møtte, er saaleedes for Rett Kiendt, Dømt
og

Afsagt.
At Tosten Siursøn Hylle, efter Actens forestillelse, giver megen forargelse fra sig, og intet
agter om sin tim/m/elige og Ævige velfærd, er desvære alt for meget bekiendt. Men, det er
noget som under den/n/e sag nu ej kand kom/m/e til paadøm/m/ende. Det Factum som nu
allene bør paadøm/m/es, er, at hand efter de førte vidners Eedelig forklaring har uden Aarsage
indvæltet sig i Klam/m/erie og slagsmaal med Ole Hielmevold, og udj sam/m/e overlast {bit}
har hand, Tosten Siursøn Hylle, bit Ole Hielmevold i fingeren, som er bleven ham overtydet
med de afhørte Eedelige vidner. Thi Kiendes for Rætt, det Tosten Siursøn Hylde, i følge
Lovens 6 Bog 7 Cap: 8de art:, og Forordningen af 6de Decbr: 1743. art: 22., bør bøde
dobbelte slagsmaals bøder 36 lod sølv, er 18 Rigsdahler. Men da det er bevist med den her i
Retten til actens følge fremlagde undersøgnings forretning, det Tosten Siursøn Hylle ingen
formue haver, hvorpaa hand efter Lovens 6 B: 7 C: 14 art: burde straffes yderlig, og altsaa
intet er Eiendes, hvoraf de iDømte bøder kand udreedes. Saa, i allerunderdanigst følge dend
allegerede Forordnings 14 art:, haver Actor sagen Den Høye Øvrighed at forrestille, som
fastsætter hvor lang tiid Tosten Siursøn Hylle i Fæstningen paa Kroppen bør straffes for de nu
iDømte bøder, paa det hand i tiide kand vorde spæget. Efter at Dom/m/en var afsagt, tilspurte
Dom/m/eren Tosten Siursøn Hylle om hand med den afsagde Dom var fornøyet, eller der paa
vilde ancke for Høyere Rætt, her til Tosten Siursøn svarede, Nej men vil ieg icke paaAncke
den, ieg er fornøyet med Dom/m/en.
Arve skifte brevet af 31 Julj 1754, sluttet efter avgangne Aase Andvedatter, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Wambem 1 Løb smør med bøxel og herlighed, samt ¼
part i Wambens bordsaug, tilsam/m/en vurderet 154 rd:, og udlagt i arv, saasom til
Enckemanden \Johannes Larsøn(?)/ 1 pd: 12 mrk: sm:, 1/8 part i saugen, til Britte og Guro
Johan/n/esdøttere, h[v]er 18 mrk: smør, 1/16 part i saugen.
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Sogne Præsten Hr: Poul Schnabel udgivene bøxel brev med Revers, af 25de Octbr: 1754, til
Magnus Magnussøn paa 2 pd: 6 mrk: smør i gaarden Lægrei, blev læst.
En dito bøxsel seddel med Revers, af 25 Octbr: 1754, af dito udgivet til Andwe Svendsøn
paa 9 mrk: smør i det plads Qwamsdalen, blev læst.
Helje Aadsøn Haaem udgivene pante forskrivelse af 10de Apriil 1754 til Ole Poulsøn
Holchesviig for Capital 69 rd: 4 mrk: 6 s:, imod det underpant af 2 pd: sm: i Haaem, læst.
Johan/n/es Larsøn Halanger og Iwer Johan/n/essøn ibdm: udgivene skiøde af 26de Octbr:
1754 til Ole Mognsøn paa 15 mrk: smør i Gaarden Meehuus, blev læst.
Gunner Poulsøn Store Berge udgivene Pante forskrivelse af 26de Octbr: 1754 til Johan/n/es
Larsøn Halanger for Capital 80 rd:, imod det pant af ½ Løb smør, ½ g:skind med bøxsel og
herlighed i Gaarden Store Berge, blev læst.
Peder Svendsøn Hougen udgivene bøxel brev med Revers, af 25de Octbr: 1754, til Niels
Joensøn paa 1 Løb smør i gaarden Hougen, blev læst.
Encken Lisbet Siursdatter og Anders Godskalksøn Møen udgivene skiøde af 26de Octbr:
1754 til Siur Olsøn paa ½ Løb smør, ½ tønde salt i Gaarden Spaanem, læst.
Iwer Larsøn Meaas lod udbyde sin Myndling Erich Olsøns arveMidler Capital 26 rd: 3 mrk:
12 s:, om nogen dem imod pant for 5, 4 ½ eller 4 proCto behøevde.
Dend 28de Octbr: Continueredes fremdeeles med dette Grawens Ting, er passeret.

Sogne Præsten Hr: Poul Schnabels udgivene bøxel brev med Revers, af 25de Octbr: 1754, til
Joen Olsøn Hougen paa 6 mrk: smør udj Gaarden Nesbøen, blev læst.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg udgivene bøxsel brev med Revers, af 26 Octbr: 1754,
til Hans Johan/n/essøn Pyck paa 8 ½ mrk: smør, 1/3 huud i gaarden Eye, blev læst.
En dito bøxsel seddel af sam/m/e dato som melt er, med Revers, til Ebbe Hansen Pyk paa 1
pd: 18 ½ mrk: smør, ½ hud Landskyld i gaarden Eye, blev læst.
Christopher Siursøn Ødven for Mari Christopherdatter, lod ved skriftl: lovbydelse af dags
dato opbyde hindes Midl: for livsophold. blev læst.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg udgivene bøxelbrev med Revers, af 26de Octbr: 1754,
til Knud Halstensøn paa 18 mrk: smør i Gaarden Tvet, blev læst.
Peder Osse æskede den sag i Rette, som i forgaards blev udsat til i dag, Contra Wiching
Spaanem, og vilde fornem/m/e om hand møder.
Dend indstevnte Wiching Spaanem blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Citanten erindrede om Laugdag, {Afskeediget, Wiching Spaanem paalæges til næste Ting
at møde} paastoed de indstevnte vidner som nu møder, Eedelig afhørt. Eedens forklaring
blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Anders Olsøn Hylle, aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at Nestl: aar om
høsten, dagen kand ieg ej mindes, lovede og godsagde Wiching Spaanem til høste-Tinget
sam/m/e aar for Tosten Hylle at betalle 6 rd: til Peder Osse. Citanten havde ej noget at
tilspørge vidnet.
2det vidne, Thore Olsøn Hylle, aflagde Eeden og vidnede Conform med første vidne.
Afskeediget.
Wiching Spaanem paaleges til neste ting at møde.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg lod inden Retten for dette skibreedes Almue oplæsse,
ligesaadan documenter til Regnskabernes bilag, som ved de foregaaende skibreeder findes
Extraheret. samt skatte Restancen, [h]vis endelig Sum/m/a var 107 rd: 1 mrk: 2 s:, og som
ingen noget der imod havde at erindre, var Hr: Kam/m/er Raaden Rettens Attestation
begierende, som billigens blev efterkom/m/et.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar skal betiene bleve opnævnte, og ere
følgende. Nye. Gunner Niels: Garretun, Richold Madtzen Nedr: Leqven, Haaver Torchiels:
Wichenes, Niels Peders: øvre Spilden, Niels Johan/n/ess: Espeland, Jens Ellings: Nedr.
Følkedahlen, Helje Olsøn Wallerviig og Olmoe Nielsøn Røyse.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget for
dette skibreede ophævet.

Dend 29de Octbr: Octbr: blev paa Gaarden Utne med Kintzerviig skibreede og Røldahls
Almuer holden Et Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med
det Ordinaire Laug Rætt som paa fol: 52 findes Specificeret og opnævnt, undtagen i Anders
Hægerland stæd sat Aamun Utne, og Ole Jonsøn Hougen, i hands stæd sat Iwer Olsøn Utne,
nærværende inden Retten Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg, med Bøygde LensMændene
Joen Torchielsøn Hougse og den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forordninger og Ordres som paa fol:
67 og 69 findes Extraheret.

Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg lod publicere En Arrest og indførsel, som dend 17de
hujus Er Effectueret og forkyndt udj dette Præstegields 3de Kircker, Kingtserviig,
Ullens[vang] og Odde, der udj 1/6 Part som er Præsten Hr: Hans Høg tilhørende, samt udj alle
disse 3de Kirckers tilhørende 1/6 Parts indkomster fra begyndelsen 1745 til dette aar 1754
udgang, som skal beroe som Hr: Capitaitain!! Tausøn, alt til 300 rd: afbetalning, som er den
Sum/m/a bem:te Hr: Høg har Caveret for forrige Stiftambtskriver Hr: Kam/m/er Raad Jesper
Hejberg, til Hans Maj:ts Cassa, og nu vil erlæges.
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Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg gav tilkiende, at hand til Justitiens pleje med skriftl:
varsel af 4de Septbr: Nestl:, til dette Ting, tiid og stæd har ladet indstevne Giestgiber i Odde
sogn, Johan/n/es Olsøn Aga \at lide Dom/ til undgieldelse for hands ulovl: og Mistænckelig
bortReise med sin tieneste Pige Sidselle Henrichsdatter Eie, diskigeste bem:te Sidselle
Henrichsdatter at lide Dom til undgieldelse for hindes ulovlige og Mistænckelig bortReise
med bem:te hindes huusbonde Johan/n/es Olsøn Aga, og begge udj sagen at anhøre de under
Lovens faldsmaal indstevnte vidner. Til vedermælle i sagen indstevnt stædets Sogne Præst,
Prousten Welærværdige Hr: Niels Winding, saavelsom John/n/es Aga[s] Huustroe Ellen
Marie Duberg, og qvinde Men/n/esket Sidselle Henrichsdatter[s] Fader Henrich Eie, med
videre efter det skriftl: stefnemaals formæld, som blev i Rette lagt og er saalydende. Lit: A.
Alle De udj stevningen Navngivene Personer møtte for Retten,
Lensmanden Joen Hougse fremstoed for Retten, og i anleedning af den oplæste skriftlige
stevning, indleverede en Liste paa alle de i sagen indstevnte vidner. sam/m/e er saalydende.
Lit: B. hvilcke vidner alle møtte, undtagen Joen Hougstvedt, Randvei Henrichsdatter Eie,
hvis Mand Elias Eie tilstoed det min Kone har faaed lovl: varsel, men formeedelst
paakom/m/ende svaghed ej kand møde, Helje Hamre af Røldal sagde det ieg tilstaar at min
Kone Randvei Olsdatter er lovl: stevnet, men formeedelst den mængde snee som nu er paa
Fieldet, er det uMueligt for noget qvinde Men/n/eske nu at kom/m/e der fra her hid.
Dernæst i Rette lagde Actor Bøygde Lensmanden Joen Torgiels: Hougse til han/n/em
indløbne og udj stevnemaalet alleg[e]rede skrivelse af 11de Julj Nestl:, hvor av hand
begierede i Acten inddragen det insignerede eller alt hvad den/n/e sag er betræffende,
sam/m/e er saa lydende, Lit: C. Endelig begierede Actor at de indstevnte vidner maatte
Eedfæstes og følgelig stevnemaalet afhøres.
Johan/n/es Olsøn Aga sagde, det ieg er fornøyet med at anhøre Sølfest Gundersøn
Buustetuun og hands Kones vidnesbyrd, men de øvrige vidner protesterer ieg imod, ej at
vorde tilladt at føres videre end efter stevnemaalets indhold.
Actor begierede, at føren nogen vidner bliver afhørte, dend indstevnte Johan/n/es Aga[s]
huustroe Ellen Duberg maatte foresættes følgende Qvæstioner. 1o: om hun og hindes huusFolck, for i veien var vidende, at hindes tieneste Pige Sidselle Henrichsdatter skulde giøre den
paastevnte Reise Østen-Fields med sin huusbonde Johan/n/es Aga, og til hvad ende. 2o: om
hun for saadan hindes tieneste Piges bortReise med sin Mand, har nogen Mistancke til
Manden for utilbørlig omgiengelse med Pigen. 3o: om hun inu haver nogen Mistancke til
Manden for saadan omgang, eller, haver noget paa Manden at ancke i nogen maade. Konen
Ellen Duberg til forestaaende Qwæstioner svarede, saasom til 1ste: ja men viste ieg og mit
huus-Folck det, og skulde hun, Sidselle, Reise med min Mand til den ende, at hun Øster
skulde faae tieneste. til 2den qw: svarede, Nej men har ieg ingen mistancke til ham for
Pigen, og ventede ieg ham visselig hiem igien. til 3de qw: svarede, jeg har ingen Mistancke
til ham, eller noget over ham at Klage, saasom hand er meget skickelig mod mig.

Actor begierede at qvinde Men/n/esket Sidselle Henrichsdatter maatte for Retten fremkaldes
og foresættes følgende qwæstioner. 1o: hvorfor eller til hvad ende hun Reiste med sin
huusbonde Johan/n/es Aga, {Øs} til det Østen-Fieldske District. 2o: om hun finder sig
besvangret, og hvem da hindes Barnefader er. Til disse qwæstioner Sidselle Henrichsdatter
svarede, saasom til 1ste qwæst:, jeg Reiste med ham paa den maade, at ieg vilde løbe bort
med ham. Johan/n/es Aga her til svarede, at den/n/e Tøs taller usandferdig, thj ieg tog hende
med for at hielpe mig med mine heste, og at forskaffe hinde En tieneste. Til anden Qwæst:
svarede Sidselle Henrichsdatter, Nej, ieg er icke frugtsom/m/elig, ej heller har været.
I anleedning af Johan/n/es Aga[s] Repliqve begierede Actor, at baade Johan/n/es Aga og
qvinde Men/n/esket
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sandfærdig vilde bekiende, om der var talt om nogen tieneste for qvinde Men/n/esket, føren
de Reiste hiem/m/e fra. Johan/n/es Aga sagde, ja, der var talt om saadant, og til den ende
Reiste hun med, som ieg med vidner kand bevise. Sidselle Henrichsdatter svarede, ja, der
blev talt om hiem/m/e føren vj Reiste, at ieg skulde faa tieneste der Øster, og om 3 ugger vilde
min huusbonde være hiem/m/e igien, men i den/n/e høst vilde hand kom/m/e Øster til mig,
hvor ieg havde tieneste. Johan/n/es Aga sagde, ieg lovede hinde ej det løfte at kom/m/e til
hinde til høsten, men benægter sam/m/e af hindes udsigende.
Actor lod tilføre, at paa det ingen skal sige, at hand vil paaføre nogen En sag som kunde give
nogen forargelse fra sig, uden den høye nødvendighed det behøvede, saa var hand fornøyet
med at de 2de indstevnte vidner Sølfest Gundersøn Buustetuun med huustroe først maatte
Eedfæstes og afhøres. Edens forklaring blev de 2de vidner forrelæst, der næst formanet at
have Gud og sandhed for Øyene.
1ste vidne, Sølfest Gundersøn Buustetuun, er Rosmand paa Gaarden Buustetuun, aflagde
Eeden efter Loven, og blev der efter, følgelig Actor[s] paastand, foresat følgende qvæstioner.
1o: om hand ved hvad tiid Giestgiber Johan/n/es Aga Reiste bort med sin tieneste Pige
Sidselle Henrichsdatter. 2o: om hand havde hørt for i veien talle om saadan deres bortReise
tilsam/m/en, og hvad aarsagen der til skulde være. 3o: om hand har hørt eller ved at qvinde
Men/n/esket Sidselle Henrichsdatter skulde være frugtsom/m/elig og lave til barsel. til 1ste
qw: svarede vidnet, det var i som/m/er efter Jon-socke. til anden qw: svarede, ieg hørte sige
saavel af Manden som af Konen, {saa} føren Manden med Pigen Reiste, at hand vilde Reise
for at selge nogle bester som hand Eiede, og med det sam/m/e sette Pigen der Øster i tieneste.
til 3de qw: svarede, jeg slet icke enten har hørt det eller ved det.
Andet vidne, Torbiør Gun/n/ersdatter, gift med nest foregaaende vidne, aflagde Eden efter
Loven, og til Actors ved første vidne fremsatte 3de qwæst: svarede ligesom forrige vidne
svaret har.
Actor til begge vidnerne fremsatte den qwæst:, om de har seet eller kand vidne at Johan/n/es
Aga har haft nogen utugtig legemlig omgiengelse med sin tieneste Pige Sidselle. her til
begge vidnerne svarede Nej.
Dernæst begierede Actor at John/n/es Aga og hands huustroe Ellen Marie Duberg maatte for
Retten fremkaldes, og efter given gode formaning baade af deres Sogne Præst, Provsten
Welærværdige Hr: Winding, saa og af Retten, maatte giøre deres sandfærdige forklaring om
følgende Poster. og at qwæstionerne først maatte blive fremsat for Johannes Olsøn Aga,
saaleedes. 1o: om hand imel: Gud og sig med En god samvittighed kand sige sig fri, aldrig at
have haft nogen utugtig legemlig omgiengelse med hands tieneste Pige Sidselle
Henrichsdatter. 2o: at hands Desein at føre hinde med sig til Øst landene, icke hensigtede til
andet end at hun skulde være ham behielpelig til de med havende Creaturers fremførsel til
forhandling, og siden at sette hinde i tieneste. Til første qwæst: svarede Johan/n/es Aga, ja,

ieg kand med god samvittighed sige mig fri for saadant. til 2de qwæst: svarede, ja, det
skeede ej i anden hensigt. Dernæst til Johan/n/es Aga[s] huustroe den/n/e Qwæst:, om hun
haver nogen mistancke til sin Mand til den/n/e deres forhen havende tieneste Pige, og om hun
ved hannem noget i saa fald at paasige. Hertil Konen svarede, Nej, ieg har ingen mistancke,
ej heller noget paa ham at sige i saa fald. Her blev af Provsten, som og af Retten, giort
formaning til dem begge, i sær til Johan/n/es Aga, om en sand bekiendelse. Men {sogn} \her
var/ ingen anden bekiendelse {var} at erholde end nu forklaret er. Endelig, blev de begge
tilspurt, om de begge her efter vil leve Et Christeligt og Kierligt Ægteskab tilsam/m/en, og
icke alleene, leve Et Exemplarisch levnet, see at til intet giøre den Mistancke som hidtil icke
alleene imel: dem selv, men end og blandt andre kand være opkom/m/en, men end og for
eftertiden vil tage sig vare for alt det som kand give anleedning til saadan
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Misforstaaelse, eller til forargelse udspred Røgte, her om Actor paastoed de begge vilde
ærklærede. Her til Johan/n/es Aga med huustroe svare[de] ja.
Actor tilspurte Hr: Provsten om hand agtede at bringe den/n/e sag til yderligere forfølgning
end skeet er. Her til Hr: Provsten svarede Nej. Hvorpaa Actor frafaldt sagen.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg gav tilkiende, at da her er bleven Et Røgte at En
paruqve-Mager Svend, hvis Navn inu er ubekiendt, skal have været i følgeskab, Østen fiels
fra, med en boesiddende Mand udj Røldahls sogn her udj Hardanger Fogderie, ved Navn
Aasmun Larsøn Horre, fra Østlandene til Røldal: men, at sam/m/e Paruqve-Mager Svend
underveis er bem:te Aasmun Larsøn fra Kom/m/en, og at bem:te Aasmun Larsøn dog skal
have med bragt sig En deel af bem:te hands Reise Kam/m/eRats tilhørende Eiendeele til sit
huus: saa er bem:te Aasmun Larsøn til dette Ting, tiid og stæd med Muntl: varsel bleven
indkaldet at giøre bevislig forklaring om hvorleedes er tilgaaet med dette Men/n/eskes borte
blivelse fra ham, fra Østlandene til Røldal, og paa hvad maade hand er tilkom/m/en de vahrer
af bem:te borte blevene Men/n/eske, som hand enten allereede til Eget eller andres brug haver
anvendt, eller inu hos han/n/em maatte befindes, i særdeeleshed, at den indstevnte nøyagtig
og bevislig maa forklare, først, paa hvad stæd hand tog Personen i følgeskab med sig. 2o:
hvem Personen var, og hvad breve og bevisligheder eller pas hand havde med sig, som kunde
give den indstevnte frihed til at føre dend borte blevene med sig, fra Et frem/m/et Destrict til
Et andet. 3o: at bevise paa hvad maade den borte blevene er han/n/em fra kom/m/en. 4o:
hvad Eiendeeler hand førte med sig for den borte blevene Karl, som!! (dvs. eigedelane) var
indpacket i dend indstevntes Kløv. 5o: for hvem, og med hvilcke omstændigheder, hand
haver angivet den forbem:te Persons borte blivelse. 6o: hvad hand haver angivet, eller endnu
kand angive af Persohnens goeds hos sig at være beroende.
Den indstevnte Aasmun Larsøn Horre møtte, og til En hver af de fremsatte qwæstioner
svarede saaleedes, til 1o: qw: svarede, I dette aar, 3 ugger for Michelsdag, da ieg Reiste fra
Præstegaarden i Num/m/edahl, og kom paa min hiem Reise til Welli Fieldet, i Welli
Kirckesogn udj Num/m/edahls Provstie, der kom den/n/e Person til mig gaaende, var Klæd i
blaa Kiole, vest og boxser, havde sit Eget har!! (haar?), og hat paa hovedet, sorte strømper og
skoe, med tin spender udj, paa beenene, og havde hand en liden Rentsel paa Armen. til 2den
qw: svarede, hand sagde at hand var En paruqve-Mager svend, fød i Friderichstad, og havde
været i Jylland og udj Kiøbenhavn, og at hand vilde nu til Norland for at faae sig Condition.
hand havde svart haar, var brun i ansigtet, inte Kop-arret, lav og spæe Karl, hand sagde til mig
at hand var saa ung at hand icke havde gaaet til Guds bord, og derfor intet pas havde. til 3de
qwæst: svarede, jeg havde leedig hest, og som ieg siuntes synd at hand gick og bar sin
Rantzel, tog ieg den og Kastede paa hesten, og gick hand jevnsides og fulte med mig ved

hesten, og som det leed imod solRindingen om Morgenen, spurte hand mig hvor vi skulde
hviile, da sagde ieg, naar vi kom/m/er til Støre steenen, som er 2 Miile fra Røldal, vil vi
hviile: da vi kom imod sam/m/e Større steen Red ieg fra ham til stædet hvor vj skulde hviile,
tog af hæsten og sat mig til at faa Mad, og som det icke var lengere fra mig og til det stæd
hvor ieg Reiste fra ham, Raabte ieg paa ham, men fick intet svar, da {tænck} tænckte ieg hand
havde lagt sig til at sove, hvorfor ieg og lagde mig til at sove, og sov ieg indtil øgtere dag /: er
Klocken 5 efter Middag :/ da ieg opvognede og fornam ham icke, gick ieg til det stæd hvor
ieg forlod ham,
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og søgte efter ham, og Raabte paa ham, ieg mindes icke Rettere end at hand kaldede sig Hans
Joensøn, da vj i tvende dage havde fuld[t]es, og Reist 7 á 8 Miil, og som ieg icke fandt ham,
og intet svar bekom, tænckte ieg at hand var Reist mig forbi i Waldalen, hvor den Ene vej
faldt paa Østre siden af Elven og den anden paa Nordre siden. ieg Reiste paa Nordre siden til
Usheller støllen i sam/m/e Waldahlen, hvor ieg tænckte vj skulde mødes, da tilspurte ieg Lars
Mehuus sin Kone, som var paa støllen, om hand icke var kom/m/en der, svarede hun Nej. da
søgte ieg atter efter ham En heel fierding vej, og som ieg icke fandt ham, Reiste ieg til
Bøygden i Røldahl og gav tilkiende hvorleedes til var gaaen, og det for alle Men/n/esker i
Røldahl. Til 4de qw: svarede, i hands Rendtsel var 2 gamle skiorte, 2de søndere sockepar,
En gaml: paruqve, 1 tynd halv skiorte, 1 svart Raskes halsdug, videre fantes ej i Rantselen,
som først blev aabnet paa Gaarden Hagen i de 2de Koner Ingebor og Kari[s] paasiun, Kari var
Hellie Hagens Kone, og Ingebor var Gullich Hagens Kone, og var ingen af Mændene tilstæde.
Til 5te qw: svarede, ieg gav det først an for Lars Mehuus, da ieg kom til Hamre sagde ieg det
til Lensmanden, og siden til hvem ieg kom. Til 6te qw: svarede, ieg kand intet videre her om
forklare end udsagt er.
Actor begierede sagen udsat til nærmere undersøgning, og imidlertiid befalede Lensmanden
i Røldal, Helje Hamre, icke alleene nøye at undersøge hvem den/n/e Person var, men end og
om hand nogen stæd skulde være kom/m/en til huuse, og endelig til næste ting at føre
fuldkom/m/e/n vidnesbyrd af de paabeRaabte Folck paa Hagen og Mehuus for at giøre
forklaring om hvad det om den/n/e pasage kand være vitterligt, disligeste om der er kom/m/en
nogen spørning efter sam/m/e Karl fra de Østerlandske stæder med alle sine omstændigheder,
maatte for det øvrige begiere den/n/e inqvisitions forretning, til nærmere Messurers tagelse,
udtsat til næste ting.
Afskediget
Den forlangende udsættelse billiges.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg gav tilkiende, at hand, i anleedning af sogne Præsten til
Suldahls Præstegield, Hr: Peder Rosse[s] skrivelse til Actor under 19de Septbr: 1753, som
blev i Rettelagt, haver til dette Ting, tiid og stæd med Muntl: varsel ladet indstevne Samson
Ingvarsøn Odland, fordj hand, uden at give Øvrigheden noget der om tilkiende, har ladet fra
sig bort Reise Et ubekiendt Qvinde Men/n/eske ved Navn Kari Larsdatter, der udgav sig for
ægte viet med en Person af Strandebarms Præstegield ved Navn Anders Andersøn, som er
lutter løgn og usandfærdig paastand, og hos ham har liget i barsel segn!! (seng), at lide Dom
til straf for saadan hands imod Lov tagne forsøm/m/else, den allegerede sogne Præstens Hr:
Peder Rosse[s] skrivelse blev i Rette lagd, oplæst og er saa lydende.
Dend indstevnte Samson Ingvarsøn blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare,
stevne vidnerne Helje Monsøn Hamre og Mons Michelsøn Hamre efter Loven afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt for Samson Ingvarsøn[s] boepæl paa Gaarden Odland i
hands Eget paahør.

Actor Erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Dend lovlig indstevnte Samson Ingvarsøn Odland forelæges til næste Ting at møde.
Hellie Monsøn Hamre som Kircke Eier i Røldahls sogn, gav tilKiende, det ieg med Muntl:
varsel til dette Ting har ladet stevne Almuen i Røldahl, fordj de ej har villet betalle Kiørsel og
førsel for de til Røldahls Kirckes Reperation frembragte Materialier, og det i anleedning af
dend Kongl: allernaadigste Rescript af 3de Maj 1704, som blev i Retten anvist, og efter
Citantens forrestillelse, skal være Confirmeret ved allernaadigst Forordning af 1734. samt
Dom at lide til at betalle sam/m/e, og at svare processens omkostning.
af dend indstevnte Almue møtte ingen efter paaraabelse, som vilde tage til gienmælle.
Citanten sagde, ieg har selv forkyndt stevningen, og ickun taget et stevne vidne til mig, som
er Mons Michelsøn Hamre.
Afskeediget,
stevningen afvises til lovlig forkyndelse, da en hver skal vederfares Rett.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg gav tilkiende, det hand paa Justitiens vegne med Mundtl:
varsel til dette Ting, Tiid og stæd lovl: har ladet stevne og indkalde Soldat ved Hr: Capitain
Dewahls Compagnie, sc: Isaak Joensøn Mochestad, vidner at anhøre, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, Neml:
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Niels Østensøn Bratespen, Knud Knudsøn Mockestad, Isaak Larsøn ibdm:, Britte
Samsondatter ibdm:, og Hans Siursøn Jaastad, at vidne om hands, Isaak Joensøn
Mockestad[s] ugudelige forhold, i det hand med hug og slag skal have overfaldet sin gramle
Fader Joen Tostensøn Mochestad, som til vedermælle er indkaldet, alt til Et lovskicket
Tingsvidnes erholdelse. og vilde Actor fornem/m/e om de indstevnte møder.
De indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
vidnerne møtte alle, undtagen Britte Samsondatter Mockestad, som efter paaRaabelse ej
møtte.
stevne vidnerne Joen Torchielsøn Hougse og Christopher Langesetter efter Loven
afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt for Soldat Isaak Mochestad paa Gaarden
Qwæstad, hvor hand tiendte hos Od Qwæstad, og det udj hands Eget paahør. ligesaa paa
Gaarden Mochestad, som er Faderen Joen Tostensøns boepæl, forkyndt stevningen udj hands
søn Lars Joensøns paahør, og fandt vi Joen Tostensøn ved søen da vj sagde ham vores
ærende. Endelig forkyndte vj stevningen sam/m/e gang for vidnet Britte Samsondatter
Mochestad, og det under Lovens faldsmaal, udj hindes Eget paahør.
Actor paastoed de mødende vidner Eedelig afhørt. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst,
og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Niels Østensøn Brat-Espen, er Soldat ved Hr: Capitain Devahls Compagnie,
aflagde Eden efter Loven og vidnede, at nestl: aar[s] som/m/er, da Torgields Jaastad sit
brøllup stoed paa Gaarden Mochestad indr: Thuun, Kom Joen Tostensøn Mochestad sin Kone
ud af sin Mands Egen stue, som var i yttr: Thuunet, og Raabte om hielp, {da sprang} sigende
disse ord, ellers Klarer hand Fader sin. da sprang ieg med andre til stuen, og da ieg kom til
stue døren, møtte søn/n/en Isaak mig og spurte hvor ieg vilde hen, da ieg svarede, ieg faar at
kom/m/e naar der bliver Raabt om hielp. ellers har ieg siden hørt sige at hand havde slaaet sin
Fader, af hvem ieg saadant har hørt sige, kand ieg ej mindes. Actor havde ej videre at
tilspørge vidnet.

2det vidne, Knud Knudsøn, værende hos sin Fader Knud Mochestad, aflagde Eden efter
Loven og vidnede Conform i alt med første vidne, lagde dette der til, at som ieg icke kom ind
i stuen fordj Isaak møtte Niels i dørren og hindrede at vj icke kom ind, saa ved ieg ingen
anden der kand have seet der paa end som Moderen Christi Tostensdatter, som nu er død, og
saa hørte ieg at Isaak sin søster Elj Joensdatter talte inde i stuen.
{3de vidne} Der paa fremsatte Actor til vidnet Qwæst: 1o: om hand icke hørte paa den/n/e
omvundene tiid og stæd af nogen sige, at Reus havde slaget sin Fader. Resp: Nej, ieg ej
hørte det paa den tiid af nogen.
3de vidne, Isaak Larsøn, værende hos sin Fader Lars Mochestad, aflagde Eden efter Loven
og vidnede i alt Conform med første vidne.
4de vidne, Hans Siursøn Jaastad, Soldat ved Hr: Capitain Devahls Compagnie, aflagde
Eeden og vidnede, at da ieg var med andre i brølluppet paa Gaarden Mochestad, og stoed ude
i Thuunet [h]vor Isaak Joensøn stoed i Et lag, Kom Faderen og tog stuen!! (sønnen?) i haaret
og leede ham ind i sin stue, andet har ieg ej seet eller hørt.
Actor begierede sagen udsat til nermere undersøgning.
Afskeediget
Dend forlangende udsettelse billiges til neste Ting.
Knud Mochestad med Grander Peder Isaaksøn, Endre Østensøn og Encken Anna Joensdatter,
gav tilkiende, at have til dette Ting ladet indstevne samtlig opsidderne paa Gaarderne
Qwæstad, Naae, Aakre og Schaaltvedt, neml: Od Olsøn Qwæstad, Helje Odsøn ibdm:, og Od
Wichlichsøn ibdm:, og Lars Johansøn ibdm:, Asbiørn Erichsøn og Ole Iwersøn Store Naae,
Ole Tollefsøn Lille Naae, Arne og Siur Arnesøn ibdm:, Ole Jonsøn Aakre, Niels Wichlichsøn
ibdm:, Peder Asbiørnsøn ibdm:, og Dag Joensøn ibdm:, Helje Giermunsøn og Aschiel
Poulsøn Schaaltvedt, alle at lide Dom til undgieldelse, fordj de ei alleene fordrister dem til at
nedrive Mockestads, efter usvæckede Dom, lovlig opsatte Merckes gierder, og der paa at sette
ulovlige {gierder} grinder for at drive deres Creature ind i Mockestads udmarck, og lader
deres Qvæg beite i sam/m/e udmarck, som er Kongens og Kirckens jord, her om at anhøre
efterskrevene, og under
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Lovens faldsmaal indstevnte vidner, Joen Torgielsøn Hougse, Christopher Langesetter,
Torsten Reisetter, Ole Olsøn Reisetter, Ole Wichlichsøn Reisetter, Ole og Peder Kambestad.
og endelig at erstatte processens omkostning.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg gav tilkiende, at da den/n/e sag Concernerer Hans
Maj:tt og Kirckens Gaard Mochestad til fornermelse, saa har hand befalet Lensmanden Joen
Torgielsøn Hougse paa Comparentens vegne, som forsvar for Kongens Eiendom, at stevne
paa den/n/e sag, saaleedes som velbem:te Lensmand tillagde ordre af 31 Aug: nestl: nermere
udvisser, {og} hvilcken ordre blev i Retten lag[t] og blev oplæst. sam/m/e er saalydende.
af de indstevnte møtte Od Olsøn og Od Wichlichsøn Qwæstad paa Egene og deres granders
vegne og tilstoed lovlig varsel. fra Store Naae møtte begge opsidderne og tilstoed varselen.
men fra Lille Naae møtte ingen, saasom de ved stevninge[n]s forkyndelse til stevnevidnerne
henskiød dem til deres Værne-Ting, som er Rosendals Jurisdiction. fra Gaarden Aakre efter
paaRaabelse møtte ingen. ej heller fra Gaarden Schaaltvedt.
af de indstevnte vidner møtte alle, undtagen Ole Wichlichsøn Reisetter, som lyste sit forfald
ved Citanten selv, at have hugget sig i Foden, og derfor ej kunde møde.
stevne vidnerne Joen Torchielsøn Hougse og Christopher Langesetter efter Loven
afhiemlede stevningen at være lovlig forkyndt for opsidderne paa Gaarden Aakre og
Schaaltvedt.

Afskeediget.
Da det er seent ud paa Natten udsættes sagen til i Morgen.
Dend 30de Octbr: blev end videre med dette Ting Continueret, da nest forbem:te sag blev
foretaget.
Citanten i Rette lagde En Aastæds Dom afsagt d: 24de Octbr: 1742, hvis Finale afsigt er
saalydende. Dernæst Citanten paastoed de mødende vidner Eedelig afhørt.
1ste vidne, Joen Torchielsøn Hougse, fremstoed, aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at i
den/n/e høst kom Knud Mochestad til mig og beklagede det hand og hands grander af de
indstevnte skeede saa stoer uret og fornermelse paa deres bejter af de indstevnte deres
Creature, begierede ieg vilde tage En Mand til mig og Reise der ind for at besee det. da tog
ieg til mig Christopher Langesetter, og med ham Reiste til Mockestad, da Knud Mochestad
fulte os op i Marcken, og da saa vi frem/m/ede bester i Mockestads Marck som var
indkom/m/en udenfra de andre Gaarder, og var i tallet 27 Nøds bester og 77 geeder, men
hvorleedes de var indkom/m/en saa vj ej, icke heller fick vj nogen oplysning hvem disse
Creature tilhørte, vj sendte bud til de indstevnte {op} Gaarders opsiddere, at de skulde
kom/m/e, En hver at Kiende sig ved sine Creature, men der kom ingen til \os/, og som Natten
os paakom, fick vi ingen anden oplysning. sam/m/e tiid viste Mockestads Mændene os den
opsatte grin, som de sagde at de indstevnte havde sat paa deres Eget gierde, da siger ieg, det er
ufornøden at grinet her er sat, men det er fornøden at grinet blev sat der neere hvor veien
falder, som efter sigen[de] var Mockestads gierde, hvilcket var fornøden. saa gick vj ud og
talte til Od Olsøn Qwæstad, hvorfor de havde sat grin paa garen, og hvem der hafde sat den
grin, da svarede, at de og Naae Mændene havde sat grinen, for icke at Rive eller opbryde
garen, naar deres Creature kom der ind, at de da igiennem {garen ku} grinen kunde faae deres
Creature ud.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg tilhold[t] Lensmanden strax at Needtage det af Qvæstad
opsiddere med fleere ny opsatte grin, og der imod at opsætte grinen paa det stæd Neden for
hvor den fra gam/m/el tiid har staaen, og hvor veien falder. Dernæst begierede hand at
Mockestads opsiddere maatte tilspørges, om de ved at Navn give de Mænd som Eiede de
Creature der var indkom/m/en i deres udmarck. Knud Mockestad svarede Nej, de kand ingen
som Eier Navn give.
Hr: Kam/m/er Raaden sagde, at efterdj hand icke kand faa at vide hvis Creature det er som
har beitet i Mockestads u[d]marck, saa maatte hand for den/n/e gang frafalde sagen, saa vit
den af han/n/em er paastevnt.
Citanterne ligeleedes frafald sagen.
Endre Aamunsøn yttr: Qwalvigen gav tilkiende, det ieg til dette Ting med Muntl: varsel har
ladet stevne og indkalde Ole Larsøn Indre: Qwalviigen, vidner at anhøre, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, sc: Endre Teigen, Svend Nielsøn Qwalvig og Gun/n/er Steensøn
Biotvedt, at vidne om de ærrørige skieldsord bem:te Ole Larsøn imod mig udsagt haver,
derfor Dom at lide til undgieldelse, og processens omkostningers erstatning.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg sagde, det Hand paa Justitiens vegne ved stevningens
forkyndelse, ligeleedes har ladet stevne bem:te Ole Larsøn Qwalvigen, Dom at lide til
undgieldelse i sagen.
Dend indstevnte Ole Larsøn Qwalvigen møtte, tilstoed varselen.
De indstevnte vidner bleve alle 3de gange
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PaaRaabt, men ingen vilde svare.

stevnevidnet Christopher Langesetter møtte, men det andet stevnevidne Johan/n/es
Torchielsøn Hougse møtte ej.
Citanten begierede sagen udsat indtil i Morgen, i haab at stevne vidnet og de i sagen
indstevnte vidner da møder.
Afskeediget,
sagen udsættes indtil i Morgen.
Hr: Capitain Tausan udgivene skiøde af 19 Julj 1754 til Hr: Raadmand Geelmuyden paa 1/6
Part udj Kingtservig, Ullensvang og Odde Kircker, blev læst.
Rasmus Kragh udgivene skiøde af 19de Julj 1754 til Hr: Raadmand Geelmuyden paa 1/6
part udj Kingtserviig, Ullensvang og Odde Kircker, blev læst.
Niels Larsøn Horre udgivene skiøde af dags dato til Aasmun Larsøn paa ½ Løb smør med
bøxsel og herlighed i gaarden Horre, blev læst.
Helje Østensøn Jordal udgivene skiøde af 29de Octbr: 1754 til Østen Heljesøn paa 2 pd: 8
mrk: smør med bøxsel i gaarden Jordahl, blev læst.
Friderich Pedersøn Jaastad udgivene Pante forskrivelse af 18 Jan: 1747 til Haldor Helleland
for Capital 70 rd:, læst til Tinge d: 7 Junj sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 249.
blev efter paategned qvittering af 13de Septbr: 1754 nu anvist til udslettelse.
Friderich Pedersøn Jaastad udgivene skiøde af dags dato til Haldor Tobiasøn Helleland paa 1
pund 21 mrk: smør med bøxsel i gaarden Jndr: Jaastad.
Christen Joensøn Hæng udgivene skiøde af 30de Octbr: 1753 til Arne Erichsøn paa 9 Mrk:
smør med bøxsel i gaarden Hæng, blev læst.
Aamun Lønning udgivene skiøde af 15de Decbr: 1753 til Erich Salmonsøn paa 9 mrk: smør
udj Gaarden Lønning, og ¼ part udj pladsetThoreKoven, læst.
Eilef og Erich Salamonsønner udgivene skiøde af 30de Octbr: 1753 til Aamun Aamunsøn
paa 18 mrk: sm: i gaard: Lønning, og ½ part udj ThoreKoven.
Gutorm Thronsøn Jordal udgivene skiøde af 29de Octbr: 1754 til Joen Guttormsøn paa 1
Løb smør, 1 b:skind i Gaarden Jordal, blev læst.
Arve skifte brevet sluttet d: 22 Apriil 1754 efter Torbiørn Larsøn Lote, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Lote 1 pd: 5 ¾ mrk: smør, vurderet 40 rd: 5 mrk: 7 s:,
og udlagt i gields fordring, saasom til Jacob Jacobsøn 1 pd: ¾ mrk: smør for 34 rd: 3 s:, til
dend fattige Skole Cassa 5 mrk: smør for 6 rd: 5 mrk: 4 s: Nock udj Gaarden yttre Alsager 1
Spd:, udlagt for gield til Encken Anna Alsager for 24 rd:
Gutorm Thronsøn Jordal udgivene Pante forskrivelse af 18 Martj 1745 til Ole Gribsøn for
Capital 43 rd:, læst til Tinge sam/m/e dag, og indført i Pante Bogen paa fol: 191. blev efter
paategnede qvittering af 30de Octbr: 1754 anvist til udslettelse.
Provsten Hr: Winding udgivene bøxsel brev med Revers, af 29de Octbr: 1754, til Johan/n/es
Jørgensøn paa 1 pd: smør 7 Løb salt i gaarden Lille Røtten. læst.
Hellie Østensøn Jordal udgivene Pante forskrivelse af 27 Junj 1740 til Peder Duberg for
Capital 28 rd:, læst til tinge d: 25 Julj 1740, og udj Pante Bogen paa fol: 21 indført, blev efter
paategnede qvittering af 20 Decbr: 1753 anvist til udslettelse.
Dend 31de Octbr: blev Retten atter betiendt, er saaleedes passeret.
Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg udgivene bøxel brev med Revers, af 30de Octbr: 1754,
til Arne Knudsøn Luttro paa 1 pund 6 Mrk: smør i Gaarden Littro!! (Luttro), blev læst.
Et dito bøxsel brev med Revers, af 30de Octbr: 1754, udgivet af bem:te Hr: Kam/m/erRaaden til Joen Haldorsøn paa 2 pd: 6 mrk: smør, 1 ½ Løb salt i Gaarden Mochestad. læst.
Sogne Præsten Hr: Niels Winding udgivene bøxel brev med Revers, af 19 April 1754, til
Arne Erichsøn paa 4 ½ mrk: smør i gaarden Hæng. blev læst.

Ole Torbiørnsøn øfre Berven[s] skriftl: penge mangel lysning, dateret 30de Octbr: 1754, som
formener sig Odels berettiget til 1 Løb 18 mrk: smør, ½ huud, ½ g:skind og ½ f:skind i
gaarden øfre Berven. blev læst.
Hr: Niels Winding udgivene bøxelbrev med Revers, af 19de Apriil 1754, til Ole Ericksøn
paa 10 Mrk: smør i gaarden Winterthuun, blev læst.
bem:te Hr: Winding udgivene bøxsel brev med Revers, af 19de Apriil 1754, til Aslag
Gundersøn paa 6 mrk: smør i gaarden Jelle, blev læst.
Cancellie-Raad Fleischer udgivene bøxsel brev med Revers, af 3 Julj 1754, til Anders
Larsøn paa 2 pd: 6 mrk: smør, ½ huud i gaarden Trones. blev læst.
Endre Aamunsøn yttre Qwalviig æskede dend i gaar til i dag udsatte sag i Rette, siden mine
indstevnte vidner nu alle møder, dem ieg paastoed Eedelig afhørt.
dend indstevnte Ole Larsøn Qwalvigen møtte ligeleedes efter stevningens indhold.
Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og af Dom/m/eren formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Endre Samsonsøn, huusmand i Teigen under gaarden Widnes, aflagde Eeden
efter Loven og vidnede, at i den/n/e som/m/er Nestleeden var ieg og de andre indstevnte i
Endre Qwalvigens smeede huus, da kom/m/er Ole Larsøn der ind og siger at de haver været
inde hos Skriveren og forført ham, uden at nævne nogens Navn hvem det var, at hand havde
flecket barck og Næver og giort bytte hvor hand siuntes,
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og de i yttr: Qwalvigen havde selv flæcket, og deres Tøsser havde baaret Næver i 8te dage,
fremdeeles siger hand, at de havde været Tyve begge, baade Faderen og søn/n/en, fra de var
saa store, videre passerede ej den gang. Men i høst kaldede Endre Qwalviig mig og de andre
vidner til sig, og i vores paahør tilspurte Ole Larsøn om hand vilde staa ved sine ord, da
svarede Ole Larsøn, hvad for ord: da siger Endre, du har kaldet mig og min Fader En Tyv. da
svarede Ole Larsøn ja, jeg staar ved det, du kand drage baade uden og inden om og tage dit
skursmaal og høre om ieg løy. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Swend Nielsøn, huusmand paa Qwalviigen, aflagde Eeden og vidnede Conform
med første vidne. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
3de vidne, Gunner Steensøn Biotvet, tienende hos Encken Sigri i Qwalviigen, aflagde Eeden
og vidnede Conform med første og andet vidne. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
sagvolderen begierede sagen udsat til neste Ting for at føre Contra vidner, som ere Hellie
Qwalviigen og hands Kone, Tollef Steensøn Biotvet, Gabriel Steensøn Biotvet, fleere har ieg
icke.
Citanterne havde ej noget imod sagvolderens paastand at erindre.
Afskeediget.
Den af sagvolderen til næste Ting forlangende udsettelse, billiges.
Ole Larsøn Qwalviigen gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag har
ladet stevne og indkalde Endre Aamunsøn yttr: Qwalviigen, vidner at anhøre, som under
Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Helje Qwalviigen, Christj Traae, Maritte Beggeviig,
Michel Biotvet, Ole og Gunner Steensøn/n/er, angaaende dend ulovl: skoug hugster dend
indstevnte har øvet, der for hand, Endre Qwalviigen, Dom at imod tage til undgieldelse, samt
processens omkostningers erstatning.
sagvolderen Endre Qwalviigen møtte, tilstoed lovlig varsel.
Citanten paastoed de indstevnte vidner Eedelig afhørt, siden de alle møder, u[n]dtagen
Christj Traa, som ieg frafalder. Eedens forklaring blev vidnerne forrelæst, og formaned at
blive ved sandhed.

1ste vidne, Hellie Helliesøn, boende paa Gaarden Qwalviigen, aflagde Eeden og vidne[de],
at i den/n/e høst ved Michelsdags tiider begierede Ole Larsøn det Endre Aamunsøn vilde gaa
med ham for at siune ham byttet, /: er Marckeskield :/ da svarede Endre Nej, ieg har nu icke
tiid. saa siger Ole, ja, saa gaar ieg i Marken med de Folck ieg haver, hvor iblandt vidnet var,
at de kand siune mig byttet. da de nu var kom/m/en i Marcken, kom Endre sin Fader Aamun
Qwalwiigen til dem og sagde at hand vilde gaa med paa sin søns vegne. da vj kom i yttr:
Qwalviigens hage, hvor der laa 3 eller 4 favne huggen ved, da spørger Gun/n/er Steensøn,
Encken Sigri[s] tieneste Dreng, hvem der havde hugget den ved. da svarede Aamun, det har
ieg og Endre giort. da spurte hand hvor den var hugget: svarede Aamun, i Jndr: Qwalvige
skougen. da vi alle kom ind paa Jndr: Qwalwiigens Eiendom siger Ole Larsøn, her er brav
afhugget. da svarer Aamun, ja, her har vj hugget, hvem Eier her, siger hand. da svarede
Michel Steensøn Biotvet, spørger du, som siges at have lov til at hugge. da svarede Aamun,
ja, ieg spørger nu saa. siden gick vj Et lidet støcke lenger op i Marcken, der var flecket barck
og Næver: da siger Ole Larsøn, her er og Ruineret, og spør saa Aamun om hand og hands
Folck havde Flecket der. da svarede Aamun ja, det er vor Eiendom. da tilspørger Ole mig,
om det var sandt, hvor til ieg svarede Nej, da siger Ole til mig om der er icke samEie skoug
imel: mig og Endre, hvor til ieg svare[de] jo. Da gick vj atter lengere op i Enden af Merckes
gierdet imel: Jndr: og yttr: Qwalvigen. da talte Ole og Michel Biotvet bircker som var
needhugget, som de sagde var 53 bircke træer, som Aamun tilstoed det hand og hands søn
Endre havde hugget, og laa disse træer nedfældt paa Jndre Qwalwiigens Eiendom. Dend
indstevnte Endre Qwalvigen benægtede hvad vidnet har udsagt, saasom hvad ieg har hugget,
er hugget paa min Egen Eiendom, og som min Fader Aamun Qwalwiigen ej er stevnt disse
vidner at anhøre, saa Protesterer ieg imod vidners førelse over det som paagielder min Fader.
i det øvrige paastoed sagen til aastædet henvist.
Citanten sagde, ieg har ladet stevne Aamun Qwalviigen saavel vidnerne at anhøre, som Dom
til
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til!! ungieldelse at imodtage, der om begiere[de] Kaldsmændene afhørte.
stevne vidnerne Endre Samsonsøn Teigen og Iwer Arnesøn Alsager afhiemlede stevningen
at være lovl: forkyndt for Aamun Qwalwiigen paa hands gaard i hands Eget paahør, da hand
svarede os, ej at Reise til Tinge, men at hands søn skulle Reise for dem begge.
2det vidne, Maritta Joensdatter, værende hos sin søn Joen Beggeviig, sagde det Ole Larsøn
sin Fader og ieg, vi vare Søsken[d]ebørn, ieg er og i 4de leed med Endre Aamunsøn beslegtet,
aflagde Eeden og vidnede, at dend needhuggede birck laa virckelig paa Jndre Qwalviig
Marck, og sagde Ole Larsøn det Aamun og Endre yttr: Qwalviig havde hugget den, men ieg
har ej seet eller ved hvem som har hugget sam/m/e birck. Parterne havde ej noget at tilspørge
vidnet.
3[de vidne], Michel Steensøn, værende hos sin Moder paa Gaarden Biotvet, aflagde Eeden
og vidnede, at paa yttere siden af Merckes gierdet laae 43 bircke træer needfælde, som Aamun
Qwalviigen sagde det hand og hands søn Endre havde hugget. Parterne havde ej noget at
tilspørge vidnet.
4de vidne, Ole Steensøn, er boende paa gaarden Biotvedt, aflagde Eeden og vidnede, at der
laa need hugget i Marcken 53 bircker, som Aamun Qwalviigen sagde det hand og hands søn
havde needhugget: men hvem Marcken tilhørte ved ieg ej. Parterne havde ej noget at
tilspørge vidnet.
5te vidne, Gun/n/er Steensøn, tienende hos Encken Sigri Qwalvigen, efter aflagde Eed
vidnede Conform med nest forregaaende Fierde vidne.
Citanten paastoed hvad Dom/m/eren best forstoed.

Afskeediget.
sagen henvisses til Aastædet, hvor den efter lovlig procedur, siun og grandskning bør
orddeeles.
Lensmanden Joen Hougse for Johan Warneke æskede sagen i Rette Contra Helje Qwalvigen,
som møtte og sagde det ieg har intet beviis, men ieg har talt med Kiøbmandens Kone, som
siger, at hun ej kand erindre sig i saa lang tiid. Lensmanden paa Citantens vegne paastoed
Dom i sagen, og erindrede om processens omkostning.
Retten tilspurte Helje Qwalvigen inu, om hand noget bevis paa sin side kunde forskaffe,
hvor til hand svarede Nej.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Da Helje Qvalviigen selv her inden Retten har tilstaaet, paa borg at have bekom/m/et En
Tønde Korn hos Johan Warneke, {som} for 1 rd: 3 mrk:, som hand foregiver, siden at have
betalt, og belovet, om betalningen til dette Ting at producere beviis: Mens nu ej kand
efterkom/m/e saadan sit løfte, saa Kiendes for Ret, det Helje Heljesøn Qwalvigen til Johan
Warneke bør betalle dend paastevnte Ene tønde Korn med 1 rd: 3 mrk:, og i processens
omkostning 9 mrk:, inden 15ten dage efter den/n/e Doms lovlige forkyndelse under Nam og
Execution.
Cancellie-Raad Fleischer udgivene skiøde af 30de Octbr: 1754 til Christopher Siursøn Ødwen
paa 2 pund 6 mrk: smør, ½ huuds Landskyld med bøxsel og herlighed i gaarden Trones. blev
læst.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg til sine Regnskabers bilager, lod oplæse og Examinere
lige saadan Documenter som ved Jondal og Østensøe Tingene findes Specificeret, samt skatte
Restancen, [h]vis endelig Sum/m/a var 59 rd: 66 s:, og som ingen noget der imod havde at
forestille, var Kam/m/er-Raaden Rettens attestation begierende, som billigens blev
efterkom/m/ed.
De Laug Rettesmænd som Retten tilstundende Aar 1755 skal betiene bleve opnævnte, og ere
Nye, Torbiørn Jacobsøn Lote, Haaver Lars: ibdm:, Hellie Christensøn Tøssedal, Johan/n/es
Ormsøn Mansager, Niels Knudsøn Rogdeberg, Torchiel Siursøn ibdm:, Niels Jacobsøn Rogde
og Thomas Larsøn Alsager.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget for
dette skibreede ophævet.
1754
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Anno 1755.
Tirsdagen Nest efter Paaske, dend 8de Apriil, blev Retten betiendt paa Gaarden Spaanem,
beligende i Grawens Præstegield og Ulviig Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug
Rettes mænd som af Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg er opnævnt, sc: Conrat Andersøn
Undeland, David Michels: yttr: Tvedt, i hands stæd sat Lars Wichlichsøn yttr: Tvedt, Jørgen

Store Berge, Gun/n/er ibdm:, Johan/n/es Olsøn Qwale, Ole Johansøn Haaem, Aslach Larsøn
Lille Berge, og Anders Larsøn Lione,
hvorda for Retten fremstoed Siur Poulsøn Spaanem og gav tilkiende,
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det min steefader Lars Johan/n/esøn Aalviigen, som ved sit giftermaal Eier, bruger og beboer,
mig til fortrængsel, min med Fader og Forfædres Rette og sande Odel, Hoved bøle og
Aasæde, dends halve deel her udj Gaarden Spaanem, som er 7 Spand smør med vahre
indberegnet, foruden, at det som melt er mig til fortrængsel, har hand hugget skouen meget
ulovlig, og dog ladet Een deel huuser forfalde, uden i minste maader at Reparere dem, af disse
aarsager, ieg nestleeden aar vidnesfast ved 2de Mænd har ladet bem:te min steeFader Lars
Johan/n/essøn tilbyde Løsnings penge 175 rd:, og som hand dem imindelighed ej har vildet
imod tage, har ieg Nestl: aar for Juel til den/n/e Tægtedag vidnesfast her til Aastædet ladet
indstevne atter benævnte min steefader Lars Johan/n/essøn her for Retten i dag at møde og
anhøre min[e] Odels Adkomster, i Rettesettelse og paastand, samt Dom til Løsningspengenes
imod tagelse, og Gaardens opgivelse for mig med processens omkostninger at erstatte, og vil
ieg fornem/m/e om hand møder, forbeholdende mig all lovlig procedur.
Dend indstevnte Lars Johan/n/essøn møtte, tilstoed varselen, som og at den/n/e jord
Spaanem er hands steeSøns Odel, Aasæde og Hoved bølle.
Her indfa[n]t sig ved Retten en stoer deel af Parternes slægt, ven/n/er og paaRørende, som
begierede en liden anstand med sagen, for at see Fader og søn foreenede. Den/n/e Christelig
og billig begiering blev {for} af Retten vedtagen og tilstaaed.
Efter lang sam/m/en talle og ven/n/ers mellem handling tilbød Citanten sin stee-Fader Lars
Johan/n/essøm, det hand med huustroe, som er Citantens Egen Moder, maa Eie, beholde og
bruge dette halve paastevnte Aasæde heri Gaarden Spaanem, som er 7 Spand smør, som deris
Retmessige Eiendom i 8te aar, men Naar de 8te aar er forløben, som er lovlig faredag, vaaren
1763, da skal bem:te hands forEldre strax fravige jorden, meddeele ham skiøde og imodtage
Løsnings penge, som er 175 rd:, uden minste process eller Rettergang. Men skulde min
Moder, føren de 8te aar er forløben, ved Døden afgaae, da skal min steefader Lars
Johan/n/essøn strax fravige dette mit Aasæde, tage imod Løsnings pengene, som er 175 rd:,
og meddeele mig lovl: skiøde. fremdeeles, i dend tiid min steefader, saaleedes som melt er,
Eier og bruger disse paastevnte 7 Spd: smør, skal oftbenæ[v]nte min steefader lovforsvarlig
holde dend jordeparts tilhørende huuser i goed stand og velmagt, og til sam/m/e huusers
Reperation og vedligeholdelse, tager hand det fornøden tilfang udj den/n/e jordeparts
tilhørende skov. i det øfrige maa min steefader aldeeles intet hugge i skougen, eller sig med
skouven befatte, hvor imod ieg aarlig tilstaar min steefader, saalenge hand saaleedes bruger
den/n/e jordepart, at betalle ham, som en Kiendelse imod skoug hugsterens afstaaelse, 2 rd:
om dette Kierlige tilbud, ieg beder at min steefader Lars Johan/n/essøn vil give sit svar her udj
protoc: tilført.
Dend indstevnte Lars Johan/n/essøn svarede, det ieg med dette af min steesøn giorde
Kierlige tilbud er vel fornøyet.
betræffende den/n/e forretnings omkostninger, som er, først, Sorenskriverens fløtning til
Aastædet, dend Citanten har forskaffet, og besørger den igien tilbage til Sorenskriverens
hiem. En Reisedags diet penge 4 mrk:, den/n/e dags forretning 2 rd:, Laug Retten per Mand
1 mrk:, er 8 mrk:, tilsam/m/en som Retten tilkom/m/er, 4 rd:
for det andet, sagde Citanten, vil ieg Specificere mine omkostninger. dersom min steefader
ej vil i alt betalle mig i got og gode 7 rd:
Lars Johan/n/essøn her til svarede, ieg vil strax betalle her i Retten til min steesøn 7 rd:, som
blev betalt.

og som intet videre var at forRette, blev Retten ophævet.
Dend 14de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Hofland, beligende i Kingtserviig
Præstegield og Ullensvangs Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug-Rettes mænd,
som af Fogden er opnævnt, sc: Knud Mochestad, Christopher Langesetter, Anfind Lofthuus,
Knud Rogde, Od Olsøn Qwæstad, Od Wichlichs: ibdm:, Knud Helleland, og Hogen Olsøn
Espen, nærværende Bøygde Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse,
hvorda for Retten fremstoed Ole Heljesøn Hofland og gav tilkiende, det ieg med Muntl:
varsel nestleeden aar for Juel til jorde Tirsdagen dette aar, og atter til den/n/e Tægte dag har
ladet stevne og indkalde min svoger Elling Svendsøn, til at møde mig her i Retten med mine
Odels Adkomster, som hand i hænde haver, sam/m/e at høre med de fleere Adkomster ieg
selv i hænde haver, derefter at blive Dømbt til at imodtage Løsnings penge for 2 Spand smør
her udj gaarden Hofland, som er min Odel, Fader og Forfædris Rette og sande Odel og
Aasæde, og det efter den høyeste vurdering, som i Arveskifte brevene findes, samt at svare
processens omkostning skadesløs. og vil ieg fornem/m/e om hand, bem:te min Svoger,
møder.
Dend indstevnte Elling Svendsøn Hofland møtte, vedtog varselen, og lagde i Rette 2de
skiøder af 22de Maj 1734, hvor ved Iwer Ols[øn] Hofland skiøder til sine 2de søn/n/er Helje
og Torchiel Iwer-søn/n/er, hver den halve jord her udj Gaarden Hofland. dend første søn,
Neml: Helje Iwersøn, er Fader til Citanten og værfader til dend indstevnte Elling Svendsøn.
End i Retten lagde dend indstevnte Et skiøde af 18de Martj 1745, hvor ved Erich Olsøn
Swaasand og Iwer Olsøn Hofland skiøder til bem:te Helje Iwersøn Hofland 1 pd: 5 ¾ mrk:
smør, 3/8 huud, ¼ g:skind og ¼ Løb salt. Endelig i Retten lagde Comparent[en] Et skiøde af
19de Martj 1751, hvor med hand beviser af sin svigerFader, atter benævnte Helje Iwersøn
Hofland, at have tilforhandlet sig her udj Gaarden Hofland 22 ½ Mrk: smør, 3/8 huud, til
smør Reduceret er 2 Spand, der for betalt 90 rd: bem:te brever er alle saalydende.
Citanten lagde i Rette Et arveskifte brev af 26 Maj 1668, hvor med hand bevisser det hands
Farmoder Torbiør Torjelsdatter har til Odel arvet den/n/e gaard Hofland, som Eeneste
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Barn efter hindes Fader, sal: Torchiel Hofland. og efter min Farfader Iwer Olsøn Hofland og
hands huustroe, bem:te Torbiør Torjelsdatter, er ei Jordegodset kom/m/en i arv og skifte,
saasom min Farfader forhen havde skiødet det til sine 2de søn/n/er, som er bevist med de 2de
skiøder af 22 Maj 1734, som min svoger forhen har lagt i Rette. for det andet lægger ieg i
Rette arveskifte brevet efter min afgangne Farbroder Torjel Iwersøn af 8 Maj 1743, for der
med at beviisse den høyeste og Eneste vurdering der har været paa dette goeds, begierede her
udj acten af bem:te 2de skiftebreve saa meget inddraget som den/n/e sag kand oplysse.
Extract af bemelte 2de skiftebreve vorder her indført. Endelig viste Citanten penge i Retten,
og tilbød sin svoger om hand sam/m/e vilde imodtage.
Dend indstevnte Elling Svendsøn svarede, ja, ieg {er} baade faar og vil tage imod penge
naar ieg faar fulde penge, og saa vil ieg til vaaren 1756 vige Gaarden og indrøm/m/e dette mit
jordebrug for Citanten, som er min svoger, og til nest anstundende som/m/er-Ting meddeele
ham lovlig skiøde paa disse paastevnte 2 Spand smør, selver skiøde Citanten selv bekoster,
ligesom ieg det forhen selv har bekosted.
i anleedning her af, Citanten strax lod Contant tiltælle Elling Svendsøn 90 rd: for den
paastevnte jordepart, som blev af Elling Svendsøn inden Retten modtaget.
betræffende processens omkostning, sagde Citanten, det ieg for Rettens underholdning her
paa stædet, samt Sorenskriverens fløtning fra sit hiem her til Aastædet, forlanger ieg intet,
men mine Reene udlagde penge for Mænds opnævnelse, stevningens forkyndelse, Dom og

brev penge, samt Sorenskriverens fløtning hiem igien, der for paastaar ieg 3 rd:, foruden
Rettens løn som dem nu tilkom/m/er.
Rettens gebyrd bliver, Sorenskriverens diet penge 4 mrk:, for den/n/e dags forretning 2 rd:,
Laug-Retten per Mand 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden for Laug Rettens tilkaldelse, samt
opvartning ved Retten med at gaa Rettens Middel til haande, kand ej ringere have end 1 rd:,
tilsam/m/en som tilkom/m/er Rettens Persohner, 5 rd: 4 mrk:, beløber i alt som Citanten
paastaar, 8 rd: 4 mrk:, derom Parterne foreenede dem hver at betalle halvdeelen.
som intet videre var at forRette, blev de af Parterne i Retten fremlagde breve paaskreven og
Parterne tilbage leveret.
Dend 23de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Fladebøe øfre Thuun, beliggende i
Jondahls Kircke sogn og skribreede, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som af
Fogden Andreas Juel er opnævnft!!, sc: Lars Samsonsøn Rysseland, Niels Tostensøn
Walland, Elling Brigtsøn Møe, Knud Baarsøn ibdm:, Lars Nielsøn Rysseland, Michel Olsøn
Møe, Lars Erichsøn Schaalem og Tollef Christophersøn Steene, alle af Østensøe skibreede,
Nærværende Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven;
hvorda for Retten fremstoed Bøygde Procurator Hans Giøen, som gav tilkiende, at hand
møder for Citanten Peder Pedersøn Fladebøe, der til den/n/e Aastæds Rett haver ved skriftlig
stevnemaal ladet indstevne Tosten Wichlichsøn Fladebøe for at udløsse ham fra de paastevnte
1 ½ Løb 9 mrk: smør her udj gaarden Fladebøe, med videre som stevnemaalet ommelder,
bem:te stevnemaal lagde hand i Rette, dateret Giøen dend 10 Decbr: 1754, som blev oplæst,
og er af følgende indhold. Lit: A.
Dend indstevnte Tosten Wichlichsøn Fladebøe møtte, tilstoed at dend oplæste stevning er
mig lovlig forkyndt, først til jorde Tirsdagen dette aar, og atter til den/n/e Tægte dag.
De indstevnte vidner Lars Galtung og Johan/n/es Nielsøn Wiig møtte ligeleedes, dem
Procurator Giøen paastoed Eedelig afhørt. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og
formanet at blive ved sandhed.
Procurator Giøen fremlagde sine skriftl: qwæstioner, som bilagt med lovl: stemplet papiir,
sam/m/e er dateret dags dato, og lyder saaleedes. Lit: B.
1ste vidne, Lars Galtung, til 1ste qwæst: svarede, ieg er 59 aar gaml:, og er afgangne
Admiral Lars Galtungs søn/n/esøn. til 2den qwæst: svarede, jeg kiendte ej den omspurte Iwer
Olsøn, ved og intet om dette omspurte. Men det har ieg hørt af min sal: Fader sige, at Fogden
der over Hardanger, Lars Johan/n/essøn Galtung, som var Fader til Admiral Galtung, og er det
vel over 150 Aar siden den Fogden Galtung døde, efter den/n/e Fogden Galtung arvede
søn/n/en Admiral Galtung den/n/e Gaard Fladebøe under dend adelige Gaard Torsnes, og at
Fogden Galtung, det første hand fick Fladebøe, blev den ham pantsat, men om den blev ham
siden skiødet, ved ieg icke. 3de qwæst:, der til svarede, ieg Refererer mig til mit nest
forregaaende svar, og ved intet videre herom. til 4de qwæst: svarede Nej. til 5te qwæst:
svarede, ieg har her til svaret ved anden Qwæst:, og ved ej videre. til 6de qwæst: svarede, ieg
ved intet her om, men min Fader afhændede det til gaml: Johan/n/es Wiig, enten hand, min
Fader, solte det til ham, eller hand først Pantede det til ham og siden solte det til ham, ved ieg
icke. til 7de qwæst: svarede, ved intet her om. til 8de qwæst: svarede vidnet, ieg har ej hørt
saadant. Parterne havde ej noget videre at tilspørge vidnet, hvor for vidnet Lars Galtung
bekræftede sit aflagde vidnesbyrd med Eed og opragte fingre efter Loven.
Procurator Giøen producerede Et Erværvet Tingsvidne, begyndt d: 20de Octbr: 1753 og
sluttet d: 6de Junj 1754, med begier, det ved den/n/e Aastæds Act maatte vorde hæftet. Ellers
begierer at vidnet Johans Nielsøn Wiig maatte vorde fremkaldet og Examineret efter de udj
bem:te Tingsvidne anførte qwæstioner, som begynder udj Tingsvidnet paa folo: 9 og 10.
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2det vidne, Johanes Nielsøn Wiig, sagde sig at være gaml: 73 aar. Til dend 1ste qw: i
Tingsvidnet paa dets fol: 10 svarede, herom har ieg sagt at være 73 aar gaml: 2den qw:
svarede, ieg ved intet herom. til 3. qwæst: svarede, ieg ved slet intet om saadant. til 4de qw:
svarede, Nej men ved ieg intet her om. til 5te qw: svarede, ieg har ei heller hørt eller ved det.
til 6de qw: svarede, Admiral Galtungs søn Johan/n/es Galtung solte Fladebøe til min
Morfader Johan/n/es Larsøn Wiig, som er død for saa lang tiid siden at ieg ej kand mindes
tiider!! (tiiden), og det skiøde som min Morfader fick af Johan/n/es Galtung, har indstevnte
Tosten Wichlichsøn Fladebøe. til 7de qw: svarede, ieg har ej hørt om noget pantebrev talle
eller sige, om skiøde har ieg forhen forklaret. til 8de qw: svarede, ieg kand ej mindes det. til
9de qw: svarede, hands, neml: min Morfaders\ datter/ Maritte Reisetter arvede det efter
hendes Fader. til 10de qw: svarede, ieg kand ej sige det. til 11de qw: svarede, Tosten
Wichlichsøn, som nu ej ..er dette goeds, hands Fader Wichlich Pantsatte godset til Eilef
Selsviig, paa skiftet efter Eilef Selviig fick ieg det for gields fordring, skiftets omkostning og
andet saadant som ieg havde udlagt, der for fick ieg skiøde paa Godset af Wichlich, dend tiid
boende paa Gaarden Hærrej i Eifiord, og Eiede ieg godset i nogle aar, hvor lang tiid mindes
ieg ej, da Wichlich Herrej sin søn, indstevnte Tosten Wichlichsøn, indløste godset igien fra
mig. til 12de qw: svarede, her om har ieg svaret forhen, hvor til ieg skyder mig. til 13de
qw: svarede, ieg ved intet her om, ej heller har hørt noget tale om saadant. til 14de qw:
svarede, ieg kand ej sige at have hørt noget saadant. til 15de qw: svarede, ieg har slet intet
seet eller hørt talle om saadant. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet videre end
passeret er, hvorfor vidnet med Eed og opragte fingere efter Loven bekræftede sit aflagde
vidnesbyrd.
Citantens fuldmægtig lod tilføre, at da hand den/n/e sinde ej havde fleere beviser eller vidner
at i Rette føre, saa fremlagde hand sin skriftl: deduction af den/n/e dags dato, saa lydende.
sam/m/e var bilagt med behørig stemplet papiir, under Lit: C.
Dom/m/eren tilspurte Citanten Peder Pedersøn Fladebøe, hvor gam/m/el hand er, og hvor
lenge hand har beboet den/n/e Gaard Fladebøe. her til Citanten svarede, ieg er noget lidet
over 50 aar, og har ieg boet her paa Gaardens halve brug siden 1722, hvor om min bøxel
seddel vidner, udstæd af dend indstevnte Tosten Wichlichsøns Fader, dend ieg her i Retten
lægger, sam/m/e er saa lydende, Lit: D.
Dend indstevnte Tosten Wichlichsøn fremlagde En gaml: underRettes Act, som var meget
ilde medfaren, hvor af det første og sidste er bort reven, men som dend til deels oplysser
den/n/e sag, at den/n/e gaard Fladebøe omtrent for 90 eller nogle og Nitti forløben[e] aar, har
lagt under den Adelige fri Gaard Torsnes, Admiral Galtung tilhørende, saa begierer ieg de 2de
første blade, og noget af det 3die blad, alt indtil dend afsagde Dom inclusive, her udj Acten
inddragen. sam/m/e er saa lydende, Lit: E.
Tosten Wichlichsøn Fladebøe sagde, det ieg med Muntl: varsel vidnesfast til den/n/e Tægte
dag har ladet Contra stevne hoved Citanten Peder Pedersøn Fladebøe, her udj Retten at høre
læse de breve ieg agter at fremlæge til min Odels beskiermelse, der efter Dom at imodtage til
befrielse for hands tiltalle, og at blive tilfunden at erstatte mig ibragte processes
omkostninger.
Hoved Citanten tilstoed den/n/e indførte Muntl: contrra stevning.
Der efter Contra Citanten til actens følge fremlagde følgende breve, Et skiøde af 5te Debr:
1689, udgivet af Johan Galtung, hvor ved den/n/e jordepart her udj Fladebøe med de fleere
gaarder, der udj benævnte, selges og skiødes til Johan/n/es Lauritsøn Wiig, som var den Mand
hvor om vidnet Johan/n/es Nielsøn Wiig har vidnet. for det andet fremlæger ieg et arveskifte
brev efter bem:te Johan/n/es Wiig, passeret d: 7de Octbr: 1704. hvor ved ieg bevisser det
sam/m/e goeds er hands Børn i arf tilfalden, begierede en Extract her af, for saavit Fladebøe

og Arvelinien er vedkom/m/ende, her i acten inddragen. for det 3de fremlæger ieg Et skiøde
af 14 Maj 1707, hvor ved bem:te Johan/n/es Wiig[s] datter Maritte Johan/n/esdatter[s] Mand
Ole Wichlichsøn selger til min Fader Wichlich Tostensøn dette paastevnte Goeds, som min
Fader Eiede over hævds tiid, Neml: i 23 vintere, som var den 28 Martj 1730, da min Fader af
fattigdon solte det til det i dag afhørte vidne Johan/n/es Nielsøn Wiig, da ieg igien fra bem:te
Johan/n/es Nielsøn Wiig, efter skiøde af 11de Martj 1744, indløste godset, og har ieg siden
stedse været Eiere der af. de om/m/elte skiøder fremleges alle med begiering de i acten maa
inddrages, hvor efter ieg paastaar Dom til befrielse for hoved Citantens tiltalle, og at hand
bliver tilDømbt at erstatte mig ibragte omkostninger. de fremlagte breve er saa lydende, Lit:
F.
Procurator Giøen paa sin Principals vegne lod tilføre, at hand refererede sig til sin forrige
paastand, dog med dette tillæg, at de af Contra parten Tosten Wichlichsøn i Retten lagde
documenter, protesterede Comparenten udj Kraftigste maader imod, at de ej bør være hoved
Citanten til nogen slags hinder eller prejudice, men føren hand, Comparenten, sluttede sagen
paa sin principals vegne, anviste hand i Rette[n] Løsnings penge for det paastevnte goeds, om
Contra parten dem godvillig vil imodtage, i det øfrige indlod
1755: 76b
1755.
hand sagen til Doms paa sin Principals vegne.
Contra Citanten sagde, jeg tager ej imod penge, men paastaar Dom.
Som Parterne ej videre havde at forestille eller lade tilføre, men paastaar Dom, saa bliver
først følgende beregning at giøre. Sorenskriverens fløtning fra sit hiem og her til Aastædet,
haver hoved Citanten forskaffet, fløtning fra søen og til Sorenskriverens hiem, er 2 Miile, 48
skil:, diet penge for En Reise dag til Aastædet, 4 mrk:, En dags forretning 2 rd:, Laug
Retten, som er af Østensøe skibreede, og har Reist den/n/e lange vei her hind!! og op til fields,
kand ej ringere have end som per Mand 40 s:, er 3 rd: 2 mrk:, Lensmanden, som ligeleedes
har Reist den/n/e lange vej, har tilsagt Laugretten, som og har gaaet Rettens Middel til haande
ved forretningen, kand ej ringere have end som 1 rd:, tilsam/m/en Rettens gebyrd 7 rd: 3 mrk:
Hernæst blev af Sorenskriveren og Laug Retten, som Meddomsmænd, saaleedes for Rætt
Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
Hoved Citanten Peder Pedersøn Fladebøe har ei med minste adkomst beviist, det hand, Fader
eller Forfædere, enten paa Fæderne eller Møderne siden, har haft minste Eiendom, end mindre
Odel her til eller udj dette omtvistede jordegoeds, som skal være 1 ½ Løb 9 mrk: sm: i
Fladebøe. vel forklarer Endeel af vidnerne udj det producerede Tingsvidne, begyndt dend
20de Octbr: 1753, fuldført og sluttet dend 6 Junj 1754, som til acten er vedhæften, at de har
hørt sige, det hand, Peder Pedersøn Fladebøe[s], Forfædere har haft Odel til dette paastevnte
jordgoeds: Men hvem af hands Forfædere det er, eller hvorleedes den Odel har været, om de
har eiet Gaarden i Kort eller lang tiid, i hvilcke aaringer de har Eier gaarden, saa at Retten der
af kunde skiøn/n/e, om det har været hands Forfædres Odel, eller det var ickun En gam/m/el
løs snack, der om er intet til beviis bleven fremført. hvor til kom/m/er, at Peder Pedersøn
Fladebøe, som nu siger sig at være over 50 Aar gam/m/el, har, efter det af ham i Retten lagde
bøxel brev af 23de Julj 1722, boet her paa det halve paastevnte jorde brug som En leilending,
og det over 30 Aar, og uden minste lovlig forfald ej har Mo\we/ret sig som Odelsmand, end
det allerringeste i all den tiid, føren i aaret 1753, da hand til høste-Tinget stevner til Et
Tingsvidne, for at bevise at det er Et Pante goeds, af hands Forfædere forpantet. her imod
Contra Citanten Tosten Wichlichsøn Fladebøe beviser med En gaml: under-Rettens Act,
passeret imellem afgangne Encke Frue Admiralinde Galtung, og Norgis Riges Fischals
Fuldmægtig den 24de Januar 1663, det den/n/e gaar[d] Fladebøe har lagt, paa de tiider, under

Admiral Galtungs fri Adelig Goeds. Og, bem:te Admirals søn Johan Galtung har ved lovlig
Tinglyst skiøde af 5te Febr: 1689 solt den/n/e Gaard Fladebøe, med fleere jorder, til
Johan/n/es Lauritsøn Wiig, som det her ad Acta tilførte skiøde udviser. Siden er den/n/e jord
Fladebøe, i aaret 1704, dend 7de Octbr:, kom/m/en i Arv og skifte efter bem:te og da ved
døden afgangne Johan/n/es Wiig, som den her ad Acta tilførte Extract af Arve skifte brevet
bevidner, og er Gaarden Fladebøe da i Arv lodnet imel: bem:te Johan/n/es Wiig[s] Tvende
Døttere Christj og Maritte Johannesdøttere, hvor af dend sidste, neml: Maritte, var gift med
Ole Wichlichsøn Reisetter, som igien ved skiøde af 14de Maj 1707 har solt dette paastevnte
Goeds her udj Gaarden Fladebøe til Wichlich Tostensøn, som var Contra Citanten Tosten
Fladebøe[s] Fader. Den/n/e Wichlich Tostensøn Eiede Godset indtil dend 28de Martj 1730,
da hand solte det, og saaleedes efter Lovens 5te Bog, 5te Capit: 1ste art:, pag: 797, lovlig
hæftet godset, sig og sine til Odel ved 23 vintere Roolig hævdt, i all den tiid ulast og ukiert til
Tinge eller nogen anden Rettergang. Thj Kiendes for Rett at være, efter høystbem:te Lovens
Allegerede, det indstevnte Contra Citant Tosten Wichlichsøn Fladebøe for hoved Citanten
Peder Pedersøn Fladebøe[s] tiltalle i den/n/e sag, bør fri at være. betræffende Processens
omkostning, da betaller hoved Citanten Peder Pedersøn til Rettens Personer efter dend
beregning som Acten er tilført, 7 rd; 3 mrk:, i det øfrige ophæves omkostningerne paa begge
sider.
Dend 28de Maj blev Retten betiendt paa Gaarden Aakre, beliggende i Ullensvangs sogn, udj
dend paa fol: 31 incaminerede sag, da Retten blev betiendt med det der Specificerede Laug
Rætt, sc: Sølfest Alsager, i hands stæd sat Ole Olsøn Reisetter, Jacob Monsøn Alsager, i
hands stæd sat Knud Rogde, Michel Olsøn Lotte, i hands stæd sat Ole Larsøn Reisetter, Lars
Swartvet, i hands stæd sat Jacob Jacobsøn Reisetter, Christopher Tioflaat, i hands stæd sat
Peder Torgielsøn Hougse, og Asbiørn Nøsflaat, i hands stæd sat Iwer Torgielsøn Hougse,
nærværende Bøygde Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse,
og det efter tilkaldelse af Gaarderne Aakre, Schaaltvedt, Qwæstad, Store og Lille Naae
opsiddere, der alle møtte og sagde, det de deels ere selv Eiere og Endeel leilendinger: Da som
vj nu ved lovlig Rettergang er udj Fæe hagen, kaldet Wiigier hagen, samtligen bleven skild
ved Gaarden Krogeviigs Eiendom udj sam/m/e hage, som nu ved lovlig Marckeskield er dem
udsteenet fra vore Gaarders Eiendom. Saa har vi samtligen foreenet og forliigt os om dend,
dend 1ste Octbr: 1753, paa Gaarden Qwæstad anlagte Aastæds sag, betræffende Fæe hagen
kaldet Wigier hagen, og sam/m/e selv skift os imel:, hvaf En hver Gaard skal følge og tilhøre.
Der for vi samtl: begierede, det Rettens Middel, paa vores Eget an og tilsvar, vil needsætte
Markeskield os imel:, efter vores foreening og dend anvisning vi lover i Wigier hagen at
giøre, paa det En hver af os kand vide sit brug og Eriendom \i/ sam/m/e Fæve!! (Fæe) have,
naar den ere vorden steenet og Reenet.
I følge af samtlige opsiddere paa disse Navn givene gaarder, og efter deris forlangende,
forføyede Rettens Personer dem til Wiigiers hagen, for der, paa Reqvirenternes Eget an og
tilsvar, at need sætte Marckeskield efter samtlige deres anvisning, og er da passeret som
følger.
Ved søen i Lille hagen, i Lille skarv, blev hugget En Kors som visser beent op i 2de efter
hisnanden huggede Kors, dend sidste Kors er hugget i Sionaschallen, som er ende Merket.
uden for disse Mercker Eier Gaardene Aakre og Schaaltvedt, og inden for Eier Qwæstad,
Store og Lille Naae.
Ved Bøegierdet af gamle Mel-støllen, udj Et skarv, er hugget En Kors, som visser op efter i
5 efter hinanden
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huggede Kors og 4re Needsatte Marckeskields steene efter hinanden, som visser op og ud i
snee til Schitneflaaten, hvor dend sidste Marckeskields steen staar. uden for disse Mercker
Eier Aakre og Schaaltvet, og inden for Eier Qwæstad, Store og Lille Naae.
Ved Tvergaren, under Myrebrodet, Needsat En Marckeskields steen som visser op efter i 4re
efter hinanden huggede Kors, og 2de efter hinanden Needsatte Marckeskields steene, og En
huggen L (dvs. vinckel) gloppe øverst i Bleguur, sam/m/e L gloppe visser udefter i Et Bierg,
der hugget atter En Kors som visser ud paa Krumheller-hougen, der atter needsat En
Marckeskields steen som visser beent op i 3de efter hinanden huggede Kors, hvoraf den sidste
staar paa Fieldet, som er ende Mercket. uden og Neden for disse Mercker Eier Aakre og
Schaaltvet, og inden samt oven for Eier Qwæstad, Store og Lille Naae.
Mens oppe i Nutten, hvor intet gierde kand sættes, der bliver smalebeitet til fællets bæste for
samtlige Gaarder.
Ellers er imellem os samtlige aftalt og foreenet; 1o: Det En hver skal hægne smalen
saavelsom alle andre Creature, ude fra den andens Eiendom. 2o: Ingen maa sætte fleere
smaler i haven end hand føder paa Gaarden om vinteren, dette Aar 1755 undtagen. Det
sam/m/e skal og forstaaes om hæste og Øger, det ingen maa have fleere der af i haven, end
hand føder paa jorden. 3o: Naar Garen bliver byttet os imellem, skal hver siden tage
gierdefang paa sin Egen Eiendom, undtagen Bøegierdet, der til tager En hver gierdefang hvor
hand nærmeste kand faae det. 4de: om Buerecke eller støls veje, hvor nogens Merckegar
skulde opsættes over veien, da skal hand, som gierdet tilhører, være pligtig strax at sætte Et
lovlig grin der hvor veien er. 5de: betræffende støls huusser, som efter den/n/e deeling
fløttes skal, da som ingen i aar kand fløtte sam/m/e huusser, saa bør En hver at være pligtig
forbunden, tilkommende aar i Rette tiid at fløtte sit stølshuus.
Som intet videre var at forrette, bliver følgende beregning over den/n/e foretnings
omkostninger at forfatte, saasom, Sorenskriverens skydts til Aastædet haver Parterne selv
forskaffet, ligesom de og skytser ham hiem igien, diet penge med den/n/e dags forretning, 1
rd: 4 mrk:, Laug Retten per Mand 2 mrk:, er 2 rd:, Lensmanden for Laug Rettens tilkaldelse,
samt at gaa Rettens Middel til haande, kand ej ringere have end 1 rd:, tilsammen 4 rd: 4 mrk:,
som blev betalt, og saaleedes den/n/e forretning sluttet.
Dend 30de Maj blev Retten betiendt paa Gaarden Steene, beligende i Wigøers Præsteg:, med
efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som af Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg er
opnævnt, sc: Siur Nielsøn Berven, i hands stæd sat Lars Samsonsøn Røsseland, Ole Erichsøn
Schaar, Michel Froestad, Siur Biørns: Berstøe, i hands stæd sat Ole Jonsøn Botnen dend
ældere, Jon Larsøn Wangdal, i hands stæd sat {Lars Nielsøn Røsseland,} Lars Erichs:
Schaalem, Lars Nielsøn Røsseland, Giermund Kittelsøn Berje, i hands stæd sat Ole Nielsøn
Norrem, og Niels Hansøn øfre Wiig, i hands stæd sat Niels Tostens: Wælland, Nærværende
Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven.
hvorda for Retten fremstoed Henrich Olsøn Steene og gav tilkiende. Det ieg med Muntlig
varsel Nestleeden Aar 1754 for Juul, her til Aastædet Steene til jorde Tirsdagen indeværende
Aar, og atter til den/n/e Tægte dag har ladet stevne og indkalde Tollef Christophersøn Steene
at møde mig eller Fuldmægtig her i Aastæds Rætten, for at anhøre alle mine Odels breve og
Adkomster, hvor med ieg agter at bevise min Odels Rætt til 2 pund og nogle Marcker smør
jordegoeds, beligende i indstevnte Tollef Christophersøns brug og Eiendom her i Gaarden
Steene, hvorom ieg tilforn ved 2de Mænd har imindelighed tilbudet ham Løsnings penge, at
forekom/m/e process og Rettergang. Samt at anhøre de Odels vidner ieg agter at førre, til
oplysning at ieg er den Rette og sande Odels Mand til dette paastevnte goeds, og at ieg er af
Elste Broder. Vidnerne ere Mons Netteland, Siowat Olsøn ibdm:, Siur Olsøn Steene, Ole

Larsøn Scheje og Swend Herlefsøn Steene, der alle under Lovens faldsmaal er indkaldet, at
vidne og svare til alle de spørsmaal de for Rætten kand blive tilspurt, betreffende den/n/e sag.
2o: har ieg ladet ham stevne og indkalde til Doms, og hand, Tollef Christophersøn, at blive
Dømt til at imodtage Løsnings penge for de paastevnte 2 pd: og nogle Marcker jordegoeds i
fornævnte Steene, som nu Eies og bruges af ham, Tollef Christophersøn. 3o: har ieg ladet
indkalde oftbenævnte Tollef Christophersøn at blive Dømt til selv at tilsvare de omkostninger
hand aarsagede Nestleeden aar, da hand paafandt at vilde ved Rettens Middel lade udsteene
den/n/e min Rette og sande Odels jord. samt at blive tildømbt at svare og betalle mig den/n/e
aarsagede process og Rettergang med alle sine omkostninger skadesløs. Og vil ieg nu
fornem/m/e om hand møder;
Tollef Christophersøn møtte, tilstoed den/n/e varsel at være ham lovlig forkyndt.
Citanten Henrich Olsøn la[g]de i Retten til actens følge efterskrevene breve, saasom Et
skiøde af 23de Apriil 1667, læst til Tinge sam/m/e dag, hvor med hand agter at bevise det
hands Farmoders fader Tollef Olsøn Steen[e] af sin Værfader haver tilforhandlet sig dette
paastevnte jordegoeds, som var 3 Spand smør og 3 faarskind. 2det: Et arveskifte brev af 10
Decbr: 1697, passeret efter bem:te afgangne Tollef Olsøn Steene, da godset efter oven anførte
skiøde, og Et skifte brev af 17 Septbr: 1678, som nu ej meere er til, var 1 Løb 1 pd: 6 mrk:
smør, 6 f:skind, hvor af er lodnet paa Citantens Farmoder
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Christj Tollefsdatter 12 ¾ mrk: smør og ¾ faarskind, Resten er lodnet paa 3de hindes søstere
og deris Moder Gier Olsdatter, som har faaet i arv det halve goeds. 3de: Et arveskifte brev
af 19de Julj 1716, efter bem:te Encke Gier Olsdatter, da de hende efter Manden forhen arvelig
tilfalden 2 pd: 3 mrk: smør, 3 f:skind, er kom/m/en i arv {efter} \imellem/ hindes Børn og
Børnebørn, da Citantens Farmoder Christj Tollefsdatter arvelig er tilfalden 16 1/8 mrk: smør,
Resten er lodnet paa de andre Søskene og deris børn:
Dend indstevnte Tollef Christophersøn sagde, paa det at den/n/e sag grundig kand blive
oplyst, vil ieg her fremlæge 2de af mine breve, som er først min Farfaders skiøde af 6 Julj
1699, hvorefter min Farfader Ole Ingebrigtsøn Moe, som havde til ægte Christj Tollefsdatter,
og var hindes anden Mand, hand havde af hindes søsterMand Peder Tørviigen tilforhandlet
sig 12 ¾ mrk: smør, ¾ f:skind her i gaarden Steene. for det andet, skifte brev af 7 Junj 1717
efter {oftbem:te Christj Tollefsdatter, som oplysser} atter bem:te Ole Ingebrigtsøn, som
oplysser det {Citanten ieg} Christopher Olsøn, som var min Fader, var Elste søn af ham, der
havde Christj Tollefsdatter til ægte, da dette paastevnte goeds var 1 Løb 10 ½ mrk: smør, der
af Christj Tollefsdatter i arv er tilfalden ½ Løb 5 ½ mrk: smør, min Fader Christopher Olsøn
20 ½ mrk: smør, og min Farbroder Aamun 20 ½ mrk: smør, alt i arv dem tilfalden.
Det 4de af Citantens fremlagde breve er skifte brevet efter oft benævnte afgangne Christj
Tollefsdatter, som oplysser det Citanten Henrich Olsøns Fader Ole Johansøn var søn af
Christj Tollefsdatter, avlet med hindes første giftermaal, og indstevnte Tollef Christophersøns
Fader Christopher Olsøn var Christj Tollefsdatter[s] yngere søn, aflet med hindes anden Mand
Ole Ingebrigtsøn, da den/n/e oft omtalte Encke Christj Tollefsdatter Eiede her i gaarden
Steene de hinde efter anden Mand i arv tilfaldene ½ Løb {smør} 5 ½ mrk: smør, som er
falden i arv imel: hindes Børn og Børnebørn, da Citanten Henrich Olsøn er tilfalden 4 Mrk:
smør jordegoeds, og indstevnte Tollef Christophersøns Fader Christopher Olsøn 10 3/8 Mrk:
jordegoeds, Resten af dette jordegoeds er tilfalden de øfrige hindes børn og børnebørn. 5te:
Et skifte brev af 28de Octbr: 1735 efter afdøde ung Karl Johan/n/es Johan/n/essøn, som var
begge Parters Farbroder efter Moderen, da de ham efter Moderen, oftbenævnte Christj
Tollefsdatter, i arv tilfalden 10 Mrk: smør, er kom/m/en i arv imel: hands Søskene og deres
børn, da Henrich Olsøn, som er Citant, har arvet 2 mrk: smør, og halv broderen Christopher

Olsøn, som den/n/e indstevntes Fader, har arvet 2 ½ mrk: smør. 6te: Et skifte brev af 18de
Julj 1716 efter afgangne Ole Johan/n/essøn, som \var/ Christh Tollefsdatter[s] søn af første
giftermaal, hvor med Citanten beviser det hand er sin Faders anden søn, og at hand nu er 43 á
44 aar gaml: ovenmelte Specificerede breve bliver her i Acten inddragen, skiøderne ord
lydende, og En Extract af Et hvert skiftebrev for saavit arvelinien med jordegoeds i alt
omtaller.
Den indstevnte Tollef Christophersøn fremlagde sine breve, som er.
Endelig lagde Citanten i Retten En Extract af Justjts Protoc: til beviis det hands broder i
aaret 1734, dend 27de Maj, har lyst sin penge mangel. sam/m/e er saalydende.
Dend indstevnte Tollef Christophersøn lagde følgende breve i Retten. 1o: Et skifte brev af
23de Octbr: 1743, efter hands Forældre, afgangne Christopher Olsøn Steene med huustroe
Guro Olsdatter, hvor med hand beviser det hand er sin Faders ælste søn, og at hands forældre
var Eiende her udj Gaarden 1 Løb 3 mrk: smør, efter lovlig tinglyst skiøde af 5te Octbr: 1722.
{hvor af \{Tollef}/ Christopher Olsøn har arvet 1 pd: 1 3/28 mrk: smør. Resten hands
søskene} Nock er stervboen Eiende efter bem:te skifte brev 12 7/8 mrk: smør, i alt 1 Løb 15
7/8 mrk: smør, hvoraf Tollef Christophersøn har arvet 1 pd: 1 3/28 mrk: smør, Resten hands
Søskene. 2det: Et skiøde af 22 Martj 1745, læst til Tinget d: 13 Julj sam/m/e aar, hvor efter
dend indstevnte Tollef Christophersøn af sine medarvinger har indløst 1 pd: 1 25/28 mrk:
smør, saa at hands Eiendom bliver 2 pd: 3 mrk: smør jordegoeds her i gaarden. bem:te breve
er saa lydende.
Tollef Christophersøn sagde, det ieg tilstaar at Citanten Henrich Olsøn nestleeden aar[s]
som/m/er tilbød mig Løsnings penge, men som ieg formeener at have fanget lovl: hævd, vilde
ieg dem ej modtage, saa det er ufornøden her om at føre vidner.
Citanten paastoed 2de vidner afhørt om brugets omvexling, Resten af vidnerne frafalder ieg.
Dend indstevnte Tollef Christophersøn sagde, det er ufornøden at føre vidner om agger og
Bøens ombytning, thj saa ofte Henrich Olsøn har paastaaet at bytte ager og Bøe, har ieg ej
nægtet ham det, og er det mange stæder brugeligt at jordens aggere og bøe hvert aar
omvexles, indtil jorden bliver skift lovl:, men ingen ved saadan landets brug og ....e er eller
kand blive betagen sin lovl: Odels hævd,
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Citanten frafald disse 2de vidner og forlangede dem ej forhørt.
Da Parterne paa forlangende, nogen stund, blev forundt frist til at talle om forlig, men
omsider erklærede ej forlig at kunde træffe, derfor paastoed Dom.
Og blev da først følgende beregning forfatte[t]. Saasom Sorenskriverens skyds her til
Aastædet, som er 2 Miile, 48 s:, som af Citanten er forskaffet, ligesaa hiem igien, hvilcken
Sorenskriveren forskaffer sig selv, En Reisedag diet penge 4 mrk:, den/n/e dags forretning 2
rd:, Laug Retten per Mand 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden for Laug Rettens tilkaldelse samt
opvartning med at gaa Rettens Middel til haande, kand ej ringere have end 1 rd:, tilsam/m/en
6 rd: 1 mrk:
Hernæst blev af Sorenskriveren og Laug Retten saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Med Arveskifte brevene af 10de Decbr: 1697 og 19de Julj 1716, det første passeret efter
Tollef Olsøn, og det andet efter hands huustroe Giær Olsdatter, bevisser Citanten det hands
Farmoder Christj Tollefsdatter var de 2de ægteFolcks ælste datter, og at de ingen søn/n/er
havde, samt at dette omtvistede goeds, med det meere jordegoeds her i gaarden Steene, var
deris med børns Rette Odel, efter lovlig Tinglyst skiøde af 23de Apriil 1667, som udj
arveskifterne blev deelt imel: deris 3de Døttere. Dend om/m/elte ælste Datter Christj
Tollefsdatter, efter de Citerede arveskifte breve, var da den som efter Loven til Odelen var

berettiget. Den/n/e Christj Tollefsdatter var 2de gange gift, med første ægteMand avlede hun
2de sønner, dend ælste, Ole Johansøn, var Fader til Citanten Henrich Olsøn. og i andet
ægteskab med Ole Ingebrigtsøn Moe avlet atter 2de søn/n/er, dend ælste, Christopher Olsøn,
som var Fader til indstevnte Tollef Christophersøn, som er at læsse i arveskifte brevet af 30de
Maj 1725. Saa ingen af disse 2de Søskende børn deres Fars fædere Eiede Odels Retten til
dette goeds her i Gaarden Steene. Men Odels Retten tilhørte begge deris FaderModer Christj
Tollefsdatter, og ej nogen af hindes Mænd. Da som Citanten Henrich Olsøn er En Søn/n/esøn
af Christj Tollefsdatters første ægteskab, og indstevnte Tollef Christophersøn er En
søn/n/esøn af andet ægteskab, er det Klart at Henrich Olsøn er dend Rette Odels pretendent til
disse paastevnte 2 pd: 3 mrk: smør i gaarden Steene. Men, da indstevnte Tollef Christophers:
beviiser med skiøde af 5te Octbr: 1722, det hands Fader Christopher Olsøn har Eiet dette
goeds indtil den 23de Octbr: 1743, da det efter dend indstevntes forældre er kom/m/en i arv
og lodnet ham og hands Søskene imel:, da hand, Tollef Christophersøn, atter igien ved lovligt
Tinglæst skiøde af 22de Martj 1745 fra sine Medarvinger har indløst goedset, og indtil den/n/e
dag Eier det, Er det at dette paastevnte goeds, fra 5te Octbr: 1722 og indtil aaret 1754, da
Citanten anlagde den/n/e Sag, i 32 vintere at godset har lagt under En Æt og tilhørt Fader og
børn, som er fuldkom/m/en hævd, efter Lovens 5 B: 5 C: 1 art:, pag: 797. allerhelst Citanten
stedse selv har boet og inu boer her paa Gaarden paa dend øvrige deel af Godset, og ej beviist
i ald dend tiid af 32 vintere at have haft saadant forfald som Lovens 5 B: 3 Cap: omtaller. Thj
Kiendes for Rett, efter høyst bem:te Lovens allegerede 5te B: 5 Cap: 1 art:, det disse
paastevnte 2 pd: 2 mrk: smør i gaarden Steene bør være og blive Tollef Christophersøn og
hands arvinger til Odel angerløs, fri for Citantens tiltalle i alle maader. betræffende
processens omkostninger, da betaller Henrich Olsøn \til/ Rettens Personer, efter dend
beregning som i acten er indført, 6 rd: 16 s:, i det øfrige ophæves omkostningerne paa begge
sider.

Dend 31de Maj blev paa Gaarden Sandwen i Wigøers Præstegield holden Et Almindeligt
Som/m/er, Skatte og Sagefalds ting med Jondahls skibreede[s] Almue, da Retten blev
beklæd med det ordinaire Laug Ret som paa fol: 67 findes opnævnt, undtagen i Torbiørn
Andersøn Swaasand stæd sat Johan/n/es Eicken, Lars Torbiørnsøn Aase, i hands stæd sat
Indre Helliesøn Eie, \og/ for Ole Dægebræche sat Lars Haugen, nærværende inden Retten
Fogden Andreas Juel, med Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berwen og dend
Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev Publiceret følgende,
1o: Hands Kongl: Maj:ts Allernaadigste Bestalling af 3de Decbr: 1754 for Andreas Juel, at
være Foged over Sundhor og Hardanger.
2o: Patent af 11de Octbr: 1754 om Høyeste Rætt for dette aar 1755.
3o: Forord: af 3de Febr: 1755 om forbud paa sucker og siruppers indførsel i Trundhiems
Bye og Stift, samt Nordlandene saavit de handle paa Trundhiem.
4o: Forord: af 22de Apr: 1755 angaaende handelen paa de Kongl: Danske Americanske
Eilande, saa og paa Kusten Gvinea, samt hvad frihed og Moderation udj Tolden og dislige, de
der paa handlende forundes.
5de: Rescribt af 3 Jan: 1755, hvorved forbydes det En Creditor, under en sag til Doms, maa
ickun tiltalle En Debitor af gangen, og der over hænte Dom.
6de: {Sta} Rescribt af 23 Aug: 1754, hvad Laugmand og Sorenskriveren skal nyde for
udsettelse Sessionerne paa Aastæderne.

7de: Placat angaaende En deel Kongl: indkomsters bortforpagtning Nordenfields her udj
Norge, for de aar 1756, 57 og 1758, dateret 26 Feb: 1755.
8de: Placat af 6te Octbr: 1754, angaaende Kartun Tryckeriers anlægelse i
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Danmrk: og Norge.
9de: Fogden tilkiendegav, det hand han/n/em af høye øvrighed var tilmeldet, hvor om
fremlagde skrivelse af 14de Apr: a: c: nermere bevidner, at hand inden disse holdende Tinge,
ej alleene skulle examinere og undersøge, hvor vit at den allernaadigste forord: af 9de Aug:
1754, angaaende tienere, løsgiengere og videre, maatte blive efterlevet, men end og at hand
nøye havde at paasee det allerhøyst bem:te forord: stricte og vedbørlig blev i agt taget, hand
forlangde da først, at den/n/e forord: til des bedre erindring for Almuen, igien maatte blive
oplæst og publiceret, hvorhos da, hand advarede, først i almindelighed den meenige Almue, at
de høy s...st efterlevelse sig nøye havde at antage, og imod sam/m/e, efter den der udj
dicterede straf, sig at forsee; som der næst i sær districtes Bøyde Lensmand, at hand over
sam/m/e nøye holder, og naar han/n/em noget forekom/m/er, som der imod maatte være
handlet, da efter sam/m/is forskrift sig at rette, og mig det uopholdelig at tilmelde, paa det at, i
sine fornødene tilfælde, af mig kand vorde føyet den behøvende foranstaltning. men i
henseende til det første, saa bad hand, at Laug Retten og Almuen nu her inden Tinge, viste at
angive nogen som sig imod den/n/e forordning Rettelig kunde have forseet. Lensmanden
med Laugretten og Almuen Eensstem/m/ende svarede, det de for nærværende tiid ingen viste
at angive som havde forseet. Da blev paa nye allerunderdanigst publiceret dend Kongl:
Allernaad: forord: med den om/m/elde høy Øvrigheds ordre.
Lensmanden Giermun Næss gav tilkiende, det ieg paa Justitiens vegne med Muntl: varsel til
den/n/e Tægte [dag] har ladet stevne og indkalde Torchiel {End} Iwersøn Eie, vidner at
anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Aschout Eie, Torchiel Larsøn Eie og
Peder Nielsøn Ougestad, betræffende hands Datter Britte Torchielsdatter, som udj en der paa
Gaarden værende svaghed, d: 8 Januarj nestl: er bleven udj svagheden, beklagelig borte og
død funden: der efter Dom at anhøre hvem hindes efterlatte boe egentlig skal tilhøre.
Paa dend indstevnte Torchiel Eie[s] vegne møtte hands søn Johan/n/es Torchiels: Eie, som
sagde det min Fader har lagt lenge svag, og nu af sam/m/e svaghed er sengeligende, derfor ieg
paa min Fader[s] og død fundene søsters vegne møder og tilstaar varselen.
De indstevnte vidner møtte alle. Edens forklaring blev dem forelæst, og formanet at blive
ved sandhed.
Fogden Producerede dend Seqvæstration og Registrations forretning, som ved Lensmanden
er giort og forfattet d: 17 Jan: Nestl:, og til vidnerne forlangede disse Qwæstioner forrelagt.
1o: hvor lenge dend død fundene havde været svag, og af hvad svaghed angreben. og 2o: om
den/n/e hindes ulycksalige afgang icke er skeet i den/n/e hindes svaghed, og da hun af den
haardest var angreben.
1ste vidne, Aschout Jacobsøn, boende paa Gaarden Eie, aflagde Eeden og vidnede til Hr:
Fogdens 1ste qwæst:, svarede, Britte Torchielsdatter var svag i 14 dagge, men hold[t] ickun
ved sengen i 2de dagge, hindes svaghed var af landfare sot, saa alle Folck der paa Gaarden laa
svag, undtagen en 2 á 3 Men/n/esker. og var svagheden saaleedes, at de fick hovedsvimmel
og sterck pine i hovedet, heele Kroppen blev udslagen paa dem. til 2de Qw: Resp: hindes
afgang skeede da hindes svaghed var paa det stærckeste, da var hun om Natten staaed op og
gaaen ud, saa ingen viste det, og om morgenen, efter at hun om Natten var bleven savnet og
søgt, blev hun funden i En Vaag udj Isen, {i Et færsk vand strax ved Gaarden} \i søen/
ligendes død.

2det vidne, Torchiel Larsøn, boendes paa Gaarden Eie, aflagde Eden og til 1ste qw: svarede
som første vidne har forklaret. til 2den qw: Resp: ligesaa som første vidne, dog var hand ej
med da hun blev død funden.
3de vidne, Peder Nielsøn, boende paa Gaarden Ougestad, aflagde Eeden og til 1ste qw:
svarede, jeg \ved/ intet om dette Men/n/eskes svaghed videre, end ieg af andre har hørt
fortælle, dog ved ieg alle Folck paa Gaarden laa dend tiid svag, undtagen 2 á 3 Men/n/esker.
til 2den qwæst: svarede ieg intet der om, men ieg var med da hun blev funden død i søen udj
Issen paa vaagen u[n]der Eie land.
Fogden, i anleedning af de førte vidner, indlod sagen under Dom.
Dom
Af de forhørte vidner er ej andet at erfahre, end at Britte Torchielsdatter, udj dend svaghed
hun med alle Gaardens Folck var behæftet med, er som i Et Rasserie gaaen ud om Natten til
søen, men, om hun i sam/m/e Rasseri, enten forsætlig eller uformodentlig er falden i søen, er
hinde ej overtydet, ej heller har nogen vildet sigte det døde legeme for selvMord. Thj
Kiendes for Ret efter Lovens 6 B: 6 C: 21 art:, bør Britte Torchielsdatter død fundene legeme
i Kircke gaarden begraves, og hindes efterlatte Midler, efter Loven tilhøre hindes fader som
Eeneste Arving.
Hans Excellence Hr: Sttif!! (Stift)befalingsmand von Cicignon udgivene
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Bestallings brev af 7de Aug: 1754 til Carl Cummesow paa at være Giestgiber i Hærensholmen udj Jondahls sogn. blev læst.
Lars Larsøn Tørwiigen udgivene forskrivelse af 31 Maj 1755 til Hans Olsøn Siusetter for
laante penge 60 rd:, imod det underpant af 1 pd: 11 mrk: sm:, ¾ huud i gaard: Tørviigen.
Samson Larsøn Samland og med Jnteresserede udgivene skiøde af 21de Octbr: 1754 til
Torbiørn Olsøn paa 4 2/3 mrk: sm: i gaarden Selswiig, blev læst.
Iwer Aamunsøn Tvet udgivene bøxel brev med Revers, af 31 Maj 1755, til Giestgiberen Carl
Cummerrow, paa en grun[d] af Hærens holmen, som er ham udmaalet, der at bygge imod
aarlig grundeleie 2 rd:, blev læst.
Od Larsøn Brattebøe og Samson Larsøn ibdm: udgivene bøxel brev med Revers, af 31 Maj
1755, til Lars Larsøn paa 1 ½ Spd: smør, 1 ½ g:skind i Gaarden Koppre, blev læst.
Tosten Sæwerhagen og Endre LilleThuun udgivene skiøde af 5te Apriil 1755 til Magdeli
Heljedatter paa 2 pd: 6 mrk: smør, ½ hd: i gaard: Sætvet, og 9 mrk: i Gaatvedt, læst.
Hr: Marcher bøxel brev med Revers, af 8de Apriil 1755, til Michel Samsonsøn paa 1 Løb 10
mrk: smør i gaarden Sambland, blev læst.
Sogne Præsten Hr: Marcher udgivene bøxel brev med Revers, af 18 Febr: 1755, til Jon
Brynildsøn paa En løb smør i gaarden Wiig, blev læst.
Arveskifte brevet efter afgangene Ellef Johan/n/essøn af 14 Aug: 1754, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Selwiig 1 pd: 12 mrk: smør, 1 g:sk:, vurderet 75 rd:,
og udlagt først i gields fordring til Torbiørn Olsøn Selsviig 1 pd: 7 mrk: sm:, 1 g:sk:, til Niels
Selsviig 3 mrk: smør, i arv til arvingerne, saasom til Moderen Britta Larsdatter ½ mrk: smør,
til Søsterne Blanceflor, Guro og Inga Johan/n/esdøttere, hver 1/3 mrk: smør, Hellegunde og
Christj Johan/n/esdøttere, hver ¼ mrk: smør.
Lars Larsøn Drage, efter forrige tiltalle til Samson Traae med Datter Sidselle, æskede sagen i
Rette.
sagvolderen møtte, Fader med Datter.

Parterne ærklærede at være forliigt saaleedes, at Pigen betaller til Citanten i omkostninger og
hands pretention 2 rd: 4 mrk:, hvorfor Lars Halderager sagde sig god at betalle, imod at Pigen
tiener hos ham.
Niels Olsøn Espeland og med Interesserede udgivene skiøde af 31 Maj 1755 til Iwer Nielssøn
paa 1 pund 11 ¾ mrk: smør i gaarden Espeland, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og examinere 1ste og 2den Termins skatte Restance, hvis
endelig Sum/m/a var 117 rd: 1 mrk: 10 s:, og som ingen noget der imod havde at erindre, var
hand Rettens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et, sinden!! (siden) ingen billige
aarsager var, som kunde giøre det hinderlig.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa i Rette, hvorfor Tinget blev
ophævet.

Dend 2den Junj blev paa Gaarden Sandven i Østensøe Tinglav holden Et Almindeligt
Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting med bem:te Østensøe skibreede[s] Almue, da Retten
blev beklæd med det Ordinaire Laug Ret, som paa fol: 68 findes opnævnt, undtagen i Thron
Giermunsøn Berven stæd sat Tosten Berven, for Johan/n/es Niels: Berven sat Siur ibdm:,
nærværende inden Retten Fogden Juel, med Lensmanden og den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forordninger, Rescripter, Placater og
ordres som paa næst forestaaende fol: 78 findes Extraheret,
som den Forordning og ordres igien publiceret, og Fogdens Qwæst: Almuen, Laug Retten og
Lensmanden bedydet!! (betydet), som samtlig svared, at de ej viste nogen som sig imod
forordningen havde forseet.
Lars Omunsøn \og Iwer Johan/n/essøn/, som Eiere og beboere af gaarden Jndre Aalviigen i
Østensøe Kircke sogn, under Matricul No: 77, hvis brug, er i bem:te Gaard er 2 Løber 1 pund
21 mrk: smør i skatteskylden, men i Landskylden 2 Løber, 1 hud og 1 g:skind, hvoraf En hver
Eier og bruger det halve, beklagede dem, at om Natten imel: dend 6de og 7de Decbr: nestl:
aar 1754, imod Morgenen, overkom vores paaboende Gaard En ulyckelig ildsvaade, som paa
En Kort tiid Næsten needlagde alle ting i aske, da som vj haaber at nyde Kongens Naade til
nogle aars skattefrihed, paa det vj igien kand faa Gaarden opbygget, er det, vj til dette Ting
lovlig haver indkaldet følgende vidner, sc: Siovat yttr: Aalviigen, Thron Siursøn Tvet og Hans
Nielsøn yttr: Aalviigen, for at aflæge deris Eedelige forklaring om den/n/e ulyckelige
tildragelighed, alt til Et lovskicket Tingsvidnes erholdelse, og vil vj fornem/m/e om de
indstevnte vidner møder.
De indstevnte vidner møtte alle, Edens forklaring blev dem forrelæst, og formanet at blive
ved sandhed.
1ste vidne, Siowat Nielsøn, boende paa Gaarden yttr: Aalviigen, aflagde Eeden efter Loven
og vidnede, at dend 7de Decbr: om Morgenen, nestl: aar, omtrendt En time for dag, hvor ieg
natten over var paa Gaarden Jndr: Aalviigen, var ieg den første som blev Ilden var, som var
inde i stavburet oppe under vindskiben, hvor ieg først saa ilden, da Jeg strax giorde allarm og
kaldede alle Folck sam/m/en. og da blev opbrænt bem:te stavbuer med all indehavende
Madvahre. 2det huus, Daglig stuen, 3de En Røgstue med 3 Kobber Keedeler og alt hvad
der var i huusene. 4de huus, Et sengeloft med underbo. {En} 5te Et senge huus med
underligende Kielder. 6de En Korn Bo med 30 eller 40 tønder Korn udj. 7de Et ildhuus

med 4re storre Kobber Keedeler. 8de Et Nytt staubuer med Korn udj. 9de Nock En liden
senge boe. 10de Et smale Fios, er Et faare huus. og nogle andre smaa huusse, med all deres
huusgeraad, som {af} \paa/ En tiid af 2 Timer alt blev lagt i aske.
2det vidne, Thron Siursøn, boende paa Gaarden Tvedt, aflagde Eden og vidnede, at ieg kom
først da branden Nesten var forbj, paa Gaarden Jndre Aalviigen, som var dend 7 Decbr: om
Morgenen tiilig, og saa hvor mange huuse der var lagt i aske, der om vidnede lige som første
vidne.
3de vidne, Hans Nielsøn, boende paa gaarden yttr: Aalviigen, aflagde Eeden og vidnede
Conform
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med Andet og Første vidne.
Citanerne var begierende Tingsvidne om hvis passeret er, som blev dem billiget.
Lars Siursøn udgivene skiøde af 4de Apriil 1755 til Siur Larsøn paa 1 Spand smør og Een
fierde deel huuds Landskyld i gaarden Schutleberg, blev læst.
Lensmanden Giermun Olsøn Berven, som leilending og beboere af Gaarden Næss, Hands
Maj:tt under Halsnøe Closter Goeds tilhørende, sagde, det ieg til dette Ting og den/n/e Tægte
dag har ladet stevne og indkalde med Muntl: varsel Christopher Nielsøn Walland, vidner at
anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Lars Samsonsøn Rysseland, Ole
Nielsøn Norrem, Peder Røen, Christopher Kallestad, med fleere vidner om fornødiges,
betræffende, det Gaarden Næss fra ældgamle tiider har haft frit og ubehindret støels huuser
eller sætterboel, samt Fæe beite og støels vedhugster til fællets med Gaarden Berven, udj
Aasem-Øde, som ieg tillige med dend indstevnte Christopher Walland Er Eier for, alt til Et
lovskicket Tingsvidnes erholdelse, siden Gaarden Bervens opsiddere har giort Gaarden Næss
Fæebeittet desputerlig, under paaskud for saadant at nyde aarlig leie. men som ieg ej har
indkaldet Gaarden Bervens opsiddere at anhøre de indstevnte vidner, begierer ieg den/n/e
Tingsvidne sag udsat til næste Ting.
Afskeediget,
dend forlangende udsættelse billiges.
Hans Torgielsøn Giøen udgivene bøxel brev med Revers, af 17de [ ? ] 1755, til Gunner
Arnesøn paa ½ Løb 4 ½ mrk: smør i gaarden Kallestad, blev læst.
Lensmanden Giermun Olsøn Berven gav tilkiende, det ieg efter Sogne Præsten, Provsten Hr:
Christopher Gelmeidens forlangende og paa hands vegne, med Mundtl: varsel til den/n/e
Tægte dag her til Tinget har ladet stevne og indkalde gift Manden Lars Nielsøn Stranden, som
uagtet sit lovlige ægteskab hafde forlovet sig med Pigen Anna Larsdatter, og efter mange
advarseler og paamindelser af Sogne Præsten, ej vilde forlade sit ulovlige foretagende,
hvorfor hand var bleven afviist, som uværdig til at nyde Kirckens gode Ting, og overleveret
Den værslige Arm til undgieldelse, Da hand siden, efter erhold[t]e Dom anmelde sig, følgelig
Dom/m/ens indhold, at vorde offentlig afløs[t] fra sine synder, men uden at visse minste
Anger og Ruelse, saa hand meere som En ubodfærdig end angergiven var at ansee, foruden at
hand aldeeles indtet vilde læsse og preparere sig til en saa høy og hellig forretning, men end
meere, da hand Første Søndag efter Paaske indeværende aar udstoed Kirckens Diciplin, viste
sig offentlig for Meenigheden meget ubodfærdig og haarnacket, der om indstevnt til et lovligt
tingsvidnes erholdelse, at anhøre følgende vidner, Peder Samsonsøn Røen, Brigt Østensøe,

Michel Næsthuus, Lars Moe, Thore Østensøe og Hellie Olsøn Løpse, som alle under Lovens
faldsmaal er indkaldet, og vil ieg fornem/m/e om samtlig indstevnte møder.
Dend indstevnte Lars Nielsøn Stranden møtte og tilstoed at have faaed lovlig og Reedelig
varsel.
De samtlige indstevnte vidner møtte og tilstoed varselen. Edens forklaring blev vidnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
Lensmanden fremlagde de her udj Præstegieldet værende 2de Skoleholdere Deris Aattester!!
uden dato, med begiering de maatte læsses og henlæges til den/n/e Tingsvidne Acts følge,
sam/m/e var belagt med stemplet papiir, og er af følgende indhold.
1ste vidne, Peder Samsonsøn Røen, er Præstens Medhielper, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, at da hand, Lars Nielsøn Stranden, stoed aabenbare skrifte, som var, det ieg ej
Rettere Mindes, Første Søndag efter Paaske, vilde hand ej svare til Præstens spørsmaaler, som
var først, om hand længtes efter at blive indlem/m/et i Den Christen Meenighed, endskiønt
Præsten spurte ham derom 2 á 3 gange, vilde hand dog ej svare føren Præsten opmuntrede
ham dertil. 2det, tilspurte Præsten ham, hvem hand havde forlovet sig med, men hand vilde
icke svare. Da siger Præsten, har hun intet Navn. Da svarede hand, hun heder Anna
Larsdatter. og som hand icke vilde svare til Præstens spørsmaal, var det saa nær at Præsten
vilde gaa fra ham. i det øfrige sagde vidnet ej videre at kunde forklare. Lensmanden
tilspurte vidnet, om icke Præsten med all lemfældighed formanede Lars Stranden til at give
sig svar, og da hand var lige haarnacket, og icke vilde svare, om icke da Præsten skiød heele
Meenigheden til vidne her om, da først Lars Stranden svarede Præsten. Resp: ja, det
forholder sig med sandhed. 2de, om icke Præsten ofte forhen, formanede ham om hands
læsning, og søgte uden sønderlig frugt at rettleede ham udj hands saligheds Kundsk: Resp:
jo, det forholder sig saa, og har ieg hørt der paa, og En gang sente Præsten burd efter Lars om
det sam/m/e, men hand vilde icke kom/m/e, dog svarede hand at hand vilde kom/m/e, men
dagen der efter {sendt} kom hand til mig og sagde, det hand icke vilde Reise til Præsten, uden
Præsten vilde overhøre ham i Kircken.
2det vidne, Brigt Jonsøn Østensøe, er Præsten[s] Medhielper, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede i alt lige Conform med første vidne.
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Med det tillæg, at Præsten havde bedet mig, det ieg skulde i sagtmodighed formane Lars til
flittig læssen, det ieg og giorde.
[3de vidne], Michel Larsøn Nesthuus, er Præstens Medhielpere, aflagde Eeden og vidnede
Conform med første vidne, undtagen at vidnet ej hørte hvad Navn Lars Stranden gav sin
forlovede Kiereste. har og ej heller hørt noget om hands læsning, undtagen hvad ieg har hørt
af de andere Medhielpere sige. men En dag var Lars Stranden hos mig, og bad mig, det ieg
vilde beede Præsten om at hand kom til Guds bord. da svarede ieg ham, naar du lærer at
læsse, saa kom/m/er du til Guds bord.
4de vidne, Lars Larsøn Moe, er Præstens Medhielper, aflagde Eeden og vidnede som første
vidne, men ved intet om de formaninger Lars Stranden er given om hands læsning, saasom ieg
ej hører til det Kircke sogn. men ieg har hørt at Skoleholderen har været hos Lars Stranden.
lagde dette her til, Den dag Lars Stranden stoed skrifte, saa ieg ingen [ ? ] eller fortrydelse hos
ham over hans synder, men hand var lige fræck som hand pleier at være.
5te vidne, Thore Aamunsøn, boende paa Gaarden Østensøe, efter aflagde Eed vidnede i Et
og alt Conform med første vidne.
6de vidne, Hellie Olsøn, boende paa Gaarden Løpse, efter aflagde Eed vidnede, at Søndagen
efter Paasken, da Lars Stranden stoed aa[ben]bare skrifte, var ieg vel i Kircken, men ieg
kunde icke høre hvad der passerede ved den forretning, fordi ieg stoed for langt borte, men

det hørte ieg, at Præsten skiød Almuen eller Meenigheden til vidne der over, at Lars Stranden
ej vilde svare ham. da svarede Lars saa sagte at ieg ej kunde høre det, men Præsten igientog
svaret og Nævnede Anna Larsdatter, det hørte ieg. ellers hørte ieg at Præsten ofte formanet
ham at hand skulde svare. videre havde vidnet ej at forklare.
Lensmanden paa Hr: Provstens vegne sluttede dette Tingsvidne, og var det beskreven
begierende, som blev billiget.
Dend 3 Junj blev end videre med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Forrige Foged Hr: Kam/m/er-Raad Hejbergs udgivene byxelbrev med Rewers, af 29 Decbr:
1754, til Stig Olsøn paa 1 Løb 9 15/16 mrk: smør i gaarden Berven, blev læst.
Forrige foged Hr: Cam/m/er Raad Heyberg lod ved nu værende foged Juels fuldmægtig Niels
Hundt{s} udæske Almuens giensvar, om de paa Halsnøe Closters gods faldne første bøxeler
pro Anno 1754, til hans allerunderdanigste Regenskabs beleg for sam/m/e Aar, da der ej
fandtes fleere af sam/m/e gods udj dette aar at vere bort fæsted, end udj gaarden Berwen 1
Løb 9 15/16 mrk: Smør til Steeg Olsøn, hvor om tingsvidnet blev udsteed og billiget. 2do:
fogden Juel jrette lagde det af ham jnden Tinge forfattede Restantze Register paa de
udestaaende Kongelige Contributioners første og anden Termin Jndeværende aar 1755, som
efter nøje Examination beløber til dend Sum/m/a 242 rd: 1 mrk: 6 s:, hvorom hand jligemaade
Rettens Attestation var begiærende, som ei kunde nægtes mens billiges.
Efter 3de ganges udRaabelse om nogen vilde gaae i Rette jndfandt sig jngen, thi blev Tinget
for denne sinde ophævet.

Dend 5te Junj blev paa Eie grund ved søen, i Grawens sogn, med bem:te Grawens
skibr:[s] Almue holden Et Almindel: Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Rætten blev
beklæd med det ordinaire Laug Rett som paa fol: 70 findes opnævnt, undtagen for Hellie
Olsøn Wallerwiigen sat Tosten Rondestvedt, nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel,
med Bøygde Lensmanden og den Tingsøgende Almue.
da allerunderdanigst og underdanigst blev Publiceret de Forordninger, Rescripter, Placater og
ordres som paa fol: 79 findes Extraheret.
til Fogdens der ved fremsatte qwæstion om Forord: af 9 Aug: 1754, svarede Laug Retten,
Almuen og Lensmanden, det de inu ej viste nogen leediggiengere, som med deris lediggang
eller i andre maader har overtraad høyst bem:te Forordning.
Hans Excellence Hr: Stiftsbefalingsmand von Cicignon[s] Bestallingsbrev af 11de Martj
1755 paa Lars Larsøn Wambem at være Bøygde Lensmand over dette Grawens skibreede,
blev læst.
Sagen indstevnt af Joen Swendsøn Solberg, indført paa fol: 69, for sin Broder Aslach
Swendsøn Berven, efter forrige tiltalle Contra Iwer Thomasøn Wangen,
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blev paaRaabt, men ingen af Parterne eller nogen paa deris vegne møtte.

Jens Ellingsøn \Ned:/ Følkedalen viste fællen af En voxen Biørn, som hand for 14 dagge siden
har skut paa Gaarden Qwandals grund, blev af Fogden betalt 2 rd:
Præsten Hr: Schnabels udgivene bøxelbrev med Revers, af 4de Junj 1755, til Niels Siursøn
paa ½ Løb 9 mrk: smør, ½ hud i Gaarden Jørdre, blev læst.
Britta Knudsdatter udgivene skiøde af 5 Junj 1755 til Christopher Jonsøn paa 7 ½ mrk: smør,
¼ geedskind i Gaarden Ystaas, blev læst.
Christopher Jonsøn skriftl: forpligt af dags datto, hvad hands Moder Britta Knudsdatter skal
nyde til livs ophold for Gaard: Ystaas afstaaelse.
Hr: Biskop og Docter Erich Pontoppidans Amanuensis Kiærulf udgivene bøxel brev med
Rewers, af 24 Decbr: 1754, til Elling Davids: paa 3 Sp: 5 ½ mrk: sm: i gaard: Aase.
Niels Peders: Nedr: Fylkedahl og med Jnteresserende udgivene skiøde af 2 Apr: 1755 til
Lars Siursøn paa 1 Løb 1 pd: 23 7/16 mrk: sm: i gaarden øvre Spilden, blev læst.
Præsten Hr: Windings udgivene bøxelbrev med Revers, af 27 Maj 1755, til Anfind
Haldorsøn paa 1 Løb smør i gaarden Torblaae, blev læst.
Lars Wichlichs: yttre Tweto udgivene skiøde af 5 Junj 1755 til Ole Gribsøn Aalviigen paa ½
Løb smør, ½ b:skind, ½ g:skind i gaarden yttr: Tweito. læst.
Elias Langesætter og Halvor ibdm: udgivene bøxsel brev med Revers, af 3 Maj 1755, til
Aamun Jonsøn paa 2 Spd: sm:, ½ hud i gaard: Aarhuus. læst.
Arveskifte brevet af 23 Nobr: 1753, efter Britte Halsteensdatter blev læst., og var stervboen
Eiende jordegoeds i Gaarden Jørdre 16 ½ mrk: smør, vurderet 11 rd:, og udlagt i arv til
søn/n/en Niels Siursøn.
Arveskifte brevet af 20de Julj 1754 efter Maritta Jonsdatter blev læst, og var stervboen
Eiende jordegoeds i Gaarden Rondestvedt 16 ½ mrk: smør, vurderet 27 rd: 3 mrk:, og udlagt i
gields fordringer, saasom til Peder Lexouw 12 ½ mrk: smør for 20 rd: 5 mrk:, og Sigri
Magnusdatter 4 mrk: smør for 6 rd: 4 mrk:
Dend 6de Junj blev end videre med Tinget Continueret, er saal: passeret.
Peder Jensøn Ambla og med Jnteresserede udgivene skiøde af 5 Junj 1755 til Ole Tostensøn
Herrej paa 2 pd: 5 mrk: smør, 1 hud, 1 K:sk:, 1 Løb salt i gaarden Westreim, blev læst.
Thomas Aamunsøn Wiig udgivene skiøde af 2den Apriil 1755 til Thore Torchielsøn paa 13
10/23 mrk: smør i gaarden øvre Tvedt. blev læst.
Thore Torchielsøn Tvedt udgivene gield[s] brev af 4de Apriil 1755 til Aamun Larsøn Buu
for Capital 200 rd:, imod underpant af 2 pd: 8 13/23 mrk: sm: i gaard: øvre Tvedt.
Præsten Hr: Schnabel bøxel brev med Revers, af 5 Junj 1755, til Noa Johan/n/essøn paa det
skatlagde platz Nesbøen. blev læst.
Ole Johan/n/essøn Haaem gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde {Aslach} Gunner Garrethun fordj hand af min værbroder Aslach Endresøn
Qwam/m/en, som En mindre aaring, har tilforhandlet sig bem:te min værbroder og min
huustroes Retmessige og sande Odel, derom at fremlæge i Rætten det ham af dend mindre
aaring meddeelte skiøde, og Dom at anhøre, det sam/m/e skiøde vorder Mortificeret og til
intet giort, der efter hand, Gun/n/er Garretuun, at blive tilDømt at imodtage sine udlagde
penge, og at skiøde jorden Garretuun tilbage, samt at lide og undgielde for den/n/e hands
ulovlige forhold, og at svare processens omkostning.
Dend indstevnte Gun/n/er Garrethuun møtte, tilstoed varselen.
Citanten gav tilkiende, det ieg i ligemaader har indvarslet Myndlingens Værge og Fader
Endre Halstensøn Qwam/m/en, som skiødet har udgivet, Dom at imodtage til undgieldelse for
sit forhold.

Endre Qwam/m/en møtte, tilstoed varselen, og sagde at det er i Enfoldighed, det ieg har
skiødet min søns jord, og er min søn inu ej fult 18 aar, saa hand er aldeeles umyndig.
Citanten lagde i Rette til actens følge sin umyndige svogers adkomst skiøde af 10de Apriil
1754!! (26 Octbr: 1752?). saa lydende.
Dend indstevnte Gunner Garrethuun {møtte} fremlagde det ham af dend umyndiges Fader
meddeelte skiøde af 26de Octbr: 1752!! (10 April 1754?), sam/m/e er saa lydende.
Parterne begierede en stund for at søge sagen imindelighed afgiort.
Afskeediget.
sagen udsettes indtil i eftermiddag.
Gunner Iwersøn Ourdal og med Jnteresserede udgivene skiøde af 6 Junj 1755 til Hans Olsøn
paa 19 ¾ mrk: smør i Gaarden Solberg. blev læst.
Fogden Andreas Juels skriftl: freedlysning af 6de Junj 1755. blev læst, hvorved freedlysses
dette Præstegields 3 Kirckers tilhørende skoue Teiger.
Fogden Andreas Juels skriftl: freedlysning af 5 Junj 1755, blev læst, hvorved fredlysses store
Spaanems ageren, det ingen der over maa fahre.
Fogden Andreas Juels bøxel brev af 6 Junj 1755 til Peder Asbiørnsøn paa 9 mrk: smør i
gaarden Moursetter, blev læst.
Klocken 3 Eftermiddag blev nest oven anførte sag atter forretaget, da begge Parter møtte.
Parterne bleve saaleedes forEenede, det Gun/n/er Nielsøn strax tager imod sine udlagde
penge, som er 54 rd:, dem hand strax blev tiltælte, der imod skal skiødet af 10de Apriil 1754
ved Dom Mortificeres. Dend indstevnte Gun/n/er Nielsøn Garrethuun forbeholdes sin
formeenende Odels Rett lovl: at indtalle, hvor udj dette forlig ej maa være ham hinderlig.
item bem:te Gunner
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Garretuun som En leiledning at styre jorden for Jorddrottelig Rettighed i 3 aar, som er til
vaaren 1758 Rette fahredag, da Gun/n/er Garrethun ickun betaller halv jorddrottelig
Rettigheder for dette aar. item Endre Halstensøn at betalle til Gun/n/er Garretun for hands
omkostninger 4 rd:, og til Citanten Ole Haaem i omkostninger 1 rd: 48 s:, og paastoed
samtlig Parterne, siden dend selgende og Kiøbende nu maa tilstaae det vj begge har forseet os,
at det ommelte skiøde ved Dom vorder Mortificeret, og saaleedes indlader vj sagen til Doms.
Da blev saaleedes Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Da Endre Halstensøn Garretuun!! (Qwammen) ved ulovligt skiøde af 10de Apriil 1754, som
Fader og Formynder for sin umyndige søn Aslach Endresøn, imod Loven har solt til Gun/n/er
Nielsøn Garretuun 22 ½ mrk: smør, ¼ hud, ¼ geedskind i gaarden Garrethuun, hands
umyndige søn tilhørende, og saaleedes solt det som hand ej kand hiemble, hvilcket er stridigt
imod Loven, saa Kiendes for Rett, det skiødet af 10de Apriil 1754, udgivet af atter benævnte
Endre Halstensøn Qwam/m/en eller Garretun, bør være aldeeles Mortificeret, dødt og
magtesløs, og ej ansees af minste værd, eller kom/m/e i nogen maade dend umyndige Aslach
Endresøn til allerminste prejudice eller fornermelse udj hands Rætmæssige Eiendom i
Gaarden Garrethuun, men skiødet at være som aldeeles ugiort at ansees, og ej at kom/m/e i
allerminste Concideration. Gun/n/er Nielsøn Garretun formeentlige Odels Rætt til sam/m/e
jordegoeds at være ham Reserveret paa lovlige maader at indtalle. og Endre Halstensøn
Garretun at betalle til Gun/n/er Garretun hands anvente omkostninger med 4 rd:, og til
Citanten Ole Haaem i processens omkostning 1 rd: 48 s:, inden 15ten dagge efter Dom/m/ens
forkyndelse under Nam og Execution.

Ole Gribsøn Aalviigen udgivene bøxel brev med Revers, af 6 Junj 1755, til Lars Wichlichsøn
paa ½ Løb smør, ½ g:sk:, ½ b:sk: i gaard: yttre Tveto, læst.
d: 7de dito blev end videre med Tinget Continueret.
Od Heljesøn Haaembs udgivne skiøde til sin svoger Andfind Haldsøn Torblaae paa een
skogeteig, Helleber Stranden Kaldet. dat: 6te Juni 1755: blev læst.
Peder Jonsøn Osses Penge mangels Lysning paa sin myndtl: Siur Jonsøns veigne til 2 pd:
{1}5 mrk: Smør, 1 hud, 1 K:skind og 1 Løb saldt, som nu beboes af Myndtl:[s] steefader Ole
Tosteensøn, udj gaarden Westreim, dat: 6te Junj Ao: 1755: blev læst.
Ole Magnusen Leqwes med fleres skiøde til Encken Britta Siursdatter, tilsam/m/en paa 1 pd:
16 mrk: Smør med bøxel og herl: for 89 rd: \1 mrk:/ dat: 6 Junj Ao: 1755. blev læst.
Torfind Ellingsøn Houses til Karj Johannesdatter Seim for Capital 99 rd: udgivne Pandte
Obligation, dat: 15 October 1739, lest til Tinge d: sam/m/e dato, og jndført i Pandte bogen fol:
3, blev efter paateigned Qvittering af 5 Junj h: a: anvist til udslettelse.
Torfind Ellingsøn Hougses udgivne Pandte Obligation til Thrond Knudsen Hougsnes, stor
dend Sum/m/a 99 rd:, jmod underpandt af 2 Spand Smør, ½ huud og ½ f:skind med bøxel og
herlighed, dat: 6 Junj 1755. blev læst.
Forrige foged Hr: Cam/m/er Raad Heyberg lod ved nu værende foged Juels fuldmægtig
Monsr: Niels Hundt udæscke Almuens giensvar, om de paa Halsnøe Closters gods faldne
første bøxler pro Ao: 1754, til hans allerunderdanigste Regenskabs bileg for dito aar, at være
bort bøxlet, End udj gaarden Eide første Thun 1 pd: 18 ½ mrk: Smør, ½ huud, efter aftag, til
Ebbe Hansøn, som Siur Torgersøn hidjndtil har brugt. i Eide 2det Thun til Hans Johansøn,
efter aftag, 8 ½ mrk: Smør, 1/3 huud, som tilforn har veret brugt af nu afdøde Bottolph
Tostensøn, og Endelig paa gaarden Twedt i Simedahlen, til Knud Halsteensøn 18 mrk: Smør
efter aftag, som hans verfader Swend Christiansen forhen har brugt. 2do: fogden Juel jrette
lagde den af ham jnden Tinge forfatted Restance Register paa de udestaaende Kongl:
Contributioner[s] 1te og 2den Termin Indeværende aar 1755, som efter nøje Examination
beløber til dend Sum/m/a 425 rd: 11 s:, hvorom hand jligemaade var Rettens attestation
begiærende, som ej kunde nægtes.
Efter 3de ganges udraabelse om nogen vilde gaae i Retten, indfandt sig ingen,
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thi blev Tinget for denne sinde ophævet.

Dend 9de Junj blev paa Gaarden Utne med Kingtserviig skibreedes og Røldahls Almuer
holden Et Alimindeligt Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med
det Ordinaire Laug Ret, som paa fol: 74 findes opnævnt og Specificeret, undtagen i Johan/n/es
Ormsøn Mansager stæd sat Iwer Olsøn Utne, nærværende inden Retten Kongl: Maj:tts Foged
Andreas Juel, med Bøygde LensMændene Joen Torgielsøn Hougse og Hellie Monsøn Hamre,
samt den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forord:, Rescripter, Placater og
Ordres som paa fol: 78 findes Extraheret.

Dernæst blev igientaget dend qwæstion og formaning, som af Fogden er fremsat ved Jondahls
skibreede, til Almuen, Laug Rett og Bøygde Lensmanden, hvor til [de] svarede, det de her ved
fremlæger Specification paa alle Drenge og Piger som ej haver taget tieneste i dette aar.
bem:te Specificationer er saalydende.
Fogden, i anleedning ud af de ved Lensmændene fremlagde Lister paa de udj En hvers
district nu værende og sig befindende løsgiengere af begge Kiøn, lod dette tilføre, at som det
nu paa dette holdende Ting ej vilde være mueligt at faa alle disse angivenis omstændigheder
examinerede, saasom sam/m/e nu her ei ere nærværende, det og vilde være nesten lige
umueligt at faa alle disse udbragte til sin boepæl, for der at blive tagne under den vedbørlige
Examination, saa paa den Approbation som af Høy Øvrighed paa hands forrestilling er givet,
befalede hand de 2de Lensmænd, at de En hver for sig, efder!! de af dem her fremlagde
Lister, de vedkom/m/ende haver at for sig Kalde, og da udj 2de Laug Rettes mænds
overværelse, deris omstændigheder nøye at undersøge, hvorfor de icke haver antaget tieneste,
om den haver søgt, og hvad til undskyldning og lovlig aarsage nu kand have, hvorfor icke
haver antaget tieneste, og derefter han/n/em den/n/e deris forretning skriftlig at tilsende, paa
det at der udj følge af den allernaadigste Forord: med den/n/em kand vorde omgaaet.
Signr: Ole Brose paa sin svoger Hr: Peder Krog Hinds vegne, udgivene skiøde af 27de Febr:
1755 til Hr: Raadmand Jochum Geelmuyden paa 1/6 Part udj Kingtserviig Præstegields 3de
Kircker, saasom Kingtserviig, Ullensvang og Odde Kircker, med 1/6 Part udj Ornamenter og
jordegoeds, blev læst.
Auctions skiøde af dags dato, udstæd af Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischer paa 1/6
Part udj Kingtserviig Præstegields 3de Kircker, Kingtserviig, Ullensvang og Odde Kircker,
med 1/6 Part udj Ornamenter og Kirckernis tilhørende jordegoeds, som dend 7 Apriil 1755
paa offentlig Aauction!! blev tilslagen som høystbydende Hr: Raadmand Geelmuyden.
Asbiørn Nøsflaat og Wichlich øvre Qwale udgivene skiøde af 5 Apriil 1755 til Anna
Pedersdatter paa 3 Spd: 1/3 mrk: smør i gaarden øvre Qwale, blev læst.
Peder Knudsøn Trones udgivene Pante Obligation af 26 Maj 1753 [til] Christopher Siursøn
Ødwen, læst til Tinge sam/m/e dag, og indført i Pante Bogen paa fol: 373, blev efter
paategnede qvittering af 26 Martj 1755 anvist til udslettelse.
Ole Samsonsøn Hildal udgivene Pante Obligation af 24 Martj 1738 til Ole Gribsøn Bleje,
læst til tinge {sam/m/e} d: 26 Martj sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 99, blev
efter paategnede qvittering af 8de Apriil 1755 anvist til udslettelse.
Ole Samsonsøn Hildahl udgivene Pante forskrivelse af 8de Apriil 1755 til Ole Gribsøn
Aalviigen for Capital 170 rd:, imod det underpant af 5 Spand smør jordegoeds i gaarden
Hildahl, blev læst.
Hr: Fogden Juel æskede dend sag i Rette efter forrige tiltalle Contra Aasmun Larsøn Horre,
som paa fol: 71 er indført, og vilde hand fornem/m/e om Bøygde Lensmanden Helje Hamre
har opfyldt det ham paalagde og af {Hr:} forrige Foged Hr: Kam/m/er Raad Hejberg ad
Protocollum tilførte, og hvorleedes.
Lensmanden Hellie Hamre sagde, ieg har ingen oplysning kundet erholde om den/n/e
Paruqve Mager Svend, ej heller har der været nogen spørgning om ham.
Fogden begierede at sagen maatte hviile indtil der kom spørning om den/n/e Persohn, eller
mand hved skrivelse kunde faa nogen underretning om ham.
Afskeediget,
sagen gives Rum indtil den lovl: i Rette vorder kaldet.

Fogden Juel sagde, at siden Samson Ingvarsøn Odland er fløttet her fra Fogderiet efter at sag
imod ham paa Nestl: aar[s] høste Ting var anlagt, og intet beviis om Factum nu haves, saa
begierede hand sagen udsat, indtil underretning fra Præsten Hr: Rosse, som angivere, kand
erholdes.
Afskeediget,
Dend forlangende udsettelse billiges.
Lensmanden Hellie Monsøn Hamre sagde det ieg med Muntl: varsel har Continueret og til
dette Ting indkaldet Almuen i Røldahls Kircke sogn, at lide Dom til at giøre Kiørsel og førsel
paa de Materialier som behøves til Kirckens Reperation, samt at svare processens
omkostning, siden de har været og er modvillig og gienstridrig, og aldeeles icke vil frem føre
Kirckens fornødene Materialier.
Paa Almuens vegne møtte og svarede Lars Aslachsøn
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Mehuus og Mons Olsøn Growe, foruden mange andre fleere Almue Mænd, som tog til
gienmælle og sagde, det vj giør icke videre Kiørsel end vj tilforn har giort efter det forlig vi
havde med Major von Krog, som forrige Kircke Eiere, og vil Lensmanden Helje Hamre som
nu værende Kircke Eiere icke der med være fornøyet, vil vi Eie Kircken selv og give ham sine
penge igien som hand udlagde da hand Kiøbte den.
Citanten sagde, jeg ved intet om hvad forlig Almuen har giort med forrige Kircke Eier Hr:
Major von Krog, det kom/m/er mig og icke ved. Men ieg som nuværende Kircke Eier paastaar
alleene det som Hans Maj:tt har befalet om Kiørsel og førsel paa Kirckens Materialier, hvor
om ieg paastaar Dom, med erindring om processens omkostning.
De 2de Comparentere begierede sagen udsat til næste Ting for at talle med samtlige Almuen
hvorleedes sagen best kand afgiøres.
Afskeediget,
den forlangende udsættelse billiges.
Peder Nielsøn Horre udgivene skiøde af 9de Junj 1755 til Niels Pedersøn paa En halv Løb
smør med bygsel i gaarden Horre, blev læst.
Gunner Halsteensøn Rogde udgivene pante forskrivelse af 29de Octbr: 1754 til Jacob
Jacobsøn Reisetter for laante penge 60 rd:, imod 2den prioritee i gaard: Rogde, læst.
Sergiant Magnus Ørn udgivene gieldsbrev af 4de Nobr: 1754 til Provsten Hr: Niels Winding
for laante penge 50 rd:, blev læst.
Dend 10de Junj Continueredes med Tinget, er saaleedes passeret.
Jon Aakre gav tilkiende det ieg paa min Datter Anna[s] vegne til dette Ting med Muntl: varsel
har ladet stevne og indkalde Johan/n/es Torgielsøn Hougse, som har besvangret bem:te min
Datter medens hun tiente hos Lensmanden Jon Hougse, som er den indstevntes broder, og
med hende avlet Et Pige barn, at blive Dømbt til aarlig at betalle noget til hielp til barnets
opfostring og lærdom udj dend sande Guds kundskab, samt at svare processens omkostning,
og vil ieg fornem/m/e om dend indstevnte møder, i mangel der af, at stevningen maatte vorde
afhiemlet og ham at nyde Lavdag til næste Ting.
Dend indstevnte Jon!! (Johannes) Torgielsøn Hougse blev 3de gange paaraabt, men ingen
vilde svare.
stevne vidnerne Jon Torgielsøn Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningens
lovlige forkyndelse at være skeed paa Gaarden Hougse udj Lensmandens huustrue Torbiør

Jacobsdatter[s] paahør, hvor dend indstevnte Johan/n/es Torgielsøn haver sit tilhold, men
dend tiid var henreist paa Gaarden Huus, og blev det ham siden ved hands hiemkomst sagt at
hand var stevnet for den/n/e sag.
Afskeediget,
Dend lovlig indstevnte Johan/n/es Torgielsøn forrelæges at møde til nest anstundende
høsteting.
Thron Jacobsøn Hildal udgivene gieldsbrev af 30de Octbr: 1753 til Cancellie Raad Fleischer
for Capital 180 rd:, læst til Tinge sam/m/e dag, blev efter paategnede qvittering af 14 Martj
1755 anvist til udslettelse af pante Bogen paa fol: 388.
Phrilippus Knudsøn Trappethuun udgivene Pante forskrivelse af 11 Apriil 1755 til Tosten
Biørche for Capital 60 rd:, imod det underpant af ½ Løb 4 ½ mrk: smør, uden bygsel, i
gaarden Trappethuun, blev læst.
Arveskifte brevet af 8de Octbr: 1754, sluttet efter afgangne Ingeri Helliesdatter, blev læst, og
var stervboen Eiende jordegoeds i gaarden yttre Jaastad 2 pd: 12 mrk: smør, 1 huud, vurderet
128 rd:, og udlagt i arv, saasom til Enckemanden Thomas Torjelsøn 1 pd: smør, 1 huud, til
Børnene Torjels, Hellie og Arne Thomas søn/n/er, hver 8te mrk: smør, Begga, Britta og Gyri
Thomasdøttere, hver 4 mrk: smør jordegoeds.
Arveskifte brevet af 12 Aug: 1754, sluttet efter afgangne Joen Olsøn, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden øvre Qwale 1 Pd: 4 mrk: smør, og i Røen øde 9 mrk:
smør, tilsam/m/en 1 pd: 13 mrk: smør, vurderet 49 rd: 2 mrk:, og udlagt i gields fordring til
Ragnilde Olsdatter 1 ½ mrk: smør i øvre Qwale og 9 mrk: smør i Røen øde for 14 rd:,
Wichlich Olsøn for gield ½ mrk: smør for 4 mrk:, i arv til Anne Pederdatter, Herborg og
Ragnilde Olsdøttere, hver 8 2/3 mrk: smør.
Arveskifte brevet af 13 Aug: 1754, sluttet efter Lars Jonsøn, blev læst, og var stervboen
Eiende jordegoeds i gaarden i!! gaarden!! øvre Qwale 2 pd: 6 mrk: smør, ¼ huud, vurderet
100 rd:, og udlagt for gields fordring til Asbiørn Asbiørnsøn Ulsnes. End videre udj gaarden
Wiigene 1 Pund smør, 2 f:skind, vurderet 66 rd:, og udlagt først for gields fordring til Michel
Tvisme 6 ½ mrk: smør, Giertrud Kiepse 5/12 mrk: smør, Joen Utne 2 ¼ mrk: smør, Aamun
Røen 2 mrk: smør, og Elling Møller 2 ¼ mrk: smør, i Arv til Encken Ingeri Jonsdatter 1 1/3
mrk: smør, 2 f:skind, Søn/n/en Jon Larsøn 5 3/12 mrk: smør, Døtterne Ingebor og Jorand,
hver 2 mrk: smør.
Guro Siursdatter udgivene skiøde af 10 Junj 1755 til Helje Jacobsøn paa ½ Løb smør, ¼
huud i gaarden Hildal, blev læst.
Arveskifte brevet af 7de Octbr: 1754, sluttet efter Lars Torbiørnsøn Trones, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Trones 2 pd: 6 mrk: smør, ½ huud, vurderet 96 rd:, og
udlagt i arv til Encken Baarni Andersdatter 18 mrk: smør, ½ huud, til søn/n/en Torbiørn 1 pd:
12 mrk: smør. udj Gaarden Lotte 1 Spd: smør, ½ f:skind, ½ K:skind, vurderet 16 rd:, og
udlagt i arv til Datteren Synneve. udj Gaarden Oudenes ½ Løb smør, ½ huud, vurderet 54
rd:, og udlagt
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I arv til søn/n/en Anders 27 mrk: smør, ½ huud, til Datteren Gunilde 9 mrk: smør.
Niels Larsøn Langesetter udgivene Pante Obligation af 2 Nobr: 1746, udgivet til Elias
Langesetter, læst til tinge dagen der efter og indført i Pante Bogen paa fol: 236 og 237. blev
efter paategnede qvittering af 9 Junj 1755 anvist til udslettelse.
Lensmanden Jon Hougse gav tilkiende det hand paa Justitiens vegne til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Ingebor Olsdatter Hestham/m/er, vidner at anhøre, som under Lovens

faldsmaal er inkaldet, sc: Ole Hestham/m/er med Kone Britta Ellingsdatter, og Torbiørn
Olsøn ibdm:, at vidne om hvorleedes dend indstevnte imod Forordningen af 9de Aug: 1754
har solt Toback, der for Dom at imodtage til undgieldelse og processens omkostrningers
erstatning, og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte møder, i ma[n]gel der af, at stevningen
maatte vorde afhiemlet og de udeblivende nyde Lavdag.
Den indstevnte sagvolderske med vidnerne blev 3de gange paaRaabt, da!! (men) ingen vilde
svare.
stevnevidnerne Jon Hougse og Christopher Langesetter efter Loven afhiemlede stevningen at
være lovligen forkyndt paa Gaarden Hestham/m/er udj dend paagieldende Ingebor
Olsdatter[s] Eget paahør, og som ingen af vidnerne lod dem finde, lovede Ingebor Olsdatter at
sige dem det.
Afskeediget
dend lovlig indstevnte Ingebor Olsdatter gives Lavdag til nest anstundende høste [Ting] at
møde her for Retten. til sam/m/e Ting forrelæges vidnerne Ole Hestham/m/er med Kone
Britte Ellingsdatter, og Torbiørn Olsøn ibdm:, at møde, deris vidnisbyrd at aflæge under
Lovens faldsmaal straf.
Lensmanden Siur Aamunsøn Ringøen af Lysse Closter-godset, sagde, det ieg paa mit
Herskabs vegne til dette Ting med Muntl: varsel har ladet stevne og indkalde Ole Jonsøn
Aakre, vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Ole Reisetter, Jacob
ibdm:, Jørgen Kraageviig, Ellef Ulgenes og Elias Langesetter, betræffende den vold og
overlast hand giorde og tilføyede vidnet Gun/n/er Halsteensøn Rogde dend 26de Apriil
nestleeden paa Gaarden Kraageviig, hvor Rætten udj En Aastæds Trættes afhandling blev
Administreret, alt til Et lovskicket Tingsvidnes erholdelse, og vil ieg fornem/m/e om de
indstevnte møder: saa er og til vedermælle i sagen indkaldet bem:te Gunner Halsteensøn
Rogde.
Dend indstevnte Ole Jonsøn Aakre møtte, tilstoed varselen, sagde, ieg ved lidet af hvad ieg
den dag haver giort, fordj ieg var aldeeles beskiencket.
Dend til vedermælle indkaldede Corproral!! ved Landværgen, Gun/n/er Halstensøn Rogde,
møtte, tilstoed varselen.
De indstevnte vidner møtte alle, tilstoed varselen, undtagen Jørgen Kraageviig, som ej møtte
siden hand er Reist til Byen. Edens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive
ved sandhed.
1ste vidne, Ole Olsøn, boende paa Gaarden Reisetter, aflagde Eden og vidnede, da ieg kom
ind i Michel Krogeviig sin stue, da hørte ieg at Ole Aakre og Corporal Gunner Rogde var i
ord Kast, og da siger Ole til Corporalen, hand skulde leve vel med sin Kone: svarede
Corporalen ham, du har icke nødig at sidde og skure din Rumpe paa Kracken, du kand faa
plaster paa den føren du Reiser hiem, her foruden falt end og andre ord dem imel:, som ieg ej
kand mindes, da stoed Ole op og tog Corporalen i haaret, skiød ham tilbage og slog ham om
paa gulvet og fick ham under sig, men Corporalen vandt sig op og fick Ole igien under sig, da
droges de en stund med hinanden, og stoed saa selv op fra hin anden og satte sig sam/m/en
paa Kracken, da de der havde sat noget {noget}, slog Ole atter Corporalen med haanden
tvende slag, et for panden og et i hands Nacken, men Corporalen agtede Ole ej videre, saasom
hand var sterck Ruusende. Retten blev holdet sam/m/e dag paa bem:te gaard Krogeviig udj
en Aastæds trætte, og var Ole Aakre selv En af Citanterne, og var Corporalen et vidne imod
ham og de fleere som havde begyndt sagen. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Jacob Jacobsøn, boende paa Gaarden Reisetter, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, Dend dag Retten blev holdt paa Gaarden Kraageviig, som var Mandagen efter Pintze
Dag nestleeden, da var ieg i Michel {sin R..} Kraageviig sin stue, og hørte ieg at Ole Aakre
sagde til Corporalen det hand skulde leve ærlig og Kiærlig med sin Kone. hvad Corporalen

svarede, og hvad fleere ord dem faldt i Mellem, huuser ieg icke. Det første ieg saa, var at de
havde hin anden i haaret, men hvem som tog først, saa ieg icke, og laa de begge paa gulvet,
Corporalen oven paa og Ole under, og Reiste de sig selv op igien og sat sig sam/m/en paa
Kracken, og da saa ieg at huen falt af Corporalen, men hvorleedes det kom sig, saa ieg icke.
3de vidne, Ellef Philippussøn Ulgenes, aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at ieg var
Laug Rettes mand og betiendte Retten paa Gaarden Kraageviig Mandagen efter Pintze Dag
nestl:, og blev Retten af Dom/m/eren sat udj Kongens Hellige og
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Høye Navn, samt udj sam/m/e Høye Navn lyst freed over alle paa Aastædet. Ole Aakre var
En af hoved Citanterne som havde bekyndt!! sagen. og var Corporal Gun/n/er Rogde Et
vidne i sagen, indstevnt af Contra parterne paa Kraageviig. hvad som passerede uden for
stuen, hvor Retten blev holden paa Gaarden Krogewiig, udj den/n/e sag, har ieg hvercken seet
eller hørt paa, saasom ieg sad i Retten da det skal være paseret.
4de vidne, Elias Torchielsøn, boende paa Gaarden Langesetter, aflagde Eeden efter Loven
og vidnede Conform i alle maader med nest forregaaende 3de vidne.
Citanten erindrede om Lavdag for det udeblivende vidne.
Stevnevidnerne Christopher Langesetter og Lars Asbiørnsøn Krogewiig afhiemlede
stevningen efter Loven at være lovl: forkyndt for vidnet Jørgen Kraagewiig[s] boepæl udj
hands Eget paahør, og det under Lovens faldsmaal straf.
Afskeediget
Jørgen Kraagewiig forelæges at møde til nest anstundende høste Ting, sit vidnesbyrd at
aflæge under faldsmaal straf.
Christopher Siursøn Ødwen udgivene skiøde af 10de Junj 1755 til Ole Johansøn Eidnes paa 2
pund 6 mrk: smør, ½ huud i gaarden Trones, blev læst.
Rector Høyer udgivene bøxsel brev med Revers, af 18de Nobr: 1754, til Guttorm Larsøn paa
1 pund smør og 1 b:skind i Gaarden Jndre Alsager, blev læst.
Dend 11de Junj blev atter Retten betiendt, er passeret som følger.
Ole Johan/n/essøn Eidnes udgivene Pantebrev af 11 Junj 1755 til Christopher Siursøn Ødwen
for Capital 239 rd:, imod det pant af 2 pd: 6 mrk: sm:, ½ hd: i gaard: Trones, blev læst.
Aamun Tostensøn Utne udgivene skiøde af 11 Junj 1755 til Aamun Jørgensøn paa 2 pd: 15
mrk: smør. 1 ½ g:skind med bygsel, og overbygsel til 1 pd: sm:, 1/3 g:sk:, 1/3 f:sk:, i gaard:
Utne, blev læst.
Ole Wichlichsøn Reisetter udgivene gields brev af 10 Junj 1755 til Tosten Isaaksøn Reisetter
for Capital 90 rd:, imod det pant af 3 Spd: 4 ½ mrk: sm: i gaard: Reisetter, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere 1o: dette skibreedes skatte Restance, [h]vis
endelig Sum/m/a var 522 rd: 5 mrk: 11 s: 2o: Specification over de faldene første bygseler af
Halsnøe Closter Godset her i skibreedet, og som ingen indfandt sig der noget imod sam/m/e
havde at erindre, var Fogden Rettens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa i Rette, altsaa blev Tinget for
dette skibreede ophævet.

Dend 20de Octbr: blev paa Gaarden Næss med Jondahls skibr:[s] Almue holden Et
Almindeligt Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire
Laug Rett som paa fol: 67 findes Specificeret, undtagen i Torbiørn Olsøn Selsviig stæd [sat]
Iwer Larsøn Traae, for Torbiørn Anders: Swaasand sat Johan/n/es Eichen, for Ole Iwersøn
Bache sat Ole Olsøn Bache, og for Ole Knudsøn Dægrebræche sat Samson Larsøn Brattebøe,
Nærværende inden Rætten Fogden Andreas Juel, med Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn
Berwen og dend Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst blev Publiceret
Forord: af 23 Maj 1755 om som/m/er og Høste-Tingenes holdelse i Bergens Stift,
og Hands Exellence Hr: Stiftbefahlingsmandens skrivelse til Fogden af 27 Aug: 1755, som
nærmere forklarer Forord: af 9 Aug: 1754, udj visse poster betræffende løsgiengere, blev læst.
Arveskifte brevet begyndt d: 23 Apriil 1755 efter afgangne Sigri Larsdatter, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Eie 16 ½ mrk: smør, 1 huud og ¼ Løb salt med
bøxsel, vurderet 59 rd: 1 mrk: 14 s:, og udlagt i Arv, saasom til Enckemanden Torchiel Larsøn
Eie 8 ¼ mrk: smør, ½ huud, 1/8 Løb salt, til dend sal: Qvindes Børn, neml: Torchiel
Endresøn ½ huud, og til Lars Endresøn 8 ¼ mrk: smør, 1/8 Løb salt.
Arveskifte brevet begyndt d: 22 Apriil 1755 efter afgangne Lars Olsøn Drage, blev læst, og
var stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Drage 1 Løb smør, 1 huud med bøxel, vurderet 90
rd:, og udlagt i Arv til hands Encke Anna Iwersdatter 18 mrk: smør, 1 huud, til hands børn,
saasom Ole Larsøn 1 pund 3 mrk: smør, Anne Larsdatter 13 ½ mrk: smør, og Sigri
Larsdatter ligesaa 13 ½ mrk: smør.
Hr: Provsten Tideman udgivene bøxsel brev med Revers, af 10 Junj 1755, til Helge
Torgersøn paa ½ Løb 6 mrk: smør, ½ huud i gaarden Tørviig, blev læst.
Hr: Lyder Senning udgivene bøxel brev med Revers, af 12 Nobr: 1754, til Jørgen Hansen
paa 2 ½ Spand smør, ¼ t:de salt i gaard: Ougestad, blev læst.
Hr: Lyder Senning udgivene bøxel brev med Revers, af 12 Nobr: 1754, til Endre Torgiersøn
paa 2 ½ Spd: smør, ¼ t:de salt i Gaard: Ougestad, blev læst.
Anna Iwersdatter og med Jnteresserede udgivene skiøde af 30 Septbr: 1755 til Ole Larsøn
paa 1 pd: 21 mrk: smør, 1 huud i gaarden Drage, blev læst.
Samson Larsøn Brattebøe og Ole Johan/n/essøn Samland udgivene skiøde af 20de Octbr:
1755 til Michel Samsonsøn paa 12 mrk: sm: i Gaard: Sambland, blev læst.
Lars Iwersøn Samland udgivene skiøde af 20de Octbr: 1755 til Samson Larsøn Sambland
paa 1 pund 3 mrk: smør i Gaarden Sambland, blev læst.
Siowat Larsøn Stecken gav tilkiende med Muntl: varsel til dette Ting at have ladet stevne og
indkalde Ole Siursøn Wangdahl, vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet,
sc: Johan/n/es Tørviig, Torbiørn Berje, Ole Berje og Iwer ibdm:, betræffende 7 rd: 2 mrk: som
dend indstevnte Ole Siursøn Wangdahl er mig skyldig, der om Dom at imodtage til betalning,
samt processens erstatning.
Dend indstevnte Ole Siursen Wangdahl blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde svare.
De indstevnte vidner møtte alle, dem Citanten paastoed Eedelig forhørt, med erindring om
Laugdag for sagvolderen.
Kaldsmændene Lars Tostensøn Halderager og Ole Iwersøn Tørviigen med Eed efter Loven
afhiemlede den/n/e Muntl: stevning at være med mere end 14 dages varsel lovlig forkyndt udj
Ole Siursøn Wangdahls Eget
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Paahør i hands Fader Siur Wangdahls stue, hvor dend indstevnte haver sit tilholdstæd.
Citanten begierede at sagen maatte hviile en liden stund, i haab at hands vederpart selv
møder, da ventelig at sagen ved et forlig kand vorde afgiort.
Eragtet.
sagen beroer i 2de tiimer, som er til Klocken 5 slætt nu eftermiddag.
Klocken 5 efter middagen blev den/n/e sag atter foretaged, da Citanten møtte, paastoed de
mødende vidner forhørte, siden hands vederpart ej vil lade sig finde, endskiønt hand virckelig
har været og ventelig inu er her paa Tingstædet. Eedens forklaring blev de samtl: mødende
vidner forelæst, og formanet at have Gud og sandhed [for] øyene.
1ste vidne, Johan/n/es Torchielsøn, boende paa Gaarden Tørviigen, aflagde Eeden efter
Loven og vidnede, Nu i Nestl: vinter 14 dagge for Paasken, var Citanten og Ole Siursøn
Wangdahl paa Jægt sam/m/en i Bergen, da de kom hiem beklagede Siovat sig det hand i
druckenskab hafde mist sin pung med pengene, som var 13 rd: 2 mrk: Da sagde Ole Siursøn,
og med Eed bekræftede, det hand igien skulde skaffe ham hver qvit og skil: videre sagde
vidnet i den/n/e sag ej at kunde forklare. Citanten havde ej noget at tilspørge vidnet, men
ellers sagde at den indstevnte Ole Siursøn af mine i druckenskab borte blevene 13 rd: 2 mrk:,
har betalt til mig 6 rd:, saa mig Rester 7 rd: 2 mrk:, dem ieg har stevnet paa at erholde ved
Dom.
2det vidne, Torbiørn Nielsøn, værende hos sin broder paa Gaarden Berje, efter aflagde Eed
vidnede Conform med første vidne.
3de vidne, Ole Joensøn, boende paa Gaarden Berje, efter aflagde Eed vidnede at dend 13
Maj nestl: blev Siovat Larsøn og Ole Siursøn om den/n/e sag, i mit huus, saaleedes forligt om
disse borte blevene penge, at Ole Siursøn betalte til Siovat 6 rd:, og Resten, som var 7 rd: 2
mrk:, vilde hand betalle i den/n/e høst 3 ugger for Tinget. Citanten havde ej noget at
tilspørge vidnet.
4de vidne, Iwer Pedersøn, boende paa Gaarden Berje, aflagde Eeden efter Loven og vidnede,
Dend 13 Maj var ieg i Ole Berje[s] stue, og hørte paa det Siovat og Ole Siursøn bleve forligte
om disse 13 rd: 2 mrk: saaleedes, 6 rd: var da alt betalt, og Resten, 7 rd: 2 mrk:, skulde Ole
Siursøn i høst 3 ugger for Tinget betalle til Siowat. Noget forhen var ieg i Stecken, hvor
Siowat og Ole Siursøn Wangdahl var, da beklagede Siowat sig, det hand i Bergen udj
Druckenskab havde mist alle sine penge, 13 rd: 2 mrk:, der hos sigende, det Ole Siursøn
havde lovet ham sine penge igien. Da bekræftede Ole Siursøn 2de gange ved dyre Eder, det
hand skulle igien skaffe Siowat sine penge, hver qvit og skilling, og der om Reckede til
Siowat sin haand. Citanten havde ej noget at tilspørge vidnet.
Afskeediget,
Dend lovlig indstevnte Ole Siursøn Wangdahl gives Laudag til nest anstundende som/m/erTing.
Johan/n/es Nielsøn Wiig udgivene bøxelbrev med Rewers, af 31 Maj 1755, til Peder
Wichlichsøn paa 18 mrk: smør i gaarden Sollesnes, blev læst.
Dend 21de Octbr: blev med Tinget end videre Continueret, er passeret.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende Aar 1756 skall betiene, bleve opnævnte og ere
følgende, Lars Olsøn Herrestvedt, Johan/n/es Johan/n/essøn Tufte, Michel Samsonsøn
Sambland, Lars Larsøn Kopre, Siur Siursøn Bagegaard, Iwer Nielsøn Espeland, Ole Larsøn
Drage og Jørgen Hansøn Ougestad, alle nye Mænd.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere til sine Regnskabers bilager følgende
dokumenter, 1mo: Det Ordinaire Tingsvidne indeholdende 10 defirente poster. 2o:

Specification over aftagene paa Halsnøe Closter Goedset. 3o: Specification over Leeding og
Tienden af det affælde goeds. 4o: At Fogden og Sorenskriveren har betalt deris Tingskyds
per Mand 4 s: for Miilen, der om Tingsvidne. 5o: Et Odels Mandtal. og som ingen indfandt
sig der noget imod disse oplæste documenter havde at erindre, var Fogden Rettens Attestation
begierende, som billigens ej kunde nægtes Ham, der for efterkom/m/et.
Gierdt Erichsøn Bache udgivene gave brev af 20de Octbr: 1755 til sine 3de døttere Kari,
Magdelj og Britta Gierdts døttere, paa 1 Løb smør i Gaarden Sætvedt, og 9 mrk: smør udj En
have kaldet Gautvet.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
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Dend 21de Octbr: blev paa Gaarden Næss med Østensøe skibr:[s] Almue holden Et
almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire
Laug Rætt som paa fol: 84!! findes Specificeret, undtagen i Tron Giermunsøn Berven stæd sat
Tosten Olsøn Berven. Nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel, med Bøygde
Lensmanden Giermun Olsøn Berven og dend Tingsøgende Almue,
da Allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret dend Forord: og ordre som ved Jondahls
skibr: paa fol: 83 vedbørlig findes Extraheret.
Fremstoed Gun/n/er Larsøn Norrem, Soldat ved Hr: Major Blichfelds Compagnie, af Lægdet
No: 4, med sig havende sin Sergiant Ole Brudall, som beklagede det hand som Soldat, efter
hiertelig lengsel og adtraae, ej kand blive Confirmeret i sin Daabes Pagt, dets Aarsage finder
sig nødsaget at tage Et Tingsvidne, betræffende hands Skolegang og videre opførsel med
forhold her udj Meenigheden. I dend henseende hand til dette Ting og Tægte dag med
Muntlig varsel lovlig har ladet stevne og indkalde Sogne Præsten, Hr: Provsten Christopher
Gelmejden, vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Skoleholderen
Siur Schutleberg, Ole Stenstøe, Ole Nielsøn Norrem og Aschout Thole, med fleere nu
ubenævnte vidner om fornødiges, at aflæge deris Eedelig vidnesbyrd om ovenbenævnte, alt til
Et lovskicket Tingsvidnes erholdelse. Og vilde hand fornem/m/e om samtlig indstevne møder.
Hr: Provsten Gelmuyden blev 3de gange paaraabt, mend ingen vilde svare for ham.
De indstevnte vidner møtte alle.
Kalds Mændene Lars Øfsthuus og Lars Røsseland afhiemlede stevningen at være i dag 14
dagge lovl: forkyndt paa Wigørs Præstegaard, og det udj Hr: Provstens Eget paahør.
Citanten fremlagde sin skriftl: begiering til Compagniets Cheff, Welbaarne Hr: Major
Blichfeldt, datteret d: 20 de Octbr: 1755, med paategnede Resolution, som var belagt med
stemplet papiir No: 18 til 6 skil:, sam/m/e blev oplæst og er af følgende indhold, Lit: A.
Dernæst Citanten lagde i Retten Hr: Provsten Windings Attes[t] af 20 Septbr: 1755,
betræffende Soldatens overhørelse i sin Børne Lærdom, sam/m/e blev læst og er af følgende
indhold, Lit: B. var belagt med behørig stemplet papiir.
Sergiant Brudahl, paa Soldatens vegne, paastoed de indstevnte vidner, som alle møder,
Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at have Gud og
sandhed for øyene.

1ste vidne, Siur Larsøn Schutleberg, er Skoleholder i Wigørs Kircke sogn, aflagde Eeden
efter Loven og vidnede. Sergiant Brudahl begierede til vidnet at fremsætte qwæstioner, at
Retten der om vilde modtage vidnets svar. sam/m/e blev billiget. 1ste qw: om vidnet, som
En Skole lærere, har noget paa Soldaten at sige, siden hand begynte at gaae i Skole. om hand
har været flittig til at læsse, og mødt til overhøringen. og om hand ellers har været skickelig i
sit levnet og vandel. Resp: ieg har intet paa ham at sige, saa lenge hand har gaaet under min
undervisning, har hand været flittig til at læsse og lære. og saa lenge hand gick at lære hos
mig, har hand mødt stedse til overhørelse, naar hand skulle møde, men ieg kand ej mindes
hvor mange gange det var. saalenge hand har læst hos mig, har hand stedse ført Et skickeligt
liv og levnet. 2o: qw: om hand er af tungt Næm/m/e, og har vanskelighed for at lære. Resp:
ja, hand er tung Næm/m/et, og med stoer vanskelighed lærer at følge Bogstavene. 3de qw:
hvor lenge hand har gaaen i Skole. Resp: udj Et heelt aar har hand været hos Faderen, og
hver anden uge i det aar tiente hand hos Ole Steenstøe, og hver anden ugge var hands!! (hand
hos) Faderen, naar hand var hos Faderen, da gick hand til og fra hos mig for at tage
undervisning og lærdom. og Nu i den/n/e som/m/er var hand omtrendt 2 ugger eller meere fra
sin tieneste for at tage lærdom og undervisning hos mig. og siden, samt efter hand var første
gang overhørt af Provsten Gelmeiden, har hand gaaen i undervisning hos Sergiant
Sygnestvedt, indtil hand anden gang af Provsten Gelmejden blev overhørt, som var ved
Mitsom/m/er tiider, da Hr: Provsten befalede mig at lære ham videre, men hand undslog sig
der
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fra, sigende, hand kunde icke lære meere. og befandt ieg ofte, at naar hand lærte Et, glemte
hand det andet. 4de: om Præsten icke i Kircken Chatechiserer efter Prædicken, og der over
hører baade ungdom/m/e og Soldaterne. Resp: Nej, det er aldrig skeet, alt det ieg kand
mindes. Mens Skoleholderen for Prædicken overhører dend ungdom som skal til
Confirmation. {5te} Citanten havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, Ole Siursøn, boende paa Gaarden Stenstøe, aflagde Eeden og vidne[de]. at Nest
forrige aar tiente hand hos mig hver anden ugge i Et heel[t] aar, og i aar tiener hand hos mig
de Toe deeler, og hver 3de ugge er hand hos sin Fader. i aar udj høyeste og beste som/m/er
blev hand borte fra mig i 4 ugger for at læsse og blive overhørt. I hands liv, levnet og arbeide
er hand Et meget skickeligt Men/n/eske, saa ieg har ej det Ringeste at Klage over ham, ej
heller har ieg nogen tiid hørt det nogen har haft noget at Klage paa ham.
3de vidne, Ole Nielsøn, boende paa Gaarden Norrem, efter aflagde Eed vidnede. Den/n/e
Soldat Gun/n/er Larsøn Norrem har været i 11 aar paa Gaarden Norrem, i all dend tiid været
stille og skikkelig, og stedse opført sig som En Reedelig Karl, saa ingen har haft noget at
Klage paa ham.
4de vidne, Askout Larsøn, boende paa Gaarden Tholo, efter aflagde Eed vidne[de], at
den/n/e Soldat har tiendt hos mig i sin ungdom udj 4 aar, i ald dend tiid var hand stille og
skickelig, hørig og lydig, og tiendt som En skickelig Karl, og havde det icke været at vente, af
Et saa ungt Men/n/eske, som hand var da hand tiendte hos mig, det hand skulle været saa
skickelig som hand var. jeg har aldrig haft nogen aarsage at Klage over ham, ej heller nogen
tiid hørt nogen der har haft det Ringeste over ham at Klage.
Sergiant Brudahl, for Soldaten, var Tingsvidne beskreven begierende, som blev billiget.
Dend 22de Octbr: Continuerede Tinget med Østensøe skibreede[s] Almue.
Ole Siursøns udgivene skiøde af 21de Octbr: 1755 til Siur Olsøn paa 1 Løb 1 pund 12 mrk:
smør, ½ huud med bøxsel i Gaarden Nedr: Axnes, blev læst.

Isaak Isaaksøn Steene udgivene skiøde af 21de Octbr: 1755 til Ole Isaaksøn paa ½ Løb
smør, 1/3 huud med bøxel i Gaarden Steene, blev læst.
Arveskifte brevet af 30de Maj 1755 efter afgangne Anne Thoredatter Wiig, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Øfre Wiig ½ Løb smør uden bøxsel, vurderet 24 rd:,
og udlagt i arv til hindes søn Hugne Pedersøn for dend vurderede Sum/m/a.
Provsten Hr: Christopher Geelmuyden udgivene bøxel brev med Revers, af 21de Octbr:
1755, til Niels Knudsøn paa ½ Løb smør, ½ hd: i gaard: Moe, blev læst.
Ditto udgivene bøxel brev med Revers, af 21de Octbr: 1755, til Tosten Olsøn paa ½ Løb
smør, 1 ½ Løb salt, ¼ huud i gaard: Lepse, blev læst.
Lensmanden Giermun Olsøn Berven, for sin Frende Svend Røsseland, gav tilkiende, det hand
med Muntl: Kald og varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Ole Svendsøn Scheie,
vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Jacob Ericksøn Steene og
Michel Johan/n/essøn Aarhuus, betræffende det dend indstevnte ved forgift skal have dræbt
Citantens hund, samt hands grande Aamun Røsselands hund, som dets aarsage til vedermælle
er indkaldet. ligeleedes er Ole Svendsøn Scheje stevnet at lide Dom til at betalle dend for
Citanten dræbte hund, og at betalle processens omkostning. og vil ieg fornem/m/e om de
samtlige indstevnte møder.
Dend indstevnte Ole Svendsøn Scheie blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
dend til vedermælle indstevnte Aamun Røsseland møtte, ligeleedes indstevnte vidner.
Kaldsmændene Lars Røsseland og Lars Øfsthuus afhiemlede stevningen at være med meere
end 14 dagges varsel lovl: forkyndt paa Gaarden Scheie udj Ole Swendsøn Scheje[s] Egen
stue, og det udj hands Eget paahør.
Comparenten paastoed de mødende vidner Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev dem
forrelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Jacob Erichsøn, tienende hos Faderen Erich Steene, aflagde Eeden efter Loven
og vidnede, at i den/n/e som/m/er blev Ole Svendsøn Scheie[s] Creature jaget af Svend
Røsselands {Creature} hund, da siger Ole Svendsøn Scheje hand skal Knap jage meere. da
tislpurte ieg ham, hvorleedes hand vilde bære sig ad med hunden, at dend icke skulle jage
meere, om hand vilde skyde dend, da svarede Ole Scheje Nej, jeg skall nock finde Raad. Da
tilspurte ieg ham, om hand vilde forgive dem med forgift, hvorleedes hand da vilde faa det i
hunden. Da svarede hand mig, ieg skal lægge det paa deris Egen bøe i deris veie. fremdeeles
siger hand til mig, ti du stille, du maa ingen sige det, ieg skall dyrejord see hvad ieg kand
giøre ved dem, de skall Knap jage meer, ellers snackede hand meeget her om, som ieg nu ej
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Kand mindes. Nogen tiid der efter laae baade Citantens og Aamun Røsselands hunde død paa
Gaarden Røsseland, uden at være skudt i hield, hvor af begge hundene var død, ved ieg ej.
Citanten tilspurte vidnet, om de paa Røsseland icke er nødsaget til at holde hunde, og af hvad
aarsage. Resp: ja, de faar endelig holde hunde, thj ellers gaar Creaturene i deres agere og
Enge, da det er ugiørligt at gierde saaleedes at Geederne icke skal kunde kom/m/e i deris ager
og Eng. Citanten havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, Michel Johan/n/essøn Aarhuus, tienende halv hos indstevnte Ole Scheje og halv
hos Knud Reistvedt, aflagde Eeden og vidnede, at i den/n/e Nestl: som/m/er, da Swend
Røsseland sin hund havde jaget Ole Scheie[s] Creature, siger Ole Scheje, ti stille Karle, jeg
skall see hvad ieg kand giøre, de skal Knap jage meere. videre ved ieg ej om den/n/e sag,
undtagen at begge hundene 8te eller 14 dagge der efter laae død paa Gaarden Røsseland, og er
det høyt fornøden at de paa Røsseland holder hunde for at jage Creaturene af deris ager og
bøe, da de ej kand gierde dem ude.

Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Dend lovl: indstevnte Ole Svendsøn Scheie gives Lavdag at møde til nest anstundene aar[s]
som/m/er Ting.
Fogden lod hernest jnden Retten til sit allerunderdanigste Regenskabs bileg Examinere
følgende documenter, ligesom de for Jondahls skibreede ere anførte, og da jngen Restance
fandtes at anføre, var Fogden Rettens Attestation paa de øvrige documenter begierende.
De Laug Rettes Mend som Retten tilstundende Aar 1756 skal betienne, sc: Nye, Niels
{Hansøn} \Haavers:/ Wiig, Lars Axnes, Lars Guldbrandsøn Fixe, Gamle: Johannes
Herrestwedt, Ole Siursen Axnes, Arne Bircheland, Lars Moe og Siur jbdm:
Efter at 3de gange var bleven udraabt om nogen videre ved dette Ting havde at tilføre eller
lade i Rette føre, og jngen vilde Svare, blev Tinget for nærværende tiid og dette Ting
ophævet.

Dend 24de Octbr: blev paa Eie grund ved søen holden Et Almindel: Høste, Skatte og
Sagefalds Ting med Grawens skibr:[s] Almue, da Retten blev beklæd med det Ordinaire
Laug Rett som paa fol: 70 findes Specificeret, undtagen i Gunner Garrethuun stæd sat Conrat
Undeland, Nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel, med bøygde Lensmanden Lars
Wambem og dend Tingsøgende Almue,
da Allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret dend Forord: med Ordre som paa fol: 83
ved Jondahls Ting findes at være publiceret og Extraheret.
Iwer Thomasøn Wangen anviste sin udgivene Pante Obligation af 6 Febr: 1753, læst til Tinge
d: 30 Maj nest[eft]er, og indført i Pante Bogen paa fol: 376, efter paategnet qvittering af 1ste
Octbr: 1755, at blive udslet.
bem:te Iwer Wangens udgivene skiøde af 2den Octbr: 1755 til Aslach Swendsøn Eidnes paa
½ Løb smør, ½ huud i Gaarden Wangen, blev læst.
Sergiant Niels Olsøn Hæggen udgivene Pante Obligation af 2 Janua: 1755 til Ole Tostensøn
Westreim for laante Penge 40 rd:, imod det underpant af alle Debitors tilhørende huuser, blev
læst.
Johan/n/es Larsøn Wambem udgivene skiøde af 24de Octbr: 1755 til Michel Grimsøn paa 1
Spand smør i Gaarden Haaem, blev læst.
Michel Grimsøn Haaem udgivene skiøde af 23de Octbr: 1755 til Johan/n/es Larsøn paa 1 pd:
12 mrk: sm: i gaard: Wambem, med 1/8 [part] udj saugen, blev læst.
Arveskifte brevet af (2?)5 Martj 1755, sluttet efter afgangne Ørjans Danielsøn, blev læst, og
var stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Nedr: Leqven 1 pd: 15 mrk: smør med bøxsel og
herlighed, vurderet 71 rd: 48 skil:, og udlagt saaleedes, for gields fordring udlagt til Siur
Andwesøn 12 mrk: smør for 22 rd:, i arv udlagt til Encken Herbor Jensdatter 13 ½ mrk: smør,
og til en hver af søn/n/erne Jens og Daniel 6 ¾ mrk:
Aslach Swendsøn Eidnes udgivene bøxsel brev med Revers, af 3de Octbr: 1755, til Aamun
Thomasøn paa 18 mrk: sm:, ¼ hd: i gaard: Wangen, læst.
Asbiørn Moursetter viste fællen af En voxen Biørn, som hand for 3 ugger siden har skut paa
Syssendahlens grund, er Hans Maj:tt tilhørende. Fogden betalte ham 2 rd:

Hr: Poul Schnabel udgivene bøxel brev med Revers, af 22de Octbr: 1755, til Ole Poulsøn paa
Et Spand smør i Gaarden Hielmevold, blev læst.
Anna Christopherdatter Jeltnes udgivene gave brev af 24de Octbr: 1755 til hindes søn
Christopher Siursøn Ødwen paa 2 pd: 12 mrk: smør, 1 1/3 Løb salt, 1 ½ b:skind, med bøxsel,
og overbøxel til ½ b:skind, i Gaard: Jeltnes, læst.
For Retten fremstoed Iwer Olsøn øvre Leqwe og gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel lovl:
til dette Ting har ladet stevne og indkalde min Grande Siur øvre Leqwen, vidner at anhøre,
som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Isaak Torblaae og Iwer ibdm:, betræffende
hvorleedes hand, Siur øvre Leqven, imod lovlig Marckeskield og steenings brev tager sig fore
at bruge min Eng eller bøe, samt af min Marck og skoug. Dernæst Dom at imodtage til at
holde sig Marckeskields brevet efterrettelig under vilkorlig straf, som og at betalle Processens
omkostning, og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte møder.
sagvolderen Siur Leqve møtte, tilstoed varselen.
De indstevnte vidner møtte iligemaade, dem Citanten paastoed Eedelig forhørt. Eedens
forklaring blev
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Dem forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
Citanten lagde i Rette Marckeskields brevet, dateret 30de Octbr: 1693, sam/m/e blev oplæst
og er saa lydende, Lit: A.
1ste vidne, Isaak Endresøn, er boende paa Gaarden Torblaa, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, at saaleedes som Citanten i den/n/e høst har vist mig Marckeskield imellem sig og
sin Grande, saa var der i den/n/e høst slaget haa fra Citanten paa hands bøe, som Citanten
sagde til mig og Iwer Torblaa, det den indstevnte Siur Leqve havde giort. men Siur Leqven
var ej tilstæde, da dette blev os anvist. Parterne havde ej noget [at] tilspørge vidnet. Vidnet
sagde ellers at kunde giøre anvisning paa de stæder hvor der var slaget om Marckeskield.
Dend indstevnte Siur Leqven sagde, naar det bliver Siunet, skal det ei befindes at ieg har
slaget over Marckeskield, thj ieg holder de steene ickun for Marckeskield, som det oplæste
brev omtaller, men icke de andre Mercker.
Citanten sagde, der findes ældre Marckeskield end det som dette brev optaller, som hvercken
er til side sat eller stridig imod dette brev, og som stedse, paa de stæder hvor de staar, fra
umindelig tiider og indtil den/n/e tiid har været holdet og er lovlig Marckeskield.
2det vidne, Iwer Larsøn, boende paa Gaarden Torblaa, aflagde Eeden og vidnede Conform
med første vidne.
Afskeediget,
Sagen henvises til aastædet, hvor dend efter foregaaende lovlig behandling bør ord[d]eeles.
Jens Olsøn Nestaas udgivene Pante Obligation af 29de Octbr: 1744, til Brynild Larsøn Seim,
læst til Tinge sam/m/e dag, og indført i Pante Bagen paa fol: {93} \165/, blev efter paategnede
qvittering af 21de Octbr: 1755 anvist til udslettelse.
Torchiel Thomasøn Halanger udgivene Pante Obligation af 27de Nobr: 1753 til Cancellie
Raad Fleischer, læst til Tinge d: 10 Junj 1754, og indført i Pante Bogen paa fol: 395, blev
efter paategnede qwittering af 25de Octbr: 1754 anvist til udslettelse.
Dend 25de Octbr: Continuere[de] Grawens Ting, er passeret som følger.

Fogden Andreas Juel udgivene bøxel brev med Revers, af 24de Octbr: 1755, til Niels
Thronsøn paa ½ Løb smør, ½ huud i gaard: N: Røn/n/estrand, blev læst.
Præste Encken Madam Frorop udgivene bøxel brev med Revers, af 21 Maj 1755, til Knud
Ellingsøn paa 1 L: 1 pd: 9 mrk: sm: i gaard: Store Graven, blev læst.
Torfind Ellingsøns udgivene skiøde af 24de Octbr: 1755 til Siur Torfindsøn paa 1 Spd: smør,
¼ huud, ¼ f:skind med bøxel i Gaarden Hougse, blev læst.
Peder Osse, udj dend paa fol: 69 og 70 incaminerede og Examinerede sag Contra Wiching
Spaanem, æskede sagen i Rette.
Dend indstevnte Wiching Spaanem møtte og sagde, ieg var Rosmand hos Tosten Hylde, og
har betalt til ham og Citanten meere end ieg af jorden burde svare, ved den leilighed at ieg var
Rosmand, kom ieg til at Cavere for min jordEier til Citanten for 6 rd:, hvorpaa ieg har betalt 2
rd: 3 mrk:, men ieg skulde meene, det Citanten for den/n/e gield først bør søge Tosten Hylde
for de Resterende 3 rd: 3 mrk:, føren hand kand søge mig som Cautionist.
Citanten paastoed Dom.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
At Wiching Spaanem til Citanten Peder Osse for Tosten Hylde har Caveret for 6 rd:, Er ei
alleene med vidner bleven bevist, men end og med Wiching Spaanems Egen tilstaaelse
afgiort. Men, Citanten har paa ingen maade gott giort, det hand lovlig har søgt hoved Manden
Tosten Hylde for den/n/e gield af 6 rd: føren hand søgte Cautionisten Wiching Spaanem. Thj
Kiendes for Rett at være, det Citanten Peder Olsøn!! (Osse?) bør først med lovlig erhvervet
Dom og paafulde Execution beviise at have søgt sin Debitor Tosten Hylde for sin
formeenende prætention, og at dend ved Executionen hos Tosten Hylde ej har været til fulde
eller intet at erholde, føren hand, Citanten, Kand have nogen tiltalle til Cautionisten Wiching
Spaanem. betræffende processens omkostning i den/n/e sag, da ophæves dend paa begge
sider.
Iwer Larsøn Meaas lod skriftl: udbyde sin Myndling Erich Olsøn Kollenes arveMidler 26 rd:
3 mrk: 12 s:, om nogen dem paa Pant behøvede imod 4 prCto svarelse, men ingen anmelde sig
som dem behøvede.
Dend 27de Octbr: Continuerede Grawens Ting, er saaleedes passeret.
Lars Pedersøn Spilden udgivene Pante Obligation af 30de Octbr: 1748 til Iwer Midaas, læst til
Tinge sam/m/e dag, og udj Pante Bogen paa fol: 282 indført, blev efter paategnede qvittering
af 21de Octbr: 1755 anvist til udslettelse.
Lars Pedersøn Nedr: Spilden udgivene Pante brev af 25de Octobr: 1755 til Iwer Larsøn
Midaas for Capital 80 rd:, imod det underpant af 1 pd: smør, 1 Løb salt med bøxsel i Gaarden
Nedr: Spilden, blev læst.
Lars Pedersøn Nedr: Spilden udgivene Pantebrev af 24de Octbr: 1755 til Joseph Oløsn
Holven for Capital 100 rd:, imod det underpant af ½ Løb smør, 4re geedskind, En Mæhle
Korn udj Gaarden Nedr: Spilden, blev læst.
Iwer Isaaksøn Bræche udgivene Vilkor brev af 25de Octbr: 1755 til sine
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Forældre Niels Torfindsøn og Anna Tormoedatter, om deris underholdning i alderdom/m/en
for deris levetiid, blev læst.

Niels Torfindsøn Bræche udgivene skiøde af 24de Octbr: 1755 til Iwer Isaaksøn paa Et pd: 3
mrk: smør, ¾ g:sk: med bøxel udj Gaarden Bræche, blev læst.
David Størkorsøn Moe udgivene bøxel brev med Revers, af 25de Octbr: 1755, til Sidselle
Haagensdatter paa huusmands Platset Nesset, blev læst.
Peder Joensøn Osse gav tilkiende, det ieg med Muntlig varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Torsten Siursøn Hylde at blive Dømbt til at indfrie sine 2de til mig udgivene
Pante Obligationer skadesløs, dend 1ste af 29de Junj 1750 for Capital 117 rd: 48 skil: med
efterstaaende Renter. dend anden af 25de Octbr: 1752 for Capital 129 rd: med efterstaaende
Renter, alt med Pante Rettighed udj Gaarden Hylden, disse 2de Obligationer ieg lovlig haver
opsagt, men ingen betalning kundet erholde, der for nødsages at hente Dom over den/n/e min
Debitor til skadesløs betalning, samt processens omkostningers erstatning, og vil ieg
fornem/m/e om dend indstevnte møder.
Dend indstevnte Tosten Siursøn Hylle møtte, tilstoed varselen, saa og at disse Tvende
Obligationer var ham lovlig opsagt, begierede alleene udsættelse til næste Ting for at
Raadslaae sig med sine ven/n/er hvorleedes hands gield best kand blive betalt.
Citanten havde ej noget imod dend forlangende udsettelse at erindre.
Afskeediget,
sagen gives Rum indtil nest anstundende Aars som/m/er Ting.
Fogden lod inden Rætten til sine Regnskabers bilag oplæsse og Examinere lige sam/m/e
documenter som ved Jondahls Ting findes Specificeret, og som ingen noget der imod havde at
erindre, bleve de af Rætten Attesterede.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende Aar 1756 skal betiene, bleve opnævnte og ere
følgende, sc: Niels Hougen, Haaver Larsøn Holwen, Torben ibdm:, Ole Westreim, Ørjans
Wichenes, Omun Wattetvedt, Omun Warberg og Andwe Qwamsdahl, alle nye Mænd.
videre blev Examineret og forseiglet dette aars Skatte og Restances 3de og Sidste Termin,
beløbende pro Indeværende aar til dend Sum/m/a 47 rd:r 4 mrk: 5 s:, derefter sam/m/e med
Rettens attestation blev forsiunet.
Efter 3de ganges udraabelse om nogen videre havde at j rette kom/m/e med, jndfandt sig
ingen som noget havde at forestille, altsaa blev Retten for denne gang ophævet.

Dend 29de Octbr: blev paa Gaarden Utne med Kingtserviig skibreede og Røldahls Kircke
sogns Almue holden Et Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev
beklæd med det Ordinaire Laug Rett, som paa fol: 74 findes Specificeret, undtagen i Torchiel
Siursøn Rogdeberg stæd sat Niels Aakre, nærværende Fogden Andreas Juel med de 2de
Bøygde Lensmændene {Torc] Jon Torchielsøn Hougse og Hellie Hambre, samt dend
Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret dend Forord: og ordre som ved Jondahls
Ting paa fol: 83 findes Extraheret og antegnet.
Kongl: allernaadigste Confirmation af 22 Maj 1747 paa de Hr: Lieutenant Jens Hierman
forunde Kræm/m/er og Giestgiber Privilegier udj Ulviig og Eifiord Kircke sogner, af 22de
Octbr: 1745, blev publiceret.

Bøygde Lensmanden Hellie Monsøn Hamre af Røldahls sogn, som Kircke Eier sam/m/e stæd,
efter forrige tiltalle Contra Almuen i Røldahl, betræffende Kirckens Materialiers fremførsel,
æskede sagen i Rette og vilde fornem/m/e hvad Almuen havde at forestille.
Niels Ormsøn, huusmand under Gaarden Hamre, fremkom for Retten og sagde, det Almuen
havde leveret ham et skrift, det hand sam/m/e nu her i Retten skulde fremlæge. sam/m/e var
datteret af 24de hujus og bilagt med vedbørlig stemplet papiir, er saal:
Afskeediget,
dend forlangende udsettelse billiges, indtil nest anstunde[nde] aars sommer Ting.
Haldor Helleland gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Thomas Jaastad og Jon Olsøn ibdm:, vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal
er indkaldet, sc: Hans Siursøn Jaastad og Ole Olsøn ibdm:, at vidne om hvor mange hæste de
indstevnte sagvoldere i den/n/e nest afvigte som/m/er havde indsat i Citantens {fæ} Kalvhave, samt hvor lenge hæstene gick der. for saadan deris dristige forretagende Dom at
imodtage til undgieldelse, samt processens erstatning, og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte
møder.
De 2de indstevnte forbrydere møtte og vedtog at være lovl: Kaldet.
Her om Parterne bleve saaleedes forenede, at de indstevnte Jaastads Mændene lovede, ej
oftere paa deris Kongsbergs Reiser at understaae dem til, i gaarden Hellelands Marcker eller
haver, at indsætte deris hæster eller Øger paa græsbeite, føren de først hos gaarden Hellelands
Eiere og opsiddere har der om bedet tilladelse. saa lovede de indstevnte at betalle Citanten i
Processens omkostning 9 mrk: Danske. Hvor med Citanten fandt sig fornøyet, ophævede
processens og begierede beskreven hvis passeret er:
Dend 30de [Octbr:] er ved Kingtserviig skibreedes Ting følgende passeret.
Ole Haldorsøn Espen ufgivene gave brev af 18de Octbr: 1755 til sin søn Haldor Olsøn paa ½
Løb smør, ½ huud i Gaardem Espen, blev oplæst.
Lars Jonsøn Mochestad udgivene Odels Transport af 31de Octbr: 1754 til Tosten Jonsøn paa
Odel og Aasæde Retten til ½ L: sm:, ¼ hd:, ½ b:sk: i gaard: Mochestad, blev læst.
Raadmand Geelmuyden udgivene skiøde af 20de Octbr: 1755 til Swend Olsøn paa 9 mrk:
smør i Gaarden Ratteteig, blev læst.
Iwer Omunsøn Degrenes udgivene skiøde af 29de Octbr: 1755 til Jon Iwersøn paa 1 pund 7
½ mrk: smør Landskyld i Gaarden Degrenes, blev læst.
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Hr: Provsten Winding udgivene bøxel brev med Revers, af 17 Junj 1755, til Johan/n/es
Nielsøn paa ½ Løb 4 mrk: smør i Gaarden Winterthuun, blev læst.
Dito udgivene bøxsel brev med Revers, af 17 Junj 1755, til Torgier Isaaksøn paa 1 pund
smør i Præstegaarden udj Odde, blev læst.
Fogden Andreas Juel gav tilkiende, det ieg paa Justitiens vegne har ladet med Muntl: varsel
stevne og indkalde Peder Henrichsøn fordj hand skal have undsagt Sergiant Carl Dewahl, der
om vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Peder Olsøn Diønne og
Jon Olsøn ibdm:, dernæst hand, Peder Henrichsøn, Dom at imodtage til undgieldelse efter
Lovens pag: 154, {og end} siden hand er Et liderligt Men/n/eske der er Landet til byrde. Til
vedermælle er indkaldet bem:te Sergiant, som møtte.

Hr: Capitain Dewahl, som her ved Retten var nærværende, sagde, at den/n/e Peder
Henrichsøn var Soldat ved Hands anfortroede Compagnie, men formeedelst sin liderlighed
fick Et Løbe pass, og saaleedes blev jaget fra Compagniet, og som hand havde beskadiget
Munderingen, der for Sergianten, som blev underrettet om det Peder Henrichsøn havde hos
Joen Olsøn Diønne nogle penge til gode, forbød Sergianten bem:te Joen ej at levere Peder
Henrichsøn alle pengene, men at holde saa mange penge tilbage som Munderingen kunde
Koste at færdig giøre, af dend aarsage Peder Henrichsøn undsagde Sergianten.
Dend indstevnte Peder Henrichsøn blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
stevne vidnerne Niels Jonsøn øfre Qwale og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen
at være med meere end 14ten dagges varsel lovlig forkyndt paa Gaarden Nessem, hvor hand
tiente for dagløn, og som hand var i Marcken paa sin huusbondes arbeide, blev stevningen
forkyndt udj hands huusbonde Samson Nessems paahør.
Actor paastoed de indstevnte vidner forhørte, siden de møder. Edens forklaring blev
vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Peder Ellefsøn!! (Olsøn?) Diønne, Soldat ved Hr: Capitain Dewahls Compagnie,
aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at som dend indstevnte havde bedervet Kongens
Mundering, havde Sergianten forbudet {at levere} Jon Diøn/n/e at levere til Peder Henrichsøn
de penge hand havde tilgode hos ham. i den/n/e som/m/er, da der var bygningsfolck paa
Diøn/n/e, kom Peder Henrichsøn der og siger til Joen Diøn/n/e at hand skulle levere ham
hands penge, eller[s] vilde hand skamslaae Joen Diøn/n/e. Joen Diøn/n/e gick da til Sergianten
og siger sam/m/e ord til ham. Da siger Sergianten til Joen, kom du hid med pengene, og lad
Peder kom/m/e med. da de kom/m/e sam/m/e[n], tog Sergianten saa mange der af som
Munderingens Reperation havde Kostet, og leverede Peder Resten af pengene. Da siger Peder
Henrichsøn til Sergiant[en], ja, fick min efterMand pengene, saa var det vel, men du stieler
dem, du er Kongens Tyv. Da siger Sergianten, ieg har Lieutenanten Hr: Capitain Tausans
ordre, og til ham skall pengene blive sendt efter Regningen, og lagde Sergianten pengene
inden i Regningen for at sende dem til Capitain Tausan, og som Peder Henrichsøn blev ved at
bruge En slem Mund, siger Sergianten, du er Et skarn, og du var værd du skulde have hug. da
siger Peder Henrichsøn til Sergianten, er der en ærlig blods draabe i dig saa slaae, da skal vj
see hvem der skal blive Rød Klæd, enten Du eller ieg, /: er at giøre hin anden en saadan
skade, at en af dem bliver Rød af blod, det er at Rød Klæde :/ da slog Peder Henrichsøn til
Sergianten med {h} begge hænderne og vilde taget i ham, med!! (men) Sergianten undvigte
ham. Da tog Peder En slibesteen og vilde slaget til Sergianten der med. Da Sergianten atter
vigede, og det ind i En Bue. Da tog ieg og andre som var hos, fat i Peder Henrichsøn og tog
ham bort fra stædet, og da siger Peder, ja, ieg træffer ham nock En gang, og da skall hand faae
ligt der for. /: Dette ord ligt, forstaaes i deres undsigelse, at naar ieg træffer min Contra part,
vil ieg giøre ont eller En ulycke paa ham :/ videre sagde vidnet ej at kunde forklare.
2det vidne, Jon Olsøn Diøn/n/e, er Soldat ved Hr: Capitain Devals Compagnie, aflagde
Eeden og vidnede Conform med første vidne, med det tillæg, at Peder Henrichsøn, den
omvundene tiid,
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sagde disse ord, ieg skall giøre en qvat ilt føren ieg drager her af grændene.
Actor erindrede om Lavdag for den paagieldende.
Afskeediget,
Den lovlig indstevnte Peder Henrichsøn forelægges at møde til nest anstundende aars
som/m/er-Ting.

Arveskifte brevet af 23 Apriil 1755, sluttet efter Angunna Knudsdatter, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Tvedt 2 pd: 11 mrk: smør, 1 ½ g:skind med bøxsel,
vurderet 72 rd: 3 mrk:, og udlagt for gields fordring til Peder Lexau 1 pd: smør for 24 rd:, til
Gunnilde Larsdatter 5 ½ Mrk: smør, i arv udlagt til Enckemanden Lars Ellingsøn 1 ½
g:skind, 5 ½ mrk: smør, til søn/n/en Knud Larsøn 8 ½ mrk:, til døtterne Aasse, Giøa og
Gun/n/ilde Lars døttere, hver 4 mrk: smør, til Britte Larsdatter 3 ½ Mrk: smør.
Aamun Løning i Odde sogn viste fællen af En voxen Biørn, som hand i den/n/e høst har skutt
paa Lehnets grund. blev af Fogden betalt 2 rd:
Arveskifte brevet af 29de Aug: 1755, sluttet efter afgangne Torbiør Tostensdatter, blev læst,
og var stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Nedr: Berven 18 mrk: smør, 1 huud med
bøxsel, vurderet 54 rd:, og udlagt i arv til Børnene, saasom, Ole, Tosten, Peder og Tobias
Henrichsøn/n/er, hver ¼ huud, Iwer og Henrich Henrichsøn/n/er, hver 5 mrk: smør, Maritta
og Britta Henrichsdøttre, hver 4 Mrk: smør.
Arveskifte brevet af 2den Octbr: 1754, sluttet efter afgangne Ingebor Torbiørnsdatter
Widnes, blev læst, og var stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Widnæs 1 pd: 6 mrk: smør,
5/12 huud med bøxsel, vurderet 52 rd: 3 mrk:, og udlagt i arv saaleedes, til Enckemanden
Jacob Arnesøn Vidnæs 1 pd:, 5/12 huud for 45 rd: 3 mrk:, til søn/n/en Svend Jacobsøn 3 mrk:
smør, til Sigri og Anna Jacobs døttere, hver 1 ½ mrk: smør. Nock udj Gaarden Lotte 18
mrk: smør uden bøxel, vurderet 13 rd: 3 mrk:, og udlagt i arv til Christj og Gun/n/ilde Jacobs
døttere, hver 9 mrk: smør.
Cancellie-Raad Fleischers udgivene bøxel brev med Revers, af 7 Apr: 1755, til Wichlich
Olsøn paa 3 Spand smør i Gaarden øvre Qwale, og 9 mrk: smør udj Gaarden Røen Øde
Kaldet, blev læst.
Iwer Johan/n/essøn Eidnes udgivene gields brev af 9 Junj 1755 til Hans Nielsøn Aalwiigen
for laante penge 140 rd:, imod det underpant af 1 Løb smør i gaarden Eidnes med bøxel, blev
læst.
Haaver Gutormsøn Swartvedt og Michel Olsøn Lotte udgivene skiøde af 29de Octbr: 1755
til Peder Erichsøn Urem paa 10 mrk: smør, 5/6 Løb salt i gaard: Lille Røte, blev læst,
Jacob Arnesøn Widnæs og Torbiørn Jacobsøn Lotte udgivene skiøde af 30de Octbr: 1755 til
Svend Jacobs: paa 1 pd: 3 mrk: sm:, 5/12 huud i gaard: Widnes, blev læst.
Torbiørn Olsøns udgivene skiøde af 29de Octbr: 1755 til Ole Torbiørnsøn paa 22 ½ mrk:
smør, ¼ huud, ¼ Løb salt i gaarden yttr: Buu, blev læst.
Lars Jonsøn Mochestad gav tilkiende det ieg med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde min broder Tosten Jonsøn, Dom at imodtage til Confirmation paa det af mig
udvircke[de] forbud, som ieg inu ej hos Fogden har erholdet beskreven formeedelst tiidens
Korthed, betræffende En bue Tompt, som ieg giorde forbud paa, det bem:te min broder ej
maatte Bygge paa, Dog haver hand imod forbud der paa Bygget, der for og stevnet af mig om
sam/m/e at imodtage Dom til undgieldelse fordj hand giorde imod forbudet, og at {Er}
forskaffe mig Tompten igien Ryddig, samt at betalle processens omkostning.
Lensmanden Jon Hougse gav tilkiende, det ieg paa Justitiens vegne er traaet ind i sagen, og
ligeleedes til dette Ting med Muntlig varsel har ladet stevne bem:te Tosten Jonsøn at
imodtage Dom til undgieldelse fordi hand har handlet imod lovlig giorde forbud og Arrest paa
dend om/m/elte huuse eller Bue Tompt.
Dend indstevnte Tosten Jonsøn møtte og tilstoed begge stevningerne at være ham lovlig
forkyndt, tilstoed at have handlet imod forbudet, af aarsage at hand havde arbeidet i 2de dagge
paa Tompten føren forbudet skeede.

Citanten begierede sagen udsat til i Morgen, at hand til dend tiid kand faae Arresten
beskreven.
Afskeediget,
sagen udsættes til i Morgen, da Parterne haver at møde.
Fogden gav tilKiende, det Hand ved Lensmanden paa Justitiens vegne med Muntlig varsel her
til Tinget har ladet stevne og indkalde Peder Henrichsøn, under-Officeer Magnus Øren med
huustroe, Niels, huusmand i Wigen, med Kone Astri Siursdatter, til Examen, betræffende En
Skræder, sc: Evesds!! (Everdt) WindeKille, som den 15de Junj nestleeden paa Fiorden imel:
Korsnæsset og Kingtserviig Kircke drucknede og blev aldeeles borte. alt til Et lovskicket
Tingsvidnes erholdelse, og vil ieg fornem/m/e om de indvarslede Personer møder.
Peder Henrichsøn møtte og sagde, tillig i som/m/er En Løwerdags aften, kom Skræderen til
Nøsflaat, og blev ført i En baad af En Karl, dend ieg icke Kiende, men de sagde at det var
Tron Røn/n/estrand sin søn eller Dreng, da var Skræderen gandske drucken. Skræderen
begierede
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af mig, det ieg vilde Roe ham hiem, og betalte hand mig strax 6 skil: fordj ieg skulde Roe ham
hiem. vj gick da i baaden og Roede over Fiorden til Korsnæsset, hvor vi Kom Søndags
Morgenen imod lysningen, gick saa i land og gick op til Sergiant Ørn, som boer i Korsnæsset,
hvor vj banckede paa døren, da Kom Sergiantens Kone og luckede os ind i stuen, men vj saa
icke Sergianten, saasom hand laae oven paa loftet. Da Kiøbte Skræderen af Sergiantens Kone
En potte øll, den drack vi sam/m/en i stuen, der efter gick Skræderen need til søen, og tog En
Natt hue med noget lin/n/et udj og leverede Sergiantens Kone. Dernæst Kiøbte Skræderen
atter 2 potter øll, dem vj drack uden for Sergiantens dør, eller Rettere, nere i fiæren ved søen,
og som Skræderen ej var god for at uddricke øllet, og hand havde Kiøbt hos Konen, føren vj
gick ud af stuen, 5 Pæller Hamborger brendeviin, dem hand havde i En Bottellie som hand sat
i bom/m/en, da gick vj atter op til huuset og banckede mange gange paa døren, og begierede
Skræderen at hand maatte l(e?)cke (ligge?) der, siden hand var meget drucken, og derfor icke
vilde Reise hiem. Men Sergiantens Kone vilde ingenlunde lucke os ind, men Raabte inden for
døren til Skræderen at hand skulde Reise hiem, sigende, hand havde icke langt hiem. Og som
vj icke kunde kom/m/e ind, og Skræderen blev saa drucken at hand icke kunde selv gaae need
i baaden, saa tog ieg ham paa min Røck!! (Rygg) og bar ham fra huuset need i baaden, da
hand sat sig need paa tillien, saa Roede ieg ind imod hands huus med ham, da vj kom nær ind
imod landet, Reiste hand sig op og tog brendeviins Bottelen af bom/m/en for at dricke
brendeviin, og som hand havde brendeviins Bottelen i den høyere haand og vilde sette sig paa
toften, sat hand sig paa Essingen af baaden, og der med qvælvede baaden med dem begge, da
ieg Raabte og skreg, saa kom huusmanden Niels og hands Kone og Bergede mig, men
Skræderen var siuncken til bunds.
Niels Omunsøn, er huusmand i Kingtserviig, møtte og forklarede, at i som/m/er En Søndags
Morgen føren Solen Randt, da min Kone og ieg laa i sengen og sov, hørte vj stercke skrig,
hvor af vi vognede, da stoed min Kone op og gick ud for at see hvad det var, og strax gick ieg
ud og møtte min Kone, og saa vj da En baad liggende Et støcke fra landet og var omqvælvet
saa Kiølen laae i veiret og Et Men/n/eske var der ved, som holdt sig fast ved stevnen. da
sprang ieg i bare skiorten, og min Kone med, i en baad og foer ud for at Berge, da vj kom til
baaden saa vj det var Peder Henrichsøn, som siger til os, berge han/n/em, ieg skal see at berge
mig selv indtil i kom/m/er tilbage. da spurte ieg, hvem er det vj skal berge. da svarede Peder,
ham Everdt. da saa vj hvor Everdt var siunget need, thj boblen i søen gick op fra ham eller
efter ham, og det var dam stille væir. daa vj saaleedes saa at Skræderen var borte, foer vj til

og bergede Peder. men vj fick ingen skickelig underretning af ham, saasom hand var
formeget ør af det som var passeret.
3de: Astri Siursdatter, gift med nest anførte huusmand, forklarede i alle maader ligge som
Manden har forklaret. med det tillæg, at siden da det leed paa Dagen fortalte Peder for mig,
hvorleedes til var gaaet i Korsnæsset hos Sergianten, og da fortaalte hand det lige saadan som
hand nu her for Retten har udsagt og forklaret.
Sergiant Magnus Ørn, som med sin huustroe møtte for Retten og hørte paa dend forklaring
som disse 3de indstevnte har aflagt, sagde det hand er Sergiant ved Hr: Capitain Klenou
Landværge Compagnie,
Actor begierede beskreven [h]vis passeret er.
Iwer Johan/n/essøn Eines fremlagde sin skriftl: penge Mangels lysning af dags dato, som
formeenende Odels berettiget til 1 Løb 12 mrk: smør i gaarden Eidnes, blev lydelig læst.
Elling Swendsøn Berven og Hellie Iwersøn Hofland udgivene skiøde af 29de Octbr: 1755 til
Ole Helliesøn paa 1 pund 2 ¾ mrk: smør, 3/8 huud, ¼ g:skind og ¼ Løb salt udj Gaarden
Hofland, blev læst.
Joen Olsøn Diøn/n/e lod skriftl:, af dags dato, for Myndlingen Guri Sølfestdatter, lysse
penge mangel til 2 pd: 18 mrk: smør, En huud i gaarden Mælland, som lydelig blev læst.
Hr: Provsten Windings udgivene bøxsel brev med Revers, af 28de Octbr:
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Dette aar, til Michel Asbiørnsøn paa 6 Spd: sm: i gaard: Twisme. blev læst.
Dend 31de Octbr: Er saaleedes ved Tinget passeret.
Lensmanden Joen Torchielsøn Hougse af Leehnets goeds, og Lensmanden Siur Aamunsøn
Ringøen af Lysse Closter goedset, begge boende her i Kingtserwiig Præstegield, gav tilkiende
det sogne Præsten her i Gieldet, Provsten Hr: Niels Winding, vil under dend ham
Beneficerede Gaard Sandwiigen, tilEgne sig Hands Maj:tts Almending, beligende ved
Kingtserviig Kircke, som fra Alders tiid har været Allernaadigst henlagt for dend Reisende
samt Almuen som paa Prædicke dagene søger til Kircken til dend offentlig Guds tieneste,
endskiøndt den/n/e Almending fra ældgaml: tiid af har været og er med lovlig Marckeskield
afskild fra dend Beneficerede gaard Sandviigen. Da som saadan Sogne Præstens forretagende
i sin tiid skal befindes lastfærdig, saa dog, i haab at sogne Præsten som En Freds forkyndere
skulde være at formaa til billige tancker, har vi paa vores Allernaadigste Konges behag, i haab
om Allernaadigst bifald, understaaet os at tilbyde Sogne Præsten Hr: Provsten Winding forlig,
paa dend maade.
Dend 1ste Septbr: Nestleeden var vi 2de hos Ham, med havende 2de vidner, og i deres
paahør tilbød Hr: Provsten om hand imindel: vilde tillade os paa Nye at lade udmarcksteene
Almendingen, da vi vilde gaa forbi dend oplysning vidnerne kand give, og lade ham beholde
dend grund, hvor paa hand og hands leilending har opbygt deres huuser. Hvor til Hr:
Provsten svarede Nej, sigende ej at vide af nogen Almending. saa har vi fundet os Nødsaget
til Et Tingsvidnes erholdelse, som vi agter at overlevere Øvrigheden, til dette Ting med
muntl: varsel at lade indkalde Hr: Provsten Niels Winding betræffende Kongens Almending i
Kintservig, hvor dends Rette Mercker imel: Almendingen og Gaarden Sandviigen er og har
været, der om vidner at anhøre. sam/m/e vidner er under Lovens faldsmaal indkaldet, sc:
Gunner Buu, Aamun ibdm:, Christopher Biotvedt, Thore Diøn/n/e, Thomas Kaland, Knud
Luttro, Hellie Jnstenes, {T.... Lotte}, Swend Ystenes og Hellie ibdm:, deres Eedelig

vidnesbyrd at aflæge, alt til Et lovskicket Tingsvidnes erholdelse, og vil vi først fornem/m/e
om Hr: Provsten møder.
Haldor Thobiasøn Helleland møtte paa Hr: Provsten Windings vegne og indleverede hands
skriftl: forsætt af 29de Octbr: h: a:, saa lydende.
Citanterne sagde, de har aldrig tilEngnet dem nogen Eiendom i Almendingen, men
Eiendom/m/en er og har været fra Arels tiid Kongen tilhørende, men aldrig Gaarden
Sandvigen tilhørende, hvilcket er just det vi agter at bevise.
Hr: Fogden sagde, vel paastaar Hr: Provsten {det Al} i begyndelsen af hands indlæg det
Almendingen skulde tilhøre dend ham Beneficerede Gaard Sandwiigen, men siden declarerer
hand i slutningen af sit indlæg, det Almendingen er Hans Maj:tt tilhørende, med begiering det
ieg paa min Konges vegne vil træde i sagen for at see Kongens Eiendom Mentineret. I
anleedning her af træder ieg ind i sagen, og paa det ieg kand erholde en grundig oplysning,
paastaaer ieg vidnerne Eedelig forhørt, allerunderdanigst Reserverende min allernaadigste
Konges Rett til sam/m/e Kingtserviig Almending, med ald lovl: forbeholdenhed om videre
lovlig procedur om fornødiges. Eedens forklaring blev vidnerne forrelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
De indstevnte vidner møtte alle, undtagen Gunner og Aamun Buu, som formeedelst høy
Alderdom og svaghed ej kand møde, de øvrige mødende vidner hørte Eedens forklaring, og
modtog Dom/m/erens formaning om at blive ved sandhed.
Lars Gunnersøn Ringøen fremstoed fremstoed!! for Retten og sagde at lysse sin gamle Fader
Gun/n/er Buu forfald, som er, at min Fader i sit 96 aar er nu af svaghed senge ligende, og
derfor ej kand møde for Retten, men ieg er selv Merckerne imel: Almendingen og Gaarden
Sandviigen bekiendt, efter som bem:te min gamle Fader i den/n/e vaar, da hand var ved
Kircken paa En Søndag, og gick til Alters sam/m/e dag, da siun[t]e og viste hand mig
Merkerne. Fogden paastoed den/n/e Mand som Et vidne forhørt. Da Lars Gun/n/ersøn
Ringøen sagde sig at være gaml: 63 [aar], vidnede som forbem:t, at min Fader i aar viste mig
Merckerne imel: Almendingen og gaarden Sandviigen. Nere ved søen, udj en Rinde ved
Skibestøen, sagde hand at Mercket begynder, der fra skulde det gaae, og saa oven for huusene
og beent op i Elven, og saaleedes havde Almeningen stedse gaaen, hvilcket min Fader
1755: 88b
1755.
havde hørt sigge af sin Farbroder Magnus Olsøn Røtte, som var omtrendt 80 aar gaml:, ieg
kand giøre anvisning saaleedes som min Fader har siunet mig. Da Parterne ej havde noget at
tilspørge vidnet, aflagde hand Eeden efter Loven.
Paa det 2det vidne Aamun Buu vegne møtte hands søn Lars Aamunsøn Buu for at lyse sin
Faders forfald, som er, at min Fader i sin Alders 83 [aar], er af alderdoms svaghed
sengeligende, derfor ej kand møde for Retten. men ieg kand selv vidne i den/n/e sag, efter
dend anvisning min Fader og Gunne[r] Buu i den/n/e vaar giorde for mig, paa En Søndag, da
de begge gick til Guds bord. Fogden paastoed ham ligeleedes som Et vidne forhørt. Da Lars
Aamunsøn Buu sagde sig at være gaml: 50 aar, vidnede, at min Fader og Gun/n/er Buu viste
mig Mercket imel: Almendingen og Sandvigen, nere ved søen fra Skibestøen beent op oven
for huusene, og saa beent i Elven. og sagde min Fader at have hørt sige af gamle Gunner
Huus, som var over 80 Aar gl:, at der stoed en gaml: stue, Kaldet som/m/er stuen, som staar
der inu, der skulde Mercket gaae oven for og saa hen i Elven. der efter ieg kand giøre
anvisning. vidnet bekræftede sit vidnesbyrd med Eed.
3de vidne, Christopher Holgiersøn, boende paa Gaarden Biotvedt, sagde sig at være gaml:
72 aar, vidnede at Mercke imel: Almendingen og Gaarden Sandvigen er efter Rinnen ved
Skippestøen, og saa op oven for sommer stuen og beent hen i Elven, hvilcket ieg har hørt sige

af min sal: Fader, som der om giorde mig anvisning, dend ieg igien kand giøre. vidnet
bekræfte[de] sin deposition med Eed.
4de vidne, Thore Knudsøn, boende paa Gaarden Diønne, sagde sig at være gaml: 53 aar,
vidnede at afgangne gl: Jon Ørjansøn Diønne sagde til mig at Mercket var i Rin/n/en ved
Skipperstøen, beent op med fattig huuset, og saa beent i Elven. paa disse stæder ieg kand
giøre anvisning. her næst vidnet aflagde Eeden.
5te vidne, Thomas Rasmussøn, boende paa huusmand platset Kaland, sagde sig at være
gaml: 64 aar, vidnede Conform med 3de vidne, at have hørt sam/m/e sige af sin gaml: Fader,
kand giøre anvisning paa disse Mercker, bekræftede sit vidnesbyrd ved Eed efter Loven.
6te vidne, Knud {L} Jacobsøn, boende paa Gaarden Luttre, sagde sig at være gaml: 74 aar
En Maanet for Juul, vidnede, at i all min tiid og saa lenge ieg kand mindes, har min Fader, og
ieg {for} paa min Faders vegne, da ieg var En Gutt, med andre af Almuen beitet med vore
Øger i Almendingen, og det stedse uformeent, naar vi Kiørte tøm/m/er eller ved af Huus
skougen, men om Marckeskield ved ieg intet. Dernest vidnet aflagde Eeden.
7de vidne, Hellie Jacobsøn, boende paa Gaarden Jnstenes, sagde sig at være gaml: 63 aar,
vidnede, at min sal: Fader mange gange sagde til mig at der stoed En Marckeskields steen i
Rinnen needen for fattig huuset, sam/m/e skulde vidne i Noven paa fattig huuset, og videre
ved ieg icke her om Marckeskield at sige, ej heller kand giøre nogen anvisning. hvorfor
vidnet aflagde Eeden efter Loven.
8de [vidne], Hellie Iwersøn, boendes paa Gaarden Ystenes, sagde sig at være gaml: 56 aar,
vidnede, at Ystenes Manden, naar hand i forrige tiider Reiste paa støllen, beitede hand i
Mørckeste Natten i Kingtservig Almending, og inu beiter de der uadspurt, til fornødenhed,
naar de Reiser paa støllen, men om Marckeskield ved ieg intet at kunde forklare. hvorfor
vidnet aflagde Eeden.
9de vidne, Swend Rasmussøn, boende paa Gaarden Ystenes, sagde sig at være gaml: 52 aar,
vidnede, at Ystenes Mændene stedse indtil den/n/e tiid, uspurt og uformeent har beitet med
deris Creature i Almendingen ved Kingtserviig, naar de har Reist til støls, og lige saa naar de
Reiser fra støllen igien, men om Marckeskieldet ved ieg intet. Der om vidnet aflagde Eeden.
Hr: Fogden sluttede Tingsvidnet og begierede sam/m/e beskreven. Citanterne ligesaa.
Lars Jonsøn Mockestad sagde, det dend af ham i gaar incaminerede sag imod hands broder,
som blev udsat til i dag, er nu imindelighed afgiort, og saaleedes processen ophævet.
Lars Aga, som Lauværge for Encken Guro Willure, sagde, det ieg paa Enckens vegne med
Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde sal: Johan/n/es Eidnes Encke Anna
Larsdatter med Lauværge Aslach Eidnes, samt børnene Iwer, Ole og Samson Johan/n/essøm/m/er, til at bevise eller med Eed bekræfte det sal: Johan/n/es Eidnes har betalt til Encken
de 5 Mrk: jordegoeds
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som Citantinden efter arveskifte brevet af 4 Maj 1718 er udlagt i hiem/m/egift efter hindes sal:
Fader. Eller og at betalle sam/m/e, samt at svare processens omkostning.
af de indstevnte møtte ingen, undtagen den Ene søn Iwer Johan/n/essøn Eidnes, som tilstoed
det hand var lovl: stevnet, men havde ingen ordre fra sin Moder med Lauværge, eller Brødere,
at svare i sagen, ved og icke heller om de er stevnt.
Kalds mændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt for de indbem:te paagieldende deres boepæl udj Eget paahør, undtagen Aslach
Eidnes, som ej lod sig finde da stevningen blev forkyndt i Lars Christens!! paahør.
Citanten erindrede om Lavdag.

Afskeediget
Encken Anna Larsdatter med Laugværge Aslach Eidnes, samt Ole og Samson Johan/n/es
søn/n/er, forrelæges at møde til neste Ting.
Ole Olsøn Berven, Peder Iwersøn, Ole Isaaksøn og Ole Henrichsøn ibdm: gav tilKiende, det
de med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Ole Sandstøe og Christen
Siursøn Sexe fordj de haver opbygt Tvende støls-huuser i Citanternes gamle tilhørende støls
beiter, der om at anhøre vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Joen Qwalnes,
Knud Sexe, Østen Oppedahl, Jon Olsøn Aga og Lars Asbiørnsøn ibdm:, saa er og
sagvolderne indkaldet at imodtage Dom i hovedsagen til at afbryde de nye opbygte sels
huuser, samt processens omkostninger at erstatte.
af de indstevnte møtte Ole Sandstøe og tilstoed varselen, sagde det Christen Siursøn Sexe er
af Lysse Closters Jurisdiction, og som hand ej har faaen lovl: varsel, vil hand icke møde.
Kalds mændene Ole Larsøn Sexe og Arne Larsøn ibdm: afhiemlede stevningen at have
forkyndt med fulde 14 dagges varsel paa Gaarden Sexe, og som Christen Sexe ej lod sig
finde, blev stevningen forkyndt udj hands grande Aschiel Wichlichsøns paahør. Og som vj ej
før af Citanterne fick ordre til Den/n/e varsel, kunde vj ej stevne Christen Siursøn Sexe med
Monets varsel.
Afskeediget,
I følge af Loven bør dend som boer uden for Tinglauet have Maanets varsel, da det nu er
oplyst at Christen Siursøn Sexe bor uden Tinglauet, og dog ickun er Kaldet med 14 dagges
varsel, som ansees imod Loven at være, saa bør ej vidner mod ham føres føren hand lovl:
bliver kaldet, at dette Kand skee, bliver billiget, det sagen til Nytt og lovligt stevnemaal
henvises.
Fogden gav tilKiende, det hand til Justitiens pleie ved Lensmanden Jon Hougse med Muntl:
varsel har ladet stevne og indkalde følgende Drenge, som imod den Kongl: Allernaadigste
Forordning om løsgiengere og tieneste Folck, i aar har drevet handel, sc: Jon Widnes, Arne
Tvedt, Jon ibdm:, Iwer Lofthuus, Haldor Espe, Ole Siursøn Qwæstad, Elling ibdm:, Jon
Aakre, Lars Aga, Ole Jonsøn og Aslach Jonsøn ibdm:, Ole Larsøn ibdm:, Michel Olsøn
Hildahl, Swend Eie, Torgilds Præstegaard og Ole Lofthuus, for sam/m/e foretagende at lide
Dom til undgieldelse.
af de indstevnte møtte Jon Widnes med Fader Arne Widnes, {møtte} og sagde at den
handlen som min søn {til} i aar har ført Øster i aar, har været for mig som Fader, hvor om ieg
og min søn kand aflæge voris Eed, det min søn ej participerede i sam/m/e handel videre end at
ieg havde tilstaaed min søn 1/3 Part af fortienesten paa Tvende hæster som ieg havde Kiøbt af
Provsten Hr: Geelmuyden, men hvad profitten der paa kand blive, kand ieg ej sige, fordj de
blev solt paa Credit, men indkiøbet var 16 rd: støcket, er 32 rd: Retten tilhold[t] Jon Widnes
at sige hvad hand havde solte!! disse Tvende hæster for. Jon Widnes sagde, jeg solte dend
Ene hæst for 19 rd: og dend anden for 18 rd:
2den: Arne Twedt tilbød sig at aflægge sin Eed, det dend handel hand i aar har ført paa
Kongsberg, har været alt for hands Moder, som er Encke, hvor ieg tiener. hvorom hand strax
aflagde Eeden, det all fordeelen af handelen tilhørte hands Moder.
3de: Jon Twedt, er broder til nest forregaaende, sagde at vilde aflæge sin Eed, det hand icke
havde handlet for En skilling sig til fordeel, men det smør hand til Kongsberg havde ført, blev
solt hver skil: sin Moder til fordeel.
4de: Iwer Lofthuus aflagde Eeden, det hand alleene havde ført sin Faders handel til
Kongsberg, og at all fordeelen der af tilhørte Faderen.
5te: Haldor Espe efter paaRaabelse møtte ej.
6de: Ole Siursøn Qwæstad møtte ej heller.

7de: Elling Qwæstad aflagde Eeden, ej at have handlet det ringeste for sig selv, men for sin
søster som er Encke, hvor hand tiener, har hand handlet.
8de: Jon Aakre, for ham møtte Faderen Ole Aakre og avlagde Eeden, det hands søn icke
havde handlet i aar det ringeste for sig selv, men Reiste med min handel efter min ordre.
9de: Lars Aga, for ham møtte Faderen og sagde, det min søn tiener mig, har Reist med min
handel, og icke handlet det Ringeste for sig selv, derom ieg aflæger Eeden.
10de: Ole Jonsen Aga, aflagde Eeden, icke at have handlet det Ringeste for sig selv, men for
sin gamle Fader, som hand staar i tieneste hos.
11te: Aslach Jonsøn Aga, for ham møtte Faderen
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og aflagde Eeden, at hands søn ej har handlet i aar for sig selv, men Reist med min handel.
12de: Ole Larsøn Aga, for ham møtte Faderen, aflagde Eeden, det hands søn icke havde
handlet, men Reist med Faderens handel.
13de: Michel Olsøn Hildahl, for ham møtte Faderen og aflagde Eeden, \det hands søn/ ej
have handlet det ringeste, men Reiste med min handel.
14de: Swend Eie, for ham møtte Faderen, aflagde Eden, det hands søn ej havde handlet det
Ringeste, men Reist med Faderens handel til Kongsberg.
15de: Torgils Præstegaard møtte, sagde at have Reist paa handelen for sin Fader, men vilde
icke giøre Eed ej at have handlet for sig selv.
16de: Ole Lofthuus møtte, aflagde Eeden ej at have handlet for sig selv, men Reist med sin
Faders handel.
Afskeediget
Haldor Espe og Ole Siursøn Qwæsted gives Lavdag til neste Ting.
Michel Olsøn Lotte gav tilkiende, med Muntl: varsel til dette Ting at have ladet stevne og
indkalde Hellie Qwalviigen at blive dømbt til at betalle til mig 4 rd: 48 skil: efter forliig for
dend skade hand havde tilføyet min Jægt, samt processen at erstatte.
Dend indstevnte Hellie Qwalwiigen blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Arne Wines og Swend Jndr: Qwalviigen afhiemlede stevningen at være med
4 uggers varsel lovlig forkyndt paa Gaarden Qwalviigen udj Hellie Qwalviigens Eget paahør.
Afskeediget,
Dend lovlig indstevnte Hellie Qwalviigen gives Lavdag til neste Ting.
Iwer Johan/n/essøn Eidnes skriftl: penge mangels lysning af 30de Octbr: 1755, som
formeenende Odels berettiget til 1 Løb 12 mrk: smør i gaarden Eidnes, blev læst.
Arveskifte brevet af 8de Septbr: 1755 efter afgangne Knud Knudsøn Jøssendahlen blev læst,
og var hands stervboe Eiende Jordegoeds i Gaarden Jøssendahlen 1 Løb 1 pd: 5 mrk: smør,
vurderet 101 rd:, og udlagt i arv til hands Encke Maritta Larsdatter ½ Løb 14 ½ mrk: smør,
og til hands Datter Christj lige saa meget.
Iwer Baarsøns udgivene skiøde af 6de Aug: 1755 til Ole Iwersøn paa 22 Mrk: smør, 1
g:skind i gaarden Reisetter, blev læst.
Ole Gribsøn Bleje udgivene skiøde af 16 Junj 1755 til Lars Larsøn paa 1 L: 1 pd: 5 ¾ mrk:
smør med bøxel, og overbøxel til 6 ¼ mrk: smør, i gaard; Bleje, læst.
Lars Jonsøn Mochestad penge Mangels lysning af 30de Octbr: 1755 paa sin søn Tosten
Larsøns vegne, som formeenende Odels berettiget til ½ Løb smør, ¼ huud, ½ b:skind i
gaarden Mochestad, blev læst.
Haldor Thobiasøn Helleland udgivene skiøde af 30de Octbr: 1755 til Jørgen Pedersøn paa 1
pd: 21 mrk: smør i gaarden Jndr: Jaastad, blev læst.

Friderich Pedersøn udgivene Odels Transport af 31de Octbr: 1755 til sin broder Jørgen
Pedersøn paa Retten til 1 pd: 21 mrk: sm: i gaard: Jndr: Jaastad.
Jørgen indre Jaastad udgivene gields brev af 30de Octbr: 1755 til Elling Jonsøn for laante
penge 80 rd:, imod det underpant af 1 pd: 21 mrk: sm: i Jndr: Jaastad.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere til sine Regnskabers bilag, sam/m/e
documenter som ved Jondahls Ting findes Specificeret, samt dette skibreedes skatte
Restance, hvis endelige Sum/m/a var 42 rd: 60 s:, som alt blev af Retten Attesteret.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar 1756 skall betiene, bleve opnævnte og ere
følgende, Lars Bleje, Ole Sandstøe, Torgilds Jaastad, Thore Brandstvedt, Christen Eitrim,
Samson Tochim, Aamun Wasviig og Svend Jøssendahlen.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
1755
......................
1756
(1756: 89b)
Anno 1756.
Tirsdagen dend 27de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Wikene, beligende i
Kingtserwiig Præstegield og Kirckesogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes mænd,
som af Fogden Andreas Juel er opnævnt, sc: Johan/n/es Østensøn Luttro, Lars Olsøn
Swartvedt, Thomas Swendsøn Hougstwedt, Jon Swendsøn ibdm:, Knud Swendsøn Helland,
Haldor Helland, Torgier Larsøn Alsager og Peder Torgieldsøn Hougse,
Hvorda for Retten fremstoed Ørjans Jonsøn Diøn/n/e og gav tilKiende, det min søn Jon
Ørjansøn nestleeden aar for Juul til den/n/e Tægte-dag med Muntlig varsel har ladet stevne og
indkalde Ole Knudsøn øfre Qwale med huustroe Ingeri Joens-datter, som forhen havde til
ægte min [ved] døden afgangne broder Lars Jonsøn, samt hands Børn med Formyndere, neml:
Jon Larsøn med Formynder, som er mig selv, item Ingebor Larsdatter med Formynder Niels
Jonsøn øfre Qwale, og Jorand Larsdatter med Formynder Johan/n/es Findsøn Langesetter,
samtlig at anhøre min søn Jon Ørjansøns Odels Rett til den/n/e Gaard Wikene, som hands
Farmoder for faae aar siden har solt til hands ved døden [af]gangene Farbroder, sal: Lars
Jonsøn øfre Qwale, hvis huustroe og Børn, som melt er, er nu Eier for Gaarden, og som min
søn, Citanten, imindelighed har tilbudet dem Løsnings penge, dem
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de ej har vildet imodtage, der for samtlig indkaldet til Doms at imodtage og anhøre, da min
søn, Citanten, haaber de skal blive tilDømt at imodtage Løsnings penge, gaarden at fravige,
og processens omkostning at erstatte, allerhelst de har En Odels jord til beboelse, fra Fader
stam/m/en, som er gaarden øfre-Qwale, og vil jeg fornem/m/e om de indstevnte møder.
De samtlig indstevnte møtte alle og vedtog at være lovlig kaldet.
Ørjans Diønne paa sin søn Jon Ørjansøns vegne, som Citant, viste pengene for Rætten og
tilbød de indstevnte om de inu imindelighed vilde imodtage Løsnings penge.

Efter lang sam/m/en talle erklærede Parterne, at være foreenede saaleedes, De indstevnte vil
strax tage imod{tage} De anbydne Løsnings penge 66 rd: q < q for den/n/e paastevnte
gaard Wikene> og strax overlade halve gaardens brug og dyrckelse indengierds, samt halve
Kirsebær haven, for i aar til Citanten. Men tilkom/m/ende Aar skal Citanten faae all gaarden
til brugs og dyrckelse. her imod skal indstevnte Ole Knudsøn øfre Qwale, saalenge hand
lever og bruger gaarden Øvre Qwale, nyde her udj gaarden Wikene Marck, En skouve-Teig til
brugs under gaarden Øfre Qwale. sam/m/e skouve-Teig her i Wikene begynder i den store
svarte steen som ligger i fieren i Sandvigen, der fra op i Fieldet, dett skal være fra disse
Mercker og ud til Galteteigs-becken, som forstaaes om Teigens brede, oven til, eller i, skal
den/n/e Teig være saa bred, som Mand med en steen 2de gange kand kaste. Paa den/n/e Teig
maa Ole Knudsøn, eller Øfre Qwale, aldrig tilEegne sig nogen hævd, i hvor lenge de end
kunde bruge den. Ei heller maa hand, Ole Knudsøn, tilEgne sig nogen Eiendom til den/n/e
skouve Teig, men alleene Et frit brug og skouvhugster saa lenge hand lever og bruger
Gaarden øfre-Qwale.
Citanten udtalte strax de anbudene 66 rd: til Indstevnte Ole Knudsøn øfre Qwale og
forrmynderne, hvor imod de samtlig indstevnte giver Citanten til nest anstundende som/m/er
Ting Et lovligt skiøde paa Gaarden Wickene, sam/m/e skiøde bekoster Citanten det halve, og
indstevnte Ole Knudsøn øfre Qwale betaller den anden halve deel af skiødets bekostning.
Nu bliver at beregne den/n/e forretnings omkostning, som er, Sorenskriveren for en dags
dags Diet penge 4 mrk:, En dags forretning 2 rd:, skydts har Citanten selv forskaffet frem og
tilbage. Laug Retten per Mand 16 s:, er 1 rd: 2 mrk:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 5 rd:
her om Parterne bleve saaleedes foreenede, at En hver betalte det halve.
Dette forliig Parterne for Retten bekræftede med hænders Ræckelse.
som intet videre var at forrette, blev Retten ophævet.
Dend 3de Maj blev Retten betiendt paa Gaarden Jndr: Qwalviigen, beligende i Kingtserviig
Præstegield og kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som af Fogden
Andreas Juel er opnævnt, sc: Anfind Lofthuus, Christopher Langesetter, Johan/n/es Østensøn
Luttro, Johan/n/es Siursøn Twedt, Christopher Tioflaat, Lars Olsøn Swartvet, Anders Olsøn
Luttro og Erick Knudsøn Langesetter. Nærværende Bøygde Lensmanden Joen Torgielsøn
Hougse.
Hvorda for Retten fremstoed Gunner Steensøn Qwalviigen og gav tilkiende, det ieg paa min
huustroes Maritte Torbiørnsdatters vegne, som Odels Pretendent, nest afvigte aar for Juul med
Muntl: varsel her til Aastædet, til Jorde Tirsdagen indeværende Aar, og atter til den/n/e Dag,
har ladet stevne og Indkalde Ole Larsøn Jndr: Qwalviigen med huustroe Herbor Lars[datter]
tillige med hindes Børn, avlet ved første sal: Mand Lars Jonsøn, som var min huustroes
yngere Farbroder, sc: Joen Larsøn med Formynder Lars Larsøn Hougen, Lars Larsøn med
Formynder Endre Sætvedt, og Helga Larsdatter med Formynder Lars Guttormsøn Hougen,
{samt} \til/ at møde her i dag i Rætten med Odels brevene og Adkomsterne til dette min
huustroes Forfædre og sal: Faders Odel og Aasæde her udj Gaarden Jndr: Qvalviigen, der
efter at anhøre Odels breve, Odels vidner, og endelig, min huustroes prætention \og/ paastand,
samt Dom at anhøre. Da ieg haaber de skal blive dømbt til at imodtage Løsnings penge for En
halv Løb smør, som de samtlige indstevnte Eier og bruger her i gaarden Jndr: Qwalviigen,
som er min huustroes Faders og Forfædres hoved bølle og Aasæde, samt sam/m/e halve Løb
strax for mig Rødig giøre og fravige, siden ieg selv er boesliden og huusvild, og endelig, at
Erstatte mig den/n/e processes omkostninger, siden de ej imindelighed har vildet modtage de
ved vidner anbudne Løsnings penge. Og vil ieg fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.

De samtlige indstevnte møtte, undtagen formynderen Endre Sætvedt, som ved formynderen
Lars Gutormsøn Hougen gav tilkiende hands forfald, som er, at hand, Endre Sætvedt lenge
har lagt og liger svag, men tilstaar de{tte} \begge/ stevningerne er ham lovligen forkyndt.
Den indstevnte og nu mødende Ole Larsøn Qwalviigen tillige med de 2de mødende
formyndere, tilstoed det de tvende Muntlige stevninger er dem lovlig forkyndt. og at Citanten
næst afvigte aar imindelighed har tilbudet os Løsnings penge, dem vj siuntes ej at kunde
imodtage, dog saa vi ingen penge.
Citanten viste penge for Rætten, om de indstevnte inu imindelighed sam/m/e vilde imodtage,
De samtlig indstevnte svarede Nej, de understoed dem ej, paa de umyndiges vegne at
imodtage Løsnings penge.
Citanten forvarede sine penge, og paastoed det de indstevnte vilde fremlæge de paastevnte
gamle Odels breve, reserverede sig Odels vidner at føre efter stevningen, i fald de fornødiges.
Dend indstevnte Ole Larsøn Qwalviigen fremlagde i Rætten følgende breve. 1o: Et imel:
min forman sal: Lars Jonsøn og Citantens huustroes Fader sal: Torbiørn Joensøn oprettet
forliig af 17de Apriil 1736. læst til Tinge sam/m/e dag, om 3 Spand smør her i Gaarden Jndr:
Qwalviigen, det Ene Spand smør fick min Formand aldrig til brugs fra sin broder, efter
forliiget, men vel de 2de Spand, som er dend halve paastevnte Løb. 2o: Et skifte brev af
26de Septbr: 1740 efter afgangne Christi Helliesdatter, som var min Formand udj ægteskabet,
sal: Lars Joensøns første huustroe, sam/m/e oplysser det min sal: forman efter et skifte brev af
23de Junj 1735 arvelig er tilfalden udj dette omtvistede jordegoeds 13 ½ mrk: smør for 18 rd:
sam/m/e er lodnet imel: ham og hand da havende Eneste datter paa hver lod 6 ¾ smrk: smør
for 9 rd: 3o: Et skiøde af 19 Martj 1744. læst til Tinge sam/m/e dag, hvor min Forman sal:
Lars Jonsøn, ifølge det om/m/elte og oprettede forliig imel: ham og hands broder, har indløst
22 ½ mrk: smør, s(om)
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min formand med de 13 ½ mrk: smør som hand og hands datter forhen Eiede, er bleven Eiere
saaleedes for den/n/e paastevnte ½ Løb smør. 4o: Et arveskifte brev efter min forman[d] sal:
Lars Jonsøn, begyndt dend 20 de Febr: 1753, hvor boen til Indtægt er tagen, naar først er
fradragen de 6 ¾ mrk: smør som hands datter af første giftermaal arvelig er tilfalden, Resten,
som er 1 pd: 5 5/8 mrk: smør, er deels udlagt paa gields fordringer, og deels lodnet imel:
Encken, som nu er min huustroe, og dend sal: Mands børn. {Et} 5o: Et skifte brev begyndt
dend 9 Aug: 1753. efter min sal: formands Elste datter af første ægteskab, sal: Sigri
Larsdatter, hendes i Fader og Moder arv tilfalden 15 ¾ Mrk: smør, findes der indført, og er
sam/m/e lodnet imellem hendis halv Søskende. de ommelde breve indføres her, samt Extract
af skifte brevene, alt saa vidt jordegoedset er vedkom/m/ende. Fremdeeles sagde Ole Larsøn
Qwalviigen, det hand ingen fleere breve har seet eller er Eiende, den/n/e jord vedkom/m/ende.
Citanten sagde, det den indstevnte skal have de gamle jorde breve, dem hands sal: forman[d]
har bekom/m/et til laant!! (laans).
Dend indstevnte vedblev sin benægtelse, men anviste En lap af et gaml: Pergament brev,
hvor paa med gam/m/el skrift var skrevet, men saaleedes tilRedet at ingen kunde læsse det, og
sagde Ole Larsøn, det børnene havde haft det, og saaleedes hafde hand taget det fra børnene.
Citanten lagde i Rette Et skifte brev, begyndt dend 23de Junj 1735, passeret efter min {sal}
Huustroes farfader sal: Jon Larsøn, hvor med ieg beviiser, først, at det aarstal 1725, som er
indført i sal: Lars Jonsøns skiøde af 19de Martj 1744, er urigtig, saasom det skal være 1735.
for det andet beviiser ieg med sam/m/e skifte brev, udj arve linien, det min Kones Farfader,
bem:te Jon Larsøn, efterlod sig 2de søn/n/er, sc: ælste søn Torbiørn, som var min Kones
Fader, og Lars Jonsøn, yngste søn, som var indstevnte Ole Larsøns formand i ægteskabet.
dernæst beviiser ieg med bem:te skiftebrev, at den/n/e gaard Jndr: Qwalviig, var min

huustroes Farfaders hoved bølle og Aasæde, som hand til deels havde arvet og til deels indløst
fra medarvingerne, efter Et der udj anført skiøde af 20de Junj 1712. foruden at hendes
Farfader, atter benævnte Jon Larsøn, Eiede nock En Odels jord, efter skiøde af 29de Julj 1716.
disse skiøder med Extracten af Jordegoedset, ieg begierer her i acten indført, samt arvelinien
og extract af Deelings Værcket, for saa vit jordegoedset er vedkom/m/ende. Foruden at min
huustroes Farfader havde arve Retten her til hoved bøllet og Aasædet, saa beviises det med
skiødet af 20 Junj 1712, det min [huustroes] Farfader Jon Larsøn Eiede og beboede dette sine
forfædres Aasæde og hoved bølle til sin døde dag, som var i aaret 1735, og saaleedes langt
over hævds tiid, sam/m/e {Ræ} hævds Rætt min huustroes Fader Torbiørn Jonsøn, som Elste
søn tilfaldt, ligesom hand og boede her til sin døde dag. men min huustroes farbroder sal:
Lars Jonsøn, tilfaldt Retten til den gaard Baggegaard, den hand ei vilde tilfløtte, men
indtrængede sig her paa gaarden. 2o: fremlægger ieg skiftebrev begyndt dend 3de Octbr:
1743, efter min huustroes Fader, sal: Torbiørn Jonsøn, hvor med ieg beviser, det hand boede
her paa sine Fæderes Aasæde og hoved bølle til sin døde dag. begierede her i acten inddragen
en kort Extract af jordegodset, samt arvelinien, hvor med beviises det min huustroe Maritta
Torbiørnsdatter var hands Elste datter. vel efterlod hand sig En søn, sc: Jon Torbiørnsøn, som
arve[de] Rætten til dette Aasæde, men den/n/e min {broder} [huustroes] broder, som Et Barn
ved døden afgick 1754, som beviises ved skifte brevet begyndt den 6 Julj sam/m/e aar, hvor
med atter beviises det min huustroe {E} Maritta Torbiørnsdatter var hands Elste søster, og
altsaa arvede Rætten her til Aastædet og hoved bøllet efter sam/m/e hindes ved døden
afgangne broder. Endnu fremlæges til overflød, skifte brevet af 8de Octbr: 1751, passeret
efter min huustroes Farmoder, sal: Sidselle Olsdatter, ydmygst bedende, af disse skiftes breve
her i Acten maatte indføres en Kort Extract af arve linien samt jordegoedset. og som ieg med
uomstødelige breve har beviist min huustroes Ræt til dette hoved bølle og Aasæde, saa
frafalder ieg, for at vinde tiiden, de indstevnte vidner, med forbeholdenhed, om deres
udsigende ved Ober-Rætten skulle fornødiges, da her ved hiemtinget at lade dem forhøre, til
Et Tingsvidnes erholdelse, og saaleedes slutter sagen paa min huustroes vegne, med ydmygst
paastand om Dom efter mit stevnemaal.
Rætten tilspurte de indstevnte, om de noget videre havde til sagens oplysning, de nu vilde
give det tilkiende føren Dom blev afsagt.
her til dend indstevnte Ole Larsøn med formynderne svarede Nej, de havde ej videre, men
indsat sagen i Rettens hænder.
Bliver da den/n/e foretnings omkostninger saaleedes at beregne. Sorenskriverens fløtning her
til Aastædet har Citanten forskaffet, ligesom hand og fløtter ham hiem igien, diet penge for
En dag 4 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:, Laugretten per Mand 24 s:, er 2 rd:,
Lensmanden for Laugrettens tilkaldelse, samt opvartning med at gaae Rettens Middel til
haande, kand ei ringere have efter gam/m/el Cotime, end 1 rd:, tilsam/m/en 5 rd: 4 mrk:,
foruden Dom og forseglings samt stevnings penge, som af Citanten er udlagt.
Da blev af Sorenskriveren og Laug Rætten som Meddoms Mænd, saaleedes for Rætt Kiendt,
Dømt og
Afsagt.
Et, udj arveskifte brevet af 23 Junj 1735, efter afgangne Jon Larsøn Qwalviigen, inført skiøde
af 20de Junj 1712, som her ad acta er tilført, udvisser det hands Fader og Moder har Eiet
den/n/e Gaard Jndr: Qwalviigen. men, hvor lenge de har Eiet den, oplysses icke. ved dette
om/m/elde skiøde af 20de Junj 1712 har afgangne Jon Larsøn indsamlet gaarden, og udløst
sine Søskene og Medarvinger, saa hand som søn efter sine Forældre er bleven Ene Eier og
beboere af heele gaarden, og det fra aaret 1712 indtil i aaret 1735, da hand ved døden er
afgangen: saa hand virckelig har Eiet og beboet gaarden over hævds tiid, hvor over dend
virckelig er hands lovlige Decidenters Rætmæssige og sande Odel, efter Lovens
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5te Bogs 5te Cap: 1ste art:, Dette allegerede skiftebrev af 23 Junj 1735 udvisser, det
benævnte Jon Larsøn Qwalviigen efterlod sig Tvende ægte søn/n/er, sc: Torbiørn Jonsøn og
Lars Jonsøn. At Torbiørn Jonsøn, som ældste søn, da hand ved døden afgick i aaret 1743, har
efterlat sig en søn og 3de Døttere, søn/n/en Jon Torbiørnsøn og ælste datter Maritta
Torbiørnsdatter, som er Citanten Gunner Steensøn Qwalviigens huustroe. item, at bem:te
Torbiørn Jonsøn, til sin døde dag, virckelig beboede den/n/e gaard Jndr: Qwalviigen, som sin
Faders Aasæde, og som ælste søn der til berettieget, det bestørckes med skiftebrevet af 3de
Octbr: 1743, hvor af En Extract her ad acta er tilført. At nu, Pretendent-inden Maritta
Torbiørnsdatter kand bestørcke hindes paastand, som nærmeste berettiget til hindes Faders og
Farfaders Aasæde herudj gaarden Jndr: Qwalviigen, har hun ladet fremlægge Et arveskifte
brev af 6de Julj 1754, hvor af En Extract her ad acta er tilført, der med hun beviser, det ælste
Søn/n/esøn Jon Torbiørnsøn, som hindes Eeneste broder, ved døden er afgangen uden livs
arvinger, og altsaa hun som ælste søster at have arvet Rætten efter den/n/e Hindes Broder, til
Hindes Fader og Farfaders Aasæde. Det allegerede skiftebrev af 23de Junj 1735 udviser, at
ligesom Jon Larsøn efterlod sig Tvende søn/n/er, sc: Torbiørn Jonsøn og Lars Jonsøn, saa har
hand og efterladt sig Tvende gaarder, neml: Aasædet Jndr: Qwalviigen, og Baggaard, saa at
ælste søn Torbiørn Jonsøn virckelig er trædet til Aasædet Jndr: Qwalviigen, og yngste søn
Lars Jonsøn i følge Lovens 5 Bogs 2det Cap: 63de art:, burde trædet til Baggaard, men i den
stæd, har han ved et, med sin ælste broder oprettet fordrag af 17de Apriil 1736, om En halv
Løb smør her udj Aasædet, ved skiøde af 19de Martj 1744, samlet sam/m/e halve Løb smør,
og der paa sat sig til beboelse, hvorom nu den/n/e process er. Dette allegerede skiøde af 19de
Martj 1744 udvisser, at i dend halve Løb smør er indberegnet de 13 ½ Mrk: smør som sal:
Lars Jonsøn arvelig tilfald[t] efter hands Fader sal: Jon Larsøn, vide skiftebrevet af 23 Junj
1735, paa sam/m/e 13 ½ Mrk: smør Er fanget En fuldkom/m/en hævd, saasom afgangne Lars
Jonsøn med hands indstevnte umyndige Børn, hvis Moder nu haver til ægte indstevnte Ole
Larsøn, hvirckelig har Eiet og Eier disse 13 ½ Mrk: smør, fra skiftebrevets dato 23 Junj 1735
og indtil den/n/e dag upaaancket. Men, Resten af den/n/e halve Løb smør, som er 22 ½ mrk:
smør, er først, som melt, indløst ved skiøde af 19de Martj 1744, hvor paa inu ingen hævd
kand være fanget. Efter saadan sagens beskaffenhed, Kiendes for Rætt at være, efter Lovens
pag: 736, art: 63, Bør indstevnte Ole Larsøn Qwalviigen, tillige med hands indstevnte
SteeBørns Formyndere, at tage imod Løsnings penge for 22 ½ Mrk: smør her udj gaarden
Jndr: Qwalviigen, og det efter skiøde af 19de Martj 1744, som er 30 rd:, og det af Maritta
Torbiørnsdatter som nærmeste Odels berettiget til dette Aasæde, samt hiemle Maritta
Torbiørnsdatter disse 22 ½ mrk: smør jordegoeds, ved Et lovligt skiøde. Og som Maritta
Torbiørnsdatter med Mand Gunner Steensøn Qwalviigen er boesliden og saaleedes selv
trængende, saa bør Ole Larsøn, efter foregaaende lovlig udsigelse og til Rette faredag, at
fravige og Rødig giøre bem:te halve Løb smør her udj gaarden og Aasædet Jndr: Qwalviigen,
for Citanten Gun/n/er Steensøn med huustroe Maritta Torbiørnsdatter, hvor imod bem:te
Gunner Steensøn til Formynderne Aarlig svarer Jorddrottelig Rettighed af de 13 ½ Mrk:
smør: som afgangne Lars Joensøn med Børn har fanget lovlig hævd paa, indtil Børnene
bliver fuldmyndige, da de selv Raader, om de vil tage imod Løsnings penge eller jorddrottelig
Rettighed, siden disse 13 ½ Mrk: smør her udj Aasædet, ei imod Loven kand eller bør af dem
til brug og beboelse erholdes. betræffende processens omkostning, da som Citanten betaller
til Rettens Personer efter den beregning som her ad acta er tilført, 5 rd: 4 mrk:, saa bør Ole
Larsøn Qwalviigen, Citanten til nogenleedes erstatning, betalle til ham udj omkostninger 4
rd:, inden 15ten dage efter Dom/m/ens lovlig forkyndelse, under videre lovlig Adfær.

Dend 17 Maj blev Retten betiendt paa Gaarden Lotte yttr: Thuun, med efterskrevene
Eedsorene Laug Rættes mænd, som af Fogden Andreas Juel er opnævnt, sc: Lars Asbiørnsøn
Aga, Lars Torgielsøn ibdm:, Haldor Tobiasøn Helland, Elling Joensøn Jaastad, i hands stæd
Lars Olsøn Aga, Joen Swendsøn Hougstvedt, Thomas ibdm:, Iwer Torgielsøn Hougse, i
hands stæd sat Johan/n/es Luttro, og Torgier Larsøn Alsager, nærværende Bøygde
Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse.
Hvorda for Rætten fremstoed Torbiørn {L} Jacobsøn Lotte, som Søskende Barn til Elling
Olsøn Lotte, og sagde, det min Frende, bem:te Elling Olsøn, ved skriftl: stevning af 10de
Nobr: 1755, her til Aastæet til Jorde Tirsdagen indeværende aar, og atter ved Muntl:
Continuations stevning til den/n/e Tægte-dag, har ladet stevne og indkalde Ole Larsøn Lotte,
betræffende Odels Løsnings Rætten til ½ Løb smør, ½ huud med bøxsel, samt overbøxel paa
18 Mrk: smør, alt her udj gaarden Lotte yttr: Thuun, med videre efter stevningens indhold,
den ieg i Retten læger. Den fremlagde skriftl: stevning, som var bilagt med stemplet papiir
No: 18 til 6 skil:, blev oplæst og er saa lydende. Citanten sagde, det hand frafalder sagen
imod dend udj stevningen benævnte Gieles Johansen Schrøder med hands foresatte
Formynder, og paastaar alleene sagens fremgang imod den indstevnte Ole Larsøn Lotte.
Dend indstevnte Ole Larsøn Lotte møtte for Rætten, tilstoed stevningen at være ham lovl:
forkynt, ligesaa til den/n/e Tægte dag at være lovlig indkaldet.
Torbiørn Jacobsøn Lotte for Citanten viste penge for Retten, om den indstevnte Ole Larsøn
dem imindelighed vilde imodtage.
Dend indstevnte Ole Larsøn svarede Nej, ej den/n/e gang.
Citanten tog sine penge igien i forvaring, og lagde i Rætte sin skriftl: deduction af 10 Maj
1756 med de derudj benævnte 4 støcker bilager, der alt er saa lydende.
Dend indstevnte Ole Larsøn Lotte lagde i Rætte sin skriftl: deduction af 17de Apriil 1756,
som bilagt med stemplet papiir No: 18 til 6 skil:, og de der udj benævnte breve, der alt er af
følgende indhold.
Da blev saaleedes
Eragtet.
Det Kongl: allernaadigste Rescript af 25 Junj 1723, som Procurator Barth udj sin for Ole
Larsøn Lotte forfattede deduction af 17de Apriil 1756, Citerer, hvorefter hand paastaar sagen
afviist, grundende sig paa En af Fogden udstæd Extract af den fra det Høylovlige Rente
Kam/m/er i aaret 1752 tilsende Designation over Relutions godset udj {g} Hardanger, hvorudj
skal være anført Gaarden Lotte 1 Løb smør, 1 huud, Pandtsat Ole Eegland. Men, som den/n/e
af Fogden udstæde Extracht under 8de Martj dette aar, som \er/ ad actra er tilført, I sig selv er
meget mørck, saa understaar Retten sig ei sagen Reent at afvise. Men det bliver Citanten
Elling Olsen paaligende, med Autentiqve beviis, fra det Høylovlige Rente-Kam/m/er, grundig
at oplyse om Hans Maj:tt haver Reluitions Rettigheden til dette paastevnte jordegoeds herudj
Gaarden Lotte, eller om det virckelig er Relueret. Til dette af Elling Olsøn at opfylde,
udsættes sagen indtil hand den ved Continuations stevninge i Retten Kalder. j det øfrige
betaller hand den/n/e forretning, saasom til Sorenskriveren 2 rd:, Laug Retten per Mand 1
mrk:, er 1 rd: 2 mrk:, og til Lensmanden 4 mrk:, tilsam/m/en 4 rd: , u\n/der adfær.

Dend 20de Maj blev paa Gaarden Næss med Jondals skibreede[s] Almue holden Et
almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire
Laug Rætt, som paa fol: 83 findes Specificeret, nærværende ind[en] Rætten Fogden Andreas
Juel med Bøygde Lensmanden Giermun Næss og den Tingsøgende Almue,
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hvorda allerunderdanigst blev publiceret.
1o: Kongl: Forord: af 29de Aug: 1755, om Betlers afskaffelse og de Fattiges underholdning
udj Bergens Bye og Stift.
2o: Patent af 10de Octbr: 1755, om Høyeste Rett i Danmrk: for dette aar 1756.
3o: Rescribt af 26 Martj dette aar, angaaende Fiske Tienden, at hvor den ydes, skal den og
ydes af sild, ligesaavel som af anden fisk.
Hans Excellence Hr: Stiftbefahlingsmand von Cicignons Resolution af 2den Octbr: 1755, paa
Hans Hansen Waage[s] ansøgning af 27de Aug: nest forhen, hvorved hand, sc: Hans Waage,
antages som Bøygde Procurator udj Sundhor-lehn og Hardanger, blev læst.
Guttorm Larsøn Alsager og med Jnteresserede udgivene skiøde af 22 Apriil 1756, til Lars
Guttormsøn Hougen paa 1 pd: 18 mrk: smør i gaarden Hougen, blev læst.
Lars Gutorms: Hougen udgivene skiøde af 23 Ap: 1756 til Lars Lars: paa 9 mrk: smør i
gaard: Hougen, blev læst.
Hr: Marcher udgivene bøxelbrev med Revers, af 28 Ap: 1756, til Endre Brynels: paa ½ Løb
sm: i gaard: Wiig, læst.
Arveskifte brevet af 30 Septbr: 1755 efter afgangne Dreng Torchiel Endresøn blev læst, og
var hands stervboe Eiende jordegoeds i gaarden Eie 18 1/3 mrk: smør, ½ huud, vurderet for
39 rd: 2 mrk: 2 2/3 s:, og udlodnet for gields fordring til Johan/n/es Torchielsøn 2 mrk: smør,
Resten i arv til Lars Endresøn ½ hd:, Anna Endredat: 8 1/3 mrk: smør, og Guro Endredat: 8
mrk: smør.
Peder Samsonsøn Røen og med Jnteresserede udgivene skiøde af 21de Octbr: 1755 til Ole
Gribsøn paa 2 pd: 18 mrk: smør, ½ huud i gaard: Sætvedt, og 10 ½ mrk: smør i Goutetvedt,
blev læst.
Siowat Stecken efter forrige tiltalle Contra Ole Siursøn Wangdal, æskede sagen i Rette, og
gav tilkiende, lovlig for sin Contrapart at have ladet forkynde Rettens forrelægelse, vilde nu
fornem/m/e om hand møder, i mangel der af, at lade forkyndelsen afhiemle.
Dend indstevnte og forelagde Ole Siursøn Wangdal møtte, begierede det Citanten, som er
min svoger, vil give mig fordrag indtil 3 ugger for høste-Tinget dette aar, da vil ieg betalle
ham de paastevnte 7 rd: 2 mrk: med den halve deel af den/n/e processes omkostning.
Citanten svarede, ieg er inu fornøyet med dette tilbud af min svoget fremsat, begierende
sagen maatte beroe indtil dette aar[s] høste-Ting.
Afskeediget,
sagen udsettes indtil neste Ting.
Forrige Foged, Welædle og Welbr: Hr: Kam/m/er Raad Andreas Hejberg indfandt sig ved
Retten og gav tilkiende, at hand i anledning af høylovlig Kam/m/er Collegii anteignelser,
udferdiget dend 15de Nobr: 1755, udj hands allerunderdanigste aflagde Regnskab pr: Ao:
1754, dessens 1ste Post: 2den art:, som i Retten blev anvist, var nødsaged at udæske til Et
Tingsvidnes erholdelse, Bøygde Lensmanden og dend Tingsøgende Almues sandfærdige
forklaring, om den/n/em er bekiendt, og om de kand Navngive, at der enten paa det goeds,
hvorpaa enten Beneficiari selv boer, eller paa det Odels goeds, hvorpaa Odels Mand, selvEier
elle[r] Jorddrot selv er boende, er, eller skal findes nogen huusmand, som boer paa andre
Pladser, end de som enten under Gaarderne selv er opryddet, og hvor af under Gaarden i sig
selv skattes og skyldes, eller de Pladser som Aparte kand være skyldsadt, og hvilcke
huusmænd, efter den Kongl: Allernaadigste skatte Forordning skulle være at ansee pligtige til

at betalle den huusmands skatt med 48 skil:, som allerhøystbem:te skatte Forordning
allernaadigst paabyder.
Bøygde Lensmanden med den Tingsøgende Meenige Almue, gav alle, som med Een Mund,
Eenstem/m/ig dette svar: De ved ingen huusmands Pladser at angive, hvor af det ringeste
kunde svares, end mindre 48 skil:, hvilcket de og forhen aarlig i deris tiid i sandhed har
declareret inden Retten ved de aarlige Høste-Tinge.
Her udj dette skibreede findes ingen huusmands Pladtz der joe tilforn ved skyldsetning er
Matriculeret og indført udj Hoved Gaardens fastsatte skyld, hvor af Hoved Gaardens brugere
aa[r]lig betaller tillige med sin Gaard alle Kongl: Contributioner, og de Pladser som icke
Hoved Gaardernes Besiddere, det være sig Beneficiari eller selvEier Odels Bønder icke
udreeder skatt for, de sam/m/e ere forlængst lagt i skyld og betaller skatt og Rettigheder tillige
med de andre skatte Bønder.
End videre forklarede Almuen, her vel kand findes nogle, dog meged faae, Flecker eller
Pladser, som siden Matriculeringen skeede, er opryddede paa Odels Bondens eller Beneficiari
gaards Eiendom, saa foruden sam/m/e fleck eller jord en gang ved Matriculeringen er ind
Corporeret udj Hoved Gaardens skyld, hvor af Jordbrugeren aarlig svarer skatt og
Contributioner, har det sig og med alle i skibreedet uskyldsatte Pladser den beskaffenhed, at
En hver af dem, formedelst landets meget slette, skarpe og Biergede Beskaffenhed, er af saa
liden Betydenhed, fordie til hvert Pladts findes icke uden smaa flecker opryddet imellem store
steen Røysser paa uduelig grund, at huusmændene over alt her i skibreedet icke er i stand til at
betalle Eierne eller Beneficiarius grundleje, i hvor taalelig dend end \er/ {blev} sat, men der
for aarlig maae arbeide paa hoved Gaarden, ja, bem:te huusMænd tillige med de huusmænd
som sidder udj strand bredden, og bliver sadt udj et ringe arbeide i stæden for grunde leie,
icke haver saa megen avling at En Høne en dag kand fødes, eller saa megen jord at En
tiime(?) kand føyres(?) En Kalv der paa.
Fremdeeles sagde Almuen, Ifald huusmændene her i skibreedet skulle kom/m/e i minste
skatt, maatte En hver huusMand, over den/n/e ubarmhiertighed forlade sit pladts, og blive
som andre fattige lagt i lægd paa Bøygden, Almuen til udarmelse, beder altsaa at Øvrigheden
for landets Conservation ville, ligesom skatte Forordningens hensigt er, og den Allernaadigste
Forordnings hensigt er ved den om Betleres afskaffelse, at befrie landet for Betlere og
omstrippere, hvor af landet nu til fulde vilde blive opfyldt, i fald de her værende fattige
huusmænd, som sidder i gode huus, saa uerhørt skulle medhandles, at de skulle paalegges
nogen usædvanlig Tynge.
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Hejberg var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som
blev billiget.
Læst til Tinge,
Ole Greibsøn Jndre Aalvigens udgivne bøxel brev \med Rewers/, til Johannes Bergesøn
Wadsel paa 1 Løb smør udj Sætwet, og andel udj det underliggende plats Goutetwet Kaldet,
blev som sagt er, læst, dat: dags dato.
Restancen for 1ste og 2de Term: 122 rd: 5 mrk: 7 s:
Efter 3de ganges udRaabelse jndfandt sig ei nogen som noget havde i Rette at føre, thi blev
Retten for denne sinde ophæved.

Dend 21de Maj blev paa forbem:te Gaard Næss med Østensøe skibreedes Almue holden
Et almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det paa fol:

85 opnævnte og Specificerede Laugret, undtagen i {Johan/n/es Herrestvedts stæd sat} Lars
Moe stæd sat Jon Wangdahl. Nærværende jnden Retten Fogden Sr: Andreas Juel med Bøyde
Lensmanden Giermun Næss og den Tingsøgende Almue,
hvor\da/ allerunderdanigst blev publiceret De Kongl: Forord:, anordninger og Rescripter, som
ved Jondals Ting er Specificeret, samt
Dend anordnede Bøygde Procurator Hans Waages Constitution, som ved Jondals Ting er
anført.
Forrige Foged Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg møtte, og til dette skibreedes Almue igientog sin i
gaards dags til Almuen af Jondals skibreede fremsatte qwæstion, som lydelig for Almuen blev
oplæst.
Bøygde Lensmanden med den Meenige Tingsøgende Almue alle Eensstem/m/ende svarede
som Almuen ved Jondals Ting svaret haver.
1756: 92
1756.
Isaak Tostensøn Meehuus udgivene skiøde af dags dato til Torsten Isaaksøn paa ½ Løb smør,
1 g:sk: med bøxel, og overbøxel til ½ Løb smør, 1 g:sk:, andre Eiere tilhørende, alt udj
Gaarden Meehuus, blev læst.
Madam Mette, sal: Høyers, udgivene bøxel brev med Revers, af 2den Apriil 1756, til Joen
Tostensøn paa En halv Løb smør og En halv huud i gaarden Biørke, blev læst.
En Odels Dom, afsagt paa gaarden Steene dend 30 Maj 1755, hvorved Tollef Christophersøn
Steene og hands Arvinger tilkiendes Odels Retten til 2 pd: 3 mrk: smør i gaarden Steene, blev
læst.
Lars Tostensøn Sandven udgivene skiøde af 24 Ap: 1756 til Tosten Larsøn paa ½ Løb 9
mrk: sm:, 1 hd: i gaard: Sandven, blev læst.
Hr: Provsten Geelmuyden udgivene bøxel brev med Revers, af 26 Ap: 1756, til Torckiel
Mickels: paa En Løb smør og Een halv tønde salt udj gaarden Tolle, blev læst.
Svend Rysseland efter forrige tiltalle Contra Ole Svendsøn Scheie, æskede sagen i Rætte.
Den paagieldende Ole Svendsøn Scheie møtte og sagde, skal ord ansees som gierning eller
for gierning, saa {haver} var den og haver ieg Lovens medhold efter 6 B: 10 Cap: 2 art:, som
ieg nu med vidner agter at bevise, derfor med muntl: Contra stevning i den/n/e sag har ladet
indkalde Svend Rysseland, Contra vidner at anhøre om hvorleedes hand har jaget mine og
andres bester. vidnerne som ere indkaldede er, Ole Larsøn Scheie, Knud Olsøn Reistvedt, og
Ole Svendsøn Steene, Jacob Steene og Michel Aarhuus og Torbiørn Olsøn Tholo, og hand,
Svend Rysseland, at blive dømbt til at betalle mig alle forvold[t]e processens omkostninger.
Hoved Citanten tilstoed den/n/e Contra stevning at være ham forkyndt.
De samtlig indstevnte vidner møtte, Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
1ste vidne, Ole Larsøn, boende paa gaarden Scheie, sagde at være i 5 eller 6 leed beslægtet
med min grande Ole Svendsøn Scheje, aflagde Eeden og vidnede, at forige aar[s] som/m/er
var ieg paa Reistvedt at giøre op en laave, da hørte ieg hundene oppe i Fieldet, og saa Folck
oppe i Fieldet, men kunde ei see hvem det var, da saa ieg Et hvit eller blegt bæst sprang need i
et skaar, om der var fleere bester som blev jaget, ved ieg icke, ej heller gav ieg mig tiid at see
der efter. Parterne havde ej noget at spørge vidnet.
2det vidne, Knud Olsøn, boende paa Reistvedt, sagde det min Kone er Contra Citantens
Faster, aflagde Eeden og vidnede, at nestl: aars som/m/er, En dag som ieg stoed og arbeidede

paa min laave, hørte ieg hunde oppe i Fieldet, ieg saa og Folck der oppe, men hvem det var
kunde ieg ej kiende langt fra, ieg saa og hørte at bæsterne blev jaget frem og tilbage, hvis
bæster det var, kunde ieg ei see, fordi det var for langt fra mig, ieg ved og icke heller hvor fra
disse bæster var kommen.
3de vidne, Ole Svendsøn, boende hos sin Fader paa Gaarden Steene, er i 3de lige leed
beslægtet med Contra Citanten, efter aflagde Eed vidnede, at omtrendt 14ten dage efter gaml:
Ste: Hansdag nestl: aar, gick ieg med En deel andre for at see hvorleedes de optog Ole
Svendsøn Scheie sin buck, sam/m/e buck var svart med hviid blick paa siden, og stoed i Et
skaar i Fieldet, hvor der hvor!! (var?) høyt oven for, men meget dybt needen for, hvorleedes
den buck var kom/m/en der at staae, kand ieg ej sige, men det var en Søndags qvæl[d] ieg var
der og saa at den stoed der. ieg saa og, at der laae 2de fuldkomne stoure needen under Fieldet
hvor bucken stoed oppe i Fieldet, men hvorleedes disse stoure var kom/m/en der, ved ieg ei.
lidet oppe i Fieldet laae en hviid haar dot paa skarvet, af Et bæst. sam/m/e Søndag som
den/n/e buck blev needtaget af skaaret, sagde Svend Rysseland til mig, paa Kircke veien, at
der stoed Et bæst i skaaret.
4de vidne, Jacob Erichsøn, tienende hos Faderen Erich Steene, ieg er i 3de leed beslægtet
med Contra Citanten, efter aflagde Eed vidnede. hvidnede!! i alt Conform med 3de vidne,
undtagen at hand ei har seet den [h]vide haardot, ved intet om hvorleedes bucken var
kom/m/en need i skaaret udj Fieldet.
5te vidne, Michel {Aarhuus} Johan/n/essøn Aarhuus, tienende hos Thron Berven, er Ole
Svendsøn hverken beslægtet eller besvogret, efter aflagde Eed vidnede, at nest afvigte aar
tiendte ieg hos Contra Citanten Ole Svendsøn Scheie, og var det paa en Søndag, sam/m/e min
huusbonde siger til mig, det bucken stoed i skaaret udj Fieldet, og hand viste icke hvorleedes
hand skulle faae den [op]?, da siger ieg at vilde vil!! kore!! (vilkore?) det ieg skulde gaae need
og tage bucken op, det ieg og giorde, og gick ieg need efter en line, men hvorleedes bucken
var kom/m/en der, ved ieg icke. da ieg stoed i skaaret, tog min huusbondes broder Jan, de 2de
stoure, som laae under Fieldet, og holt dem op i væiret og siunede mig dem. hand siunte mig
og En hviid haar dot af et bæst som laae paa skarvet.
6de vidne, Torbiørn Olsøn Tholo, tienende hos Jan Scheie, efter aflagde Eed sagde, aldeeles
intet at vide om den/n/e Ole Svendsøns sag.
Hoved Citanten sagde dette at være mig uvedkom/m/ende, om Ole Svendsøn Scheie[s] buck
og Creature, thj ieg bekræfter og benægter, aldrig at have jaget dem, men ieg paastaar Dom
over Ole Svendsøn Scheie, som med forgift har dræbt min fæe hun[d], det hand der for bliver
straffet, samt processens omkostning skadesløs, og saaleedes paa sin side sluttede sagen til
Dombs.
Ole Svendsøn Scheie sagde det ieg benægter hvercken at have dræbt eller forgivet Citantens
hund. begierede ellers sagen udsat til neste Ting for at indkalde fleere vidner, dermed
virckelig at bevise det Svend Røsseland har jaget mine Creature, sam/m/e vidner ere Brigt
Gutormsøn Lie, Niels Larsøn Røsseland, Niels Siursøn Berven, og Aamun Rysseland.
Hoved Citanten refererede sig til sit forrige.
Afskeediget,
dend forlangende udsettelse billiges.
Hr: Provsten Gelmeidens udgivene bøxelbrev med Revers, af 5 Maj 1756, til Ole Nielsøn paa
1 Løb smør, 1 tønde salt og 1 Spd: smør, Østensøe Kircke tilhørende, i gaarden Østensøe,
blev læst.
Knud Olsøn Reistvedt gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Lars Larsøn Moe til at anhøre vidner om dend talle hand for mig har ført, og der
efter angived sin Egen talle for Hr: Provsten saaleedes som det skulde være min og icke hands

udsigende. vidnerne her om er Michel Johan/n/essøn Aarhuus, naar sam/m/e er forhørt, tager
ieg mig Reserveret ved Continuations stevning, sagen til Doms efter den oplysning ieg faar, at
forfølge, vil nu fornem/m/e om de indstevnte møder, allerhelst vidnet under Lovens
faldsmaal er indkaldet.
Dend indstevnte Lars Larsøn Moe blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare, men det
indstevnte vidne møtte.
Kaldsmændene Giermun Olsøn Næss og Siur Nielsøn Berven med Eed efter Loven
afhiemlede stevnemaalet at være lovl: forkyndt for Lars Larsøns boepæl paa gaarden Moe udj
hands Eget paahør.
Citanten paastoed det mødende vidne forhørt, med erindring om Lovdag for den udeblivende
Lars Moe. Eedens forklaring blev vidnet forelæst, og formanet at blive ved sandhed,
da vidnet Michel Johan/n/essøn Aarhuus, Soldat ved Hr: Major Blichfelds Compagnie,
aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at Nestleeden Høst ved Korsmisse tiider, kom Lars
Larsøn Moe paa Gaarden Reistvedt til Knud Olsøn for at lade giøre Et bidsel, og traf hand
Knud Olsøn i Thuunet, efter at de havde talt om bidselet, siger Lars Larsøn Moe til Knud
Olsøn, at Provsten var saa vred paa Capitain des Arme, at hand icke taalte at see ham for
øynene. Da spørger Knud Olsøn ham, hvorfor. Her til svarede Lars Moe, fordj hand havde
lovet Provsten det hand skulde lære Soldaten Gun/n/er Larsøn Kalhagen, Complet at læsse til
Confirmationen, og dog havde hand ladet ham Reise av ind til Hr: Niels, og fordj at Capitain
des Arme havde ladet ham, Soldaten, Reise ind til Byen. for alt dette var Provsten vild paa
Capitain des Arme, sagde Lars Moe. fremdeles sagde hand, Lars Moe, det Capitain des Arme
var den verste slader Bicke der var i Bøygden. Citanten havde ej noget at tilspørge vidnet,
men begierede sagen udsat til Neste Ting, for at forfølge den med Continuations stevning.
Afskeediget,
og den forlangende udsettelse til nest anstundende høste Ting, billiges.
Eilef Larsøn og Lars Olsøn Nedr: Axnes gav tilkiende, det de med Muntl: varsel til dette Ting
har ladet stevne og indkalde {Bertel Axnes} af Rosendals goeds Salamon Axnes, {ligesaa af
Rosendals goeds} Niels Axnes, ogsaa af Rosendals goeds Knud Axnes, ligesaa og af
Leehnets goeds Ole Siursøn Axnes og Ingebrigt Axnes, alle at anhøre besigtelse vidnerne,
som under faldsmaal er indkaldet, at vidne om hvorleedes En af vore grander, enten selv eller
ved deres tienere eller Børn, i den/n/e vaar om Natten har taget 5 læs møg bort af vores humle
have, og lagt det paa deres, den skyldige der for at imodtage Dom til undgieldelse.
Besigtelses vidnerne ere Bertel Axnes og Jon Larsøn Wangdal, og vil {ieg} \vi/ fornem/m/e
om de samtlige indstevnte møder.
De samtlig indstevnte vederparter møtte alle, tilstoed varselen, og sagde, det de alle tilbyder
dem sigtelsen ved Eed at fralægge.
Citanterne begierede deres vidner først forhørte. Eedens forklaring blev dem forrelæst, og
formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Bertel Torbiørnsøn, boende paa Axnes, efter aflagde Eed vidnede, at 3de Paaske
dag om aftenen var ieg og det andet vidne, efter forlangende af Citanterne og med dem
følgende, for at besigtige deres humle have, da saa ieg at der af
1756: 92b
1756.
Fem Pladser i humle haven var Møget øyensiunlig Reent borttagen, men der var indtet spor at
see, hvor Møget var hen baaret. ellers haver Ole Axnes sin humle hage lige tæt ved, og var
møget udspreed over Ole Axnes sit humle støcke eller hage, men om det var det bort tagne
Møg kand vj ej vide. Parterne havde ej noget at spørge vidnet.

2det vidne, Jon Larsøn, boende paa gaarden Wangdal, efter aflagde Eed vidnede Conform
med første vidne.
De indstevnte og sigtede af Rosendals godset tilbød dem strax, sigtelsen ved Eed at
fralægge.
Citanterne sgde, for icke at misbruge Eeden, begierede de sagen til neste Ting udsadt, da de
haabede at fremføre bedere oplysning.
Afskeediget,
den forlangte udsættelse billiges.
Ole Kiettelsøn Berge gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Guro Giermunsdatter Berge /: som ieg omtrendt for 6 aar siden har avlet Et
Drenge Barn med, og der for betalt saavel hindes som mine Bøder :/, samt hindes Formynder
Lars Giermunsøn Berge, der tillige er hindes Broder, Dom at lide til at imodtage Barnet, som
de, mig uafvidende, for Et aar siden har indkast paa min slægt og svoger Halsten Aamunsøn
Berge, der tillige med sin huustroe er indkaldet til at forklare hvorleedes de bekom Barnet, De
skyldige for sam/m/e gierning at lide, samt Processens omkostning at erstatte. og vil ieg
fornem/m/e om de indstevnte møder.
Formynderen Lars Giermunsøn Berge, som tillige er broder til den indstevnte Guro
Giermunsdatter, møtte, tilstoed varselen, og sagde det ieg tager til gienmælle for min Søster
og Myndling.
Dend indstevnte Halsten Aamunsøn Berge {so} møtte og sagde, at omtrendt Et aar mindre 3
ugger, er det nu, siden Guro Giermunsdatter Berge kom til mig med sit Barn, og begierede,
det ieg og min Kone for nogle faae ugger vilder tage imod hindes Barn, dette vj og giorde af
Barmhiertighed, endskiønt vi selv ere fattige. efter 4 uggers forløb begierede ieg det Guro
skulde tage sit Barn igien, siden det faldt os besværligt lengere at beholde hindes Barn, men
hun vilde icke imodtage hindes Barn. ieg beder altsaa nu paa lovlig maade at blive skildt ved
dette mig uvedkom/m/ende Barn.
Dend indkaldte Broder og Formynder Lars Giermunsøn sagde, det hvercken ieg eller min
Søster tager imod Barnet, uden vi bliver Dømt der til.
Citanten paastoed Dom, og at Guro Giermunsdatter maatte blive dømbt til at imodtage
hindes Barn, og selv der for drage vedbørlig omsorg. thj ieg som En ung Karl kand icke
befatte mig med Et saa spæe Barn, desuden har ieg for hende betalt bøderne, troer ej Loven
bepligter mig til videre, og paastoed ieg processens omkostning efter mit stevnemaal.
Da blev saaleedes Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
Forordningen af 5 Martj 1734, art: 1, Byder, dersom nogen uberygtet Dan/n/emands Datter,
eller Møe, lader sig uden forregaaende Trolovelse, eller Ja ord, beligge, da tage hun skade for
hiemgield. Dette oplysser nogsom det Guri Giermunsdatter, som i løsagtighed har avlet Barn
med ung Karlen Ole Giettelsøn Berge, ingen prætention til ham kand have, enten til Barnets
opdragelse eller i andre maader. Men hun, Guro Giermunsdatter, der har indkastet hindes
Barn paa en uvedkom/m/ende Mand, imod den Kongl: allernaadigste Forordning, som byder
det hun skal have skade for hiemgield, og i saa maader selv er pligtig at opfostre hindes i
løsagtighed avlede Barn. Thi Kiendes for Ret, det Guro Giermunsdatter strax bør imodtage
hindes Barn, saasnart det ved Tvende Mænd vidnesfast bliver hende leveret, saafremt hun ej
vil vente, efter lovlig tiltalle med straf at vorde anseet. i det øfrige betaller hun til Citanten
den/n/e forvolde processes omkostning med 1 rd: 64 s:, alt inden 15ten dagge efter den/n/e
Doms lovlig forkyndelse under videre lovlig adfær.
Lars Strand gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til den/n/e Tægte [dag] har ladet stevne
og indkalde Lars Larsøn Havnen med huustroe Gunnilde Jacobsdatter, fordj de paa 4de

Juuledag nestleeden, som jndfald paa en Søndag, har overfaldet mig med hug og slag og
Revet Skiæget af mig, derom vidner at anhøre, som under faldsmaal er indkaldet, sc: Hans
Lundenes med Kone, og vær-Moder Aasa Lundenes. dernæst forbryderne at imodtage Dom
til undgieldelse, og processens erstatning, og vil ieg fornem/m/e om de alle møder.
Dend indstevnte Lars Larsøn Havnen møtte og tilstoed det hand med huustroe Gunnilde
Jacobsdatter er lovl: Kaldet i den/n/e sag, og er min Kone her paa Tingstædet.
De indstevnte vidner møtte ligeleedes, dem Citanten paastoed forhørte. Eedens forklaring
blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Hans Wichingsøn, huusmand i Lundenes, efter aflagde Eed vidnede, Nestleeden
4de Juule-dag, som indfald paa En Søndag, ved Middags tiider, kom Lars Stranden ind til mig
i min stue. Noget derefter kom Lars Larsøn Havnen ind til mig. Da ieg havde skiencket dem
med en skaal dricke, siger Lars Havnen det Drengen i Kongshavn for Et aar siden havde
Revet skiæcket af Lars Stranden. Dertil svarede Lars Stranden, det var løgn, og giorde sig
vred for den snack. Da siger ieg til dem, det ieg icke vilde have nogen opstuds i mit huus. Saa
siger Lars Stranden til Lars Havnen, lad mig have freed i dag, vi har en god Sabat, til med er
her et svagt huus, thi min Kone var kom/m/en i barsel seng, fremdeeles sagde Lars Stranden,
søg mig paa en anden tiid, dersom du har noget udestaaende med mig. Dernæst drack Lars
Havnen Lars Stranden til, sigende, god taar svoger i hore huus, med det sam/m/e sigende til
os, var jer her i huuset for en ulycke fra Lars Stranden. Der til vj svarede, vi viste icke af
nogen ulycke, og Gud skulde bevare os. Derefter siger Lars Havnen til Lars Stranden, har du
icke friet efter Datteren af Aase Lundenes, vedst du icke af det. Nej, svarede Lars Stranden,
ieg ved slet icke af det, uden at Iwer Østensøn en gang sagde Et galt ord til mig, og det kunde
ieg slet icke forstaae, hand sagde at ieg skulde have værSøster af Lundeman, men ieg kunde
icke forstaae den snack. saa siger Lars Havnen, ieg har hørt det af Jan Østensøe og. Mens
den/n/e talle varede, kom Lars Havnens Kone Gunnilde Jacobsdatter ind i stuen. disse 2de
Larser sat paa Kracken sam/m/en, og ieg stod ved sengen hos min Kone. Føren ieg viste der
af, tog Lars Havnen med sin venstre haand Lars Stranden i skiæcket. Da tog ieg Lars Havnen
bagen om, om begge sine arme og Rev ham fra Lars Stranden, saa vi begge faldt om paa
gulvet, og som Lars Stranden havde mist en deel af sit skiæck, saa gick hand strax ud
saaleedes beskadiget, mens ieg holdt Lars Havnen, og gick Lars Havnen sin Kone Gunnilde
Jacobsdatter strax ud efter Lars Stranden, og slog min dør i laas efter sig, da hun atter skal
have haft Lars Stranden i skiæcket, men ieg har ej seet noget af den hantering, men da ieg
kom ud, laae den/n/e store dot af Lars Strandens skiæck, som ieg inu her i Retten fremvisser,
under Gunnilde sine føder der hun stoed, og Lars Stranden sad hende!! (henne) paa Marcken,
dagen derefter klagede Lars Stranden for mig, det Gunnilde, ligesaavel som hindes Mand,
havde Revet skiæcket af ham. noget derefter kom Lars Stranden og Gunnilde atter ind i min
stue, da siger min Kone til Lars Stranden, Gud give du var hiem/m/e Lars, der til Lars
Stranden svarede, skulde ieg gaa her fra for en hunsvot, ieg har intet ont giort. Da fald min
Kone i besvim/m/else. Da Reiste en hver hiem til sit. Parterne havde ej noget at tilspørge
vidnet.
2det vidne, Angunne Olsdatter, gift med nest foregaaende første vidne, efter aflagde Eed
vidnede Conform med første vidne, undtagen at vidnet ved intet om, hvad der uden for
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Stuen passerede imel: Lars Stranden og Lars Havnens Kone Gunnilde, men da hun gick ud
saa ieg at hun tog en bandestav og vilde der med slaget Lars Stranden, men Lars Stranden tog
strax i den anden ende af staven, saa hun ej fick slaae ham. men føren Lars Stranden gick ud,
og mens min Mand holdt Lars Havnen, da skielde[de] Gunnilde og hindes Søn Lars Stranden

for en Canali og Kieldring, og tog de ham begge i armen og vilde have ham ud, og da var det
at Lars Stranden gick ud.
3de vidne, Aassa Tronsdatter Lundenes, er Moder til nest forregaaende 2det vidne, efter
aflagde Eed vidnede, da dette Klam/m/erie skeede, gick ieg af og til ind og ud, saa ieg ej har
hørt paa al deres talle, men det hørte ieg, at da Lars Havnen drack Lars Stranden til, sagde
hand, god taar svoger i hore huus. ieg saa og det at Lars Havnen tog Lars Stranden i skiæcket
og Rev en deel af ham. og Mens min svoger holdt Lars Havnen, hørte ieg, det hands Kone
Gunnilde og hindes søn skielde[de] Lars Stranden og kalde ham for Kieldring og Canali.
hvad som er passeret udenfor stuen imel: Lars Stranden og Gunnilde Jacobsdatter, ved ieg
intet om, har ej heller seet noget der af.
Citanten paastoed Dom efter sit stevnemaal.
Lensmanden sagde, det ieg paa Justitiens vegne ligeleedes med Muntl: varsel har traadet i
sagen, og indkaldet Lars Larsøn Havnen med Kone Gunnilde Jacobsdatter til undgieldelse for
deres øvede overlast imod Lars Stranden, vil derfor, efter vidnernes forklaring, paastaae Dom
over dem begge til undgieldelse.
Lars Larsøn Havnen paa Egene og sin huustroes vegne tilstoed den/n/e af Lensmanden
kundgiorde stevning paa Justitiens vegne. sagde ellers, det ieg inu haver nogle spørsmaal til
vidnerne at fremsætte, om det maa blive mig tilladt.
Askeediget,
da det er seent ud paa Natten, udsættes sagen til [i] Morgen, da Parterne og vidnerne haver at
møde, til sam/m/e tiid billiges det, at Lars Havnen til vidnerne fremsetter de sig beføyede
qvæstioner.
Dend 22de Maj Continuerede Tinget, er passeret som følger.
Nest forbem:te sag, indstevnt af Lars Stranden, som i [gaar] aftes blev udsat, blev nu atter i
begge Parters nærværelse foretaget.
Forbryderen Lars Larsøn Havnen sagde, ieg forlanger ej at qvæstionere vidnerne, men
tilbyder mig i mindelighed at betalle slagsmaals bøder med 9 rd:, helligbrøde med 9 mrk:, og
til Citanten i omkostninger 9 mrk:, er tilsam/m/en 12 rd:, om Øvrigheden og min Modstandere
der med er fornøyet.
Citanten Lars Stranden svarede der med at være fornøyet, naar Lars Havnen opfylder sit
tilbud.
Lars Havnen inden Retten strax betalte til Fogden slagsmaals bøderne med 9 rd:, og til
Præstens Medhielper Lars Moe betalte hand strax 9 mrk: Danske i helligBrøde til SkoleCassen. End betalte hand til Citanten i processens omkostning 9 mrk:
Da begge Parter Erklærede sagen at frafalde og være ophævet.
Ole Erichsøn Schaar gav tilkiende, det min Broder, afgangne Erich Erichsøn, som var Borger
og indvaaner i Bergen Bye, er ved døden afgangen udj sin Enckemands stand uden at
efterlade sig livs Arvinger. Saa paa det ieg og mine medArvinger kand Legitimere vores arve
Rettighed efter den/n/e vores ved døden afgangne Broder Erich Erichsøn, har ieg til dette Ting
ladet med Muntlig varsel indkaldet de 2de Mænd Thron Isaaksøn Fladebøe og Giermun
Arnesøn Steene, at aflægge deres Eedelig forklaring og vidnesbyrd om Arvelinien, alt til Et
lovskicket Tingsvidnes erholdelse. og som bem:te 2de Mænd nu møder her for Rætten,
begierer ieg dem Eedelig forhørte. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
1ste vidne, Thron Isaaksøn, boende paa Gaarden Fladebøe, aflagde Eeden og vidne[de], at
afgangne Erich Olsøn Tholo med huustroe Gyri Salmonsdatter, som inu lever, havde udj deres
lovlige ægteskab 5 Søn/n/er og Een datter, sam/m/e ere, saasom ælste søn er Citanten Ole

Erichsøn Schaar, anden søn Hans Erichsøn Solberg, boende i Strandebarms Præstegield, er
ved døden afgangen og har efterladt sig 7 Børn, neml: 3 søn/n/er og 4 døttere, sc: Erich, Lars
og Hans Hans-søn/n/er, Giertrud, Kari, Gyri og Lisbet Hansdøttere, sal: Erich Tholo[s] 3de
søn \er/ Salamon Erichsøn, boende paa Gaarden Norrem, er i live, 4de søn var Erich
Erichsøn, som boede i Bergen og nu er ved døden afgangen uden at efterlade sig livsarvinger,
5te søn er Lars Erichsøn, boende paa Gaarden Schaalem, er i live. Datteren Anna Erichsdatter
lever og er gidt med Siur Tholo.
2det vidne, Giermun Arnesøn, boende paa Gaarden Steene, efter aflagde Eed vidnede
Conform med første vidne.
Citanten var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som blev ham billiget.
Isaak Endresøn Røsseland og med Jnteresseredes udgivene skiøde af 23de Apriil 1756 til Ole
Olsøn paa 22 mrk: smør, 1/3 huud, 1 1/3 f:skind i gaarden Steene, blev læst.
Hr: Fogden Juel[s] skriftlige forestilling af 20 Febr: 1756 til Hans Excellence Hr:
Stiftbefalingsmand von Cicignon, anlangende, at her paa Gaarden Næss, for den Reisende
maatte oprettes Et Giestgiber[i]e. med paafølgende Resolution af nest paafølgende 2den
Martj, hvorved Lensmanden Giermun Olsøn Næss authoriceres til den Reisendes fornødenhed
at holde Giestgiberie. blev læst.
Fogden Hr: Juel lod inden Retten oplæsse og Examinere til Regnskabernes bilag, følgende,
1o: Restanse Register for 1ste og 2den Termin af dette Tinglav, hvis Sum/m/a er 172 rd: 1
mrk: 2o: Specification over de bortfæstede jordeparter af Halsnøe Closter Godset, pro Ao:
1755.
Peder Samsonsen Røen {med} \paa/ Egne og medarvingers veigne udgivne Skiøde til sin
broder Lars Samsonsøn Røsseland paa 2 pd: 13 5/7 mrk: Smør, 6/14 huud og 6/14 g:skind udj
gaarden Yttre Aalwiigen, blev læst, er dat: 21de October 1755, for dend betalte Sum/m/a 67
rd: 3 mrk: foruden hand selv Eier 10 2/7 mrk: Sm:, 1/14 huud, 1/14 g:skind.
Publiceret til udslettelse Lars Siursen Norems til afgangne Niels Larsen Spilden udgivne
Pandte forskrivelse paa dend Sum/m/a 74 rd:, jmod underpant af 2 Spand Smørs Landskyld
med bøxel og herl: i gaarden Norem, dat: 28 Martj 1735, med paateignet qvittering udgived af
sal: Niels Lars: Spildens arving Lars Larsen Wambem paa Egne og Medarvingers veigne, de
dato 15 Januarj h: a: blev læst.
Aamun Larsen Bues \med fleeres/ udgivne Skiøde til Lars Siursen Noreim paa 1 Løb 9 mrk:
Smør, ½ huuds Landskyld udj gaarden Noreim for 198 rd: dat: 6 Febr: 1756. blev lest.
Lars Siursen Norems til Lars Aamundsøn Jndre Aalviigen udgivne Pante forskrivelse stor
180 rd:, jmod aarl: Rente 5 p:Cto, {med} \og/ at hand pantsetter sin Jord Noreims vestre
Thun, skyldende 1 Løb 9 mrk: Smør, ½ huuds Landskyld, dat: 22 Maij 1756. blev læst.
Cancellie Raad Fleischer som oberformynder, med dend beskickede formynder Anders
Siursen Moes udgifne bøxel brev med Rewers, til Giermund Arnesøn Steene paa 22 mrk:
smør, 1/3 huud, 1 1/3 faarskind, jmod første bøxel 5 rd:r 4 mrk: 8 s:, dateret dags dato, blev
læst.
Efter 3de ganges udraabelse om nogen havde videre at j rette føre, jndfandt sig ingen, thi blev
Retten ophæved.
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Dend 24 Maj blev paa Eie grund ved Søen holden Et Almindeligt Som/m/er, Skatte og
Sagefalds Ting med Gravens Skibreedes Almue, nærværende inden Retten Fogden
Andreas Juel med Bøygde Lensmanden Lars Larsøn Wambem og den Tingsøgende Almue,
da Retten blev beklæd med det Ordinaire Laug-Rett, som paa fol: 86 findes opnævnt og
Specificeret, undtagen i Ørjans Wichenes stæd sat Richol Nedr: Leqven, i Aamun Wattetvedt
stæd sat Haaver Wichenes, i Aamun Warberg stæd sat Torbiørn Li[n]debreche, og i {Aamun}
Andve Qwa[n]dahlens stæd sat Tomas Wiig,
da allerunderdanigst blev publiceret de Kongl: allernaadigste Anordninger som ved Jondahls
Tinglav paa fol: 91 findes Specificeret.
saa blev og læst dend Beskickede Bøygde Procuratror Hans Waages Constitution.
Forrige Foged Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg for den/n/e Almue igientog Sin til Almuen i
Jondahls Tinglav fremsatte qwæstion om huusmændene, og der om æskede Almuens svar.
Bøygde Lensmanden med den Tingsøgende Almue svarede alle, som Almuen af Jondals
Tinglav svaret har.
Forrige Foged Hr: Kam/m/er Raad Hejberg, i anleedning af antegnelserne, udstæd 15de Nobr:
1755, over hands allerunderdanigste aflagde Regnskaber pr: Anis: 1754, dessens 8de Post,
fremsatte til Bøygde Lensmanden og den Tingsøgende Almue, den/n/e qwæstion, om icke
Bagne saugen, som udj aaret 1747 og 1750 er Taxeret for aarlig fast staaende Skatt, inu som
forhen, staa[r] med sin Damstock paa Halsnøe Closter Goedsets grund, eller om den er
forfløttet, eller nogen forandring der ved forretagen. item, om der mere tøm/m/er fra Kongens
eller de Beneficerede Skove til sagen i aaret 1754 er ført, end det accorderede, som er aarlig 3
á 4 tylter. hvorom hand begierede Almuens sandfærdige forklaring og oplysning. Bøygde
Lensmanden med den Tingsøgende Almue svarede alle Eensstem/m/ende, grunden er ej saa
beskaffen ved Bagne sagen at det er mueligt i minste maader, enten at giøre nogen forandring
med sagen, eller Dam stocken at forfløtte. Men, alt, om sagen skal blive ved magt, er og faar
at blive saaleedes i og efter tiiden, som sagen og Damstocken var, {og} Da sagen for nogle
aar siden blev Taxeret for en fast staaende aarlig skatt. Fra Kongens og De Beneficerede
skoue hvercken er eller kand kom/m/e meere end de accorderede 3 á 4 tylter tøm/m/er, som
dog ej saa just hvert aar kand bekom/m/es frem ført eller virckede.
Hr: Kam/m/er-Raaden var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som blev billiget.
Aslach Svendsøn Eidnes udgivene skiøde af 24 Apriil 1756 til Torchiel Thomasøn Halanger
paa Gaarden Wangen, skyldende ½ Løb smør, ½ huud, med bøxel, blev læst.
Halsten Giermunds: udgivene skiøde af 3 Apr: 1756 til Michel Heljesøn paa 10 ½ mrk: sm:,
½ b:sk: i Hielmoe, læst.
Aslach Svendsøn Eidnes udgivene bøxel med Revers, af 3de Octbr: 1755, til Iwer Thomasøn
paa ¼ deel Løb smør, ¼ deel huud i gaarden Wangen, blev læst.
Anfind Torbiørnsøn udgivene skiøde af 17 Martj 1756 til Torchiel Poulsøn paa En Løb smør
og Fiire Løber salt i gaarden Nedre Leqven, blev læst.
Wiching Iwersøn Hafaas skriftl: Mortification af 21de Apriil 1756, hvorved Mo[r]tificeres
og tilstaaes det Niels Siowatsøn Nesheims Obligation af 19 Maj 1734 paa Capital 99 rd:, er
indfriet og bort kom/m/en, saa dend til udslettelse af Pante Bogen, efter begier, er
Mortificeret.
Ole Knudsøn Lille Thuun udgivene skiøde af 28 Nobr: 1755 til Ole Rasmussøn paa 1 Spand
smør med bøxel, og 1 Spand uden bøxel, i gaarden Sæbbøe, blev læst.

Thorkel Thomasøn Halanger udgivene gields brev af 26 Apr: 1756 [til] Aslach Svendsøn
Eidnes for Capital 200 rd:, imod det underpant af ½ Løb sm:, ½ hd: i gaard: Wangen, læst.
Lensmanden Lars Wambem for Peder Osse gav tilkiende, det hand til den/n/e Tægte dag har
ladet stevne og indkalde Tosten Hylden, Dom at lide til at betalle ham 3 rd: 3 mrk:, derom at
anhøre vidnet Niels Hylde, som under Lovens faldsmaal er indkaldet. til vedermælle i sagen
er indkaldet Cautionisten Wiching Spaanem. saa er og Tosten Hylden kaldet at imodtage
Dom om processens omkostning, og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte møder.
Citanten sagde ellers, at som ingen møder uden Tosten Hylden, der icke er Ret stevnet, saa
begierer ieg sagen forfløt til neste Ting, for lovlig at oplysse den.
Afskeediget,
sagen gives Rum indtil neste Ting.
Iwer Larsøn Meaas lod 3de gang opbyde sin Myndling Erich Olsøn Kollenes arveMidler, som
er 26 rd: 3 mrk: 12 s:, om nogen dem imod pant vilde imodtage, men som ingen var der
sam/m/e forlangede, begierede hand det af Retten forsiglet, som blev efterkom/m/et.
Tosten Siursøn Hylden anviste sit af 25 Octbr: 1752 udgivende gieldsbrev til Peder Jonsøn
Osse for Capital 129 rd: la[a]nte penge, læst til Tinge sam/m/e dag, og indført i Pante Bogen
paa fol: 362, blev efter paategnede qvitering af 12 Apr: 1756 anvist inden Retten til
udslettelse.
Tosten Siursøn Hylden anviste sit af 29 Junj 1750 udgivene gieldsbrev til Peder Jonsen Osse
for Capital 117 rd: 3 mrk: laante penge, er læst til Tinge sam/m/e dag, og indført i Pante
Bogen paa fol: 313, blev efter paategnede qvittering af 12de Apriil 1756 anvist inden Retten
til udslettelse.
Tosten Siursøn Hylle udgivene skiøde af 24 Apr: 1756 til Hejne Ærdal paa 1 L: sm:, 1 hd: i
Hylde, læst.
Ole Rasmussøn Sæbøe udgivene gields brev af dags dato til Thomas Aamunsøn Wiig for
Capital 34 rd: laante penge, imod det underpant af 1 Spand smør med bøxel, og Et Spand
smør uden bøxel, i gaarden Sæbbøe, blev læst.
Ole Torstensøn Sæd udgivene skiøde af 23 Apriil 1756 til Heine Guttormsøn Ærdal paa 3 ½
Mrk: smør med bøxel, og over bøxel, i gaarden Meehuus, blev læst.
Siur Poulsøn Spaanem gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Thore Andvesøn Lionne, vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet at vidne om det dend indstevnte sagvolder nest afvigte aar har taget fra mig 15 stk:
bord stocker, der for Dom at imodtage til tøm/m/erets erstatning, samt undgieldelse efter
Loven og Processens omkostning.
Lensmanden Lars Larsøn Wambem sagde, den/n/e indstevnte Dreng Thore Lionne er min
tineste Dreng, der for ieg paa hands vegne tilstaar at hand for sagen lovlig er kaldet, men ej
stevnet, vidner at anhøre, der for protesterer imod vidners førelse, begierede ellers sagen udsat
indtil høste-Tinget, at min tiener kand føre sine bevisligheder i Rette.
Citanten havde ej noget imod den forlangende udsettelse at erindre, tilstaar nu at min
Contrapart er ej bleven kaldet, vidner at anhøre.
Afskeediget,
sagen udsettes til neste Ting.
Dend 25de Maj blev end videre med dette Gravens Ting Continueret, er passeret saal:
Christopher Siursøn Jeltnes udgivene Mortification og qvittering af dags dato, det dend Pante
Obligation af 20 Junj 1738, udgivet af forrige sogne!! Sogne Præst, afgangne Bertel Worm, til

afgangne Christopher Aamunsøn Ø(?), er borte bleven, saa sam/m/e Obligation nu ej findes,
men som den til fulde er betalt, Er den/n/e Mortification og qvitering anvist til Obligationens
udslettelse af Pante Bogen.
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Niels Giermunsøn Buu udgivene skiøde af dags dato til Gunner Larsøn Ringøen, paa En halv
Løb smør, En halv huud med bøxel, i gaarden Indr: Buu, blev læst.
Gunner Nielsøn Garrethuun udgivene skiøde af 24 Maj 1756 til Aslach Endresøn paa 22 ½
mrk: Smør, 1/3 deel huud, ¼ deel geedskind i gaarden Garrethuun, blev læst.
Hr: Fogden gav tilkiende, det hand paa Justitiens veigne til dette Ting med Muntl: varsel har
ladet stevne og indkalde løs qvinden Gudwe Peders-datter, som i løsagtighed har avlet Barn
med Soldat eller Piberen ved Hr: Capitain Borse[s] Compagnie, sc: Hans Jonsøn Hougen, som
til vedermælle er indkaldet, bem:te qvinde Men/n/eske at imodtage Dom til undgieldelse, og
vil ieg fornem/m/e om de indstevnte møder.
qvin[d]e-Men/n/esket Gudve Pedersdatter møtte, tilstoed varselen, og bekiendte at det
TøsseBarn som ieg her har paa mine arme, har ieg avlet med Piberen Hans Jonsøn Hougen,
og var mit Barn nu i Søndags 11 ugger gaml:, for den/n/e min syndige gierning ieg har staaet
aabenbare skrifte.
Dend indstevnte Piber Hans Jonsøn Hougen blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde
svare.
Kaldsmændene Niels Pedersøn Følkedahlen og Jens Ellingsøn ibdm: afhiemlede stevningen
at være lovligen forkyndt for den til vedermælle indkaldede Piber Hans Jonsøn udj hands Eget
paahør, og det paa gaarden Hougen, hvor Piberen opholder sig hos sin Fader Jon Hougen.
Retten tilspurte dette leedige qvinde Men/n/eske, hvor fra hun er, og hvor hun haver sit
tilholdstæd. Der til hun svarede, ieg er fød i løsagtighed her i Kircke Sognet, paa et
huusmandsplads under gaarden Bræche, ieg er 28 aar gaml:, har aldrig tiendt, men stedse
gaaet omkring for at bede om Brødet, det sam/m/e ieg inu giør. ieg ved og icke af nogen
anden BarneFader at sige, end den/n/e benævnte Piber, ligesom ieg ej heller har haft med
noget andet Mands Person at bestille, men Piberen Hans Jonsøn Hougen er min Rette og
sande Barnefader, der for hand ej kand sige sig fri, dersom hand vilde møde.
Actor sagde, at efterdi Barnefaderen er Militair, saa paastaar ieg Dom over qvinde
Men/n/esket til Bøders udreedelse.
Som ingen noget videre i sagen havde at forrestille, saa blev saaleedes for Ræt Kiendt, Dømt
og
Afsagt.
Den/n/e omstrippende leedige qvindemen/n/eske Gudve Peders-datter, som selv efter Egen
tilstaaelse er avlet i løsagtighed, har her for Retten bekiendt og tilstaaet, det hun i løsagtighed
har avlet det Pige Barn hun haver ved Piberen Hans Jonsøn Hougen, og der for staaet
aabenbare skrifte. thi Kiendes for Rett, efter Lovens 6 B: 13 C: 1 art: bør leiermaals
begiengerinden Gudve Peders-datter at Bøde 12 lod sølv, er 6 rd:, inden 15ten dage efter
den/n/e Doms lovl: forkyndelse, under Nam og Execution samt videre lovlige adfær.
Fogden Hr: Andreas Ju[e]l gav tilkiende, det hand paa Justitiens vegne med Mundtl: varsel til
dette Ting har ladet stevne og indkalde gift Manden Tollef Helliesøn Lille-Graven til Dom og
undgieldelse, samt Processens erstatning, for begangne fortiilig sam/m/en leie og Barn avling
med hands huustroe Anne Olsdatter, som ligeleedes er indkaldet for sam/m/e gierning, at
imodtage Dom, og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte møder.
Dend indstevnte Mand med qvinde bleve 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.

Kaldsmændene Niels Pedersøn Følkedalen og Jens Ellingsøn ibdm: efter Loven afhiemlede
stevningen at være lovlig forkyndt paa gaarden Lille-Graven, hvor de indstevnte ere Rosfolck,
og det udj Manden Tollef Helliesøn Lille Gravens Eget paahør.
Actor Erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Tollef Helliesøn Lille Graven med huustroe Anne Olsdatter forrelæges at møde til nest
anstundende høste-Ting.
Fogden Hr: Juel lod inden Retten oplæsse og Examinere 1ste og 2den Termins skatte
Restanse, [h]vis endelige Sum/m/a var 409 rd: 3 mrk: 14 s: 2o: Specification over alle første
bøxler paa Halsnøe Closter godset for aaret 1755, som falden er, og som ingen indfandt sig
der noget imod sam/m/e havde at erindre, var Fogden Retten[s] Attestation begierende, som
blev billiget.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev dette Ting
ophævet.

Dend 28de Maj blev paa Gaarden Utne med Kingtserviig og Røldals skibreeders Almuer
holden Et Almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, Nærværende inden Retten
Fogden Andreas Juel, med de 2de Bøygde Lensmænder Joen Hougse og Hellie Hamre, samt
dend Tingsøgende Almue, hvorda Retten blev beklæd med det ordinaire Laug Rett, som paa
fol: 89 er opnævnt og Specificeret, undtagen i Torgilds Jaastad stæd sat Knud Mockestad, i
Aamun Wasviig stæd sat Jørgen Freim, og i Swend Jøssendalens stæd sat Daniel Eitrim.
Da allerunderdanigst blev publiceret de Kongl: anordninger og befalninger som paa fol: 91 for
Jondals Tinglav findes Extraheret.
og blev og, som forhen, publiceret Hans Waage[s] Constitution som Bøygde Procurator.
Peder Lexau og med Jnteresserede udgivene skiøde af 30de Octbr: 1755 til Knud Larsøn
Twedt paa 2 pund 11 mrk: smør, 1 ½ g:skind i gaarden Tvedt, blev læst.
Johan Schrøder udgivene Pante brev af 16 Julj 1750, læst til tinge d: 29de Octbr: 1751, og
indført i pante Bogen paa fol: 339 og 340, blev efter paategnet declaration af 31de Octbr:
anvist til udslettelse, siden Pantet ved Dom af 14 Junj 1752 Er blev Panthaveren til Eiendom.
Hr: Provsten Gelmejden udgivene bøxelbrev med Revers, af 3de Decbr: 1755, til Isaak
Gunnersøn paa 3 Spand smør i gaarden Sandven, blev læst.
Sorenskriveren over Sundhorlehn og Halsnøe Closter, Abraham Hesselberg udstæde
arveskifte brev af 7 Nobr: 1755 efter afgangne Peder Hagtorsøn Aachre, blev læst, og var
stervboen Eiende Jordegoeds i gaarden Ouenes 15 ½ mrk: smør med bøxsel, vurderet 7 rd: 4
mrk: 8 s:, og udlodnet datteren Guro Peders Datter i Fader arv, for Sam/m/e Sum/m/a.
Fogdeen Hr: Juel efter forrige tiltalle paa Justitiens vegne, æskede sagen i Rette Contra Peder
Henrichsøn Steenstøe, og vil fornem/m/e om hand nu møder, siden den ham af Retten givende
forelægelse er ham lovlig forkyndt.
Peder Henrichsøn Steenstøe møtte, og sagde Sergianten havde giort mig uret, thi ieg havde
anam/m/et Munderingen, saaleedes som ieg leverede den.
Actor lagde i Rette dend indstevntes Pas eller afskeed fra det Militaire, af 16 Maj 1754, som
er saa lydende. Actor sagde, i anleedning af de forhørte vidners udsigende og dend mig fra
Hans Excellence Hr: Stiftbefalingsmanden tillagde ordre, bliver
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Bøygde Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse, som nu her ved Retten er nærværende,
beskicket at være dend paagieldende Peder Henrichsøn Steenstøe[s] forsvar.
Deffensor sagde, ieg har intet til Peder Henrichsøns forsvar at forestille, siden hand selv
tilstaar sin forseelse, beder alleene om En forbarmende Dom, paa det hand kand kom/m/e til
omvendelse, blive indlem/m/et i Meenigheden og kom/m/e til Alters, hvor hand ej i 2 á 3 aar
har været.
Sogne Præsten, Hr: Provsten Winding, i dette Moment indfandt sig her ved Retten, og sagde
at den/n/e indstevnte Peder Henrichsøn har været i 2 á 3 aar fra det høyværdige Alterens
Sacramente, deels formeedelst det meget slette skudsmaal hands Capitain har gived ham,
deels for heele Almuens Klagemaal over ham, at stedse har øvet og øver adskilligt smaat
Tyverie paa Bøygden, ynskede at Gud vilde omvende ham til hands Siæls frelse.
Actor satte i Rette efter vidnernes forklaring, det Peder Henrichsøn har undsagt Sergiant
Dywahl, hvortil kom/m/er det betænckelig Pas hand haver, {d}og det slette Skudsmaal hands
Sogne Præst her inden Retten haver givet ham, da som hand er En saadan Person, der icke
kand stille Borgen, til Sergianten og Publico Securite, saa paastaaes, det hand bliver saaleedes
henDømt, at Sergianten kand være sicker.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det Peder Henrichsen Steenstøe medDeelte Sessions Pas af 16 Maj 1754, som Casseret Soldat
fra Hr: Capitain Dewahls Compagnie, udvisser, det hand for levnets uskickelighed er bleven
Dimiteret, hvortil Kom/m/er det Skudsmaal Sogne Præsten her inden Rætten har gived bem:te
Peder Henrichsøn Steenstøe, der alt Bestyrcker dend frygt Sergiant Carl Devahl kand have for
Peder Henrichsen Steenstøe[s] forfølgelse, trudsel{er} og undsigelse, efter de 2de vidners
Eedelig forklaring. Thi Kiendes for Rett, det of[t]benævnte Peder Henrichsen Steenstøe bør
spæges ved arbeide udj Nermeste Fæstning i 4re aar. Saaleedes som Kiendt er, bør hand,
Peder Henrichsøn Steenstøe, at lide og undgielde inden 15ten dage efter den/n/e Doms lovlig
forkyndelse, under videre lovlig adfær. q < q efter Dom/m/en var afsagt, tilspurte
Dom/m/eren den paagieldende, om hand var fornøyet, eller vilde appalere. svarede, ieg er
fornøyet med Dom/m/en>
Forrige Foged Hr: Kam/m/er-Raad Hejber[g] for dette skibreedes Almue, igientog sin ved
Jondahls Ting fremsatte qvæstion, som den/n/e Almue lydelig og tydelig blev forklaret, og der
paa var Almuens svar begierende. Bøygde Lensmanden med dend Tingsøgende Almue
Eensstem/m/ende svarede som Almuen ved de andere skibreeder svaret har.
Forige Foged Hr: Kam/m/er-Raad Heiberg gav tilkiende, at Hand i anleedning af høylovlig
Kam/m/er-Collegii antegnelser udj hands allerunderdanigste aflagde Regnskab pr: Ao: 1754,
som i Retten blev anvist, {og s} dessens 15de Post, som setter i tvifl at Comparenten, som for
aaret 1753 har afKlareret i Stiftambtstuen all udestaaende Restanse, skulde ogsaa have
indbekom/m/et de 2 rd: skatt som løsgiengeren Isaak Isaaksen Berven ved høste Tingets
holdelse sist{e Nobr: 1753} in Octbr: 1753 var anseet at skulde betalle, uanseet at sam/m/e
Person strax der efter ved døden afgick, og Registrations forretningen over hands
efterladenskab, passeret dend 3 Jan: 1754, {tydel} som ved Regnskabet in Originali er bleven
fremlagt, tydelig udviser, at den/n/e løsgienger skatt har været til Restanse da Personen saa
snart der efter døde, og at der for, udj hands stervboe er bleven giort vedbørlig paafordring, og
uanseet, at sam/m/e Originale Registrations forretning tydelig viser, at komparenten icke har
kundet erholde meere betalning til Deres Maj:ts Cassa end \den/ for den/n/e løsgienger skatt

eller for de slagsmaals bøder, som bem:te Isaak Berven paa forbem:te høste-Ting 1753 blev
tilbømt at betalle, end i alt dend beholdne boes formue 4 rd: 8 s:, saa dog, for at opfylde hvad
antegnelsen Reqvirerer, var hand, sc: Comparenten, begierende, at Bøygde Lensmanden Joen
Torgielsøn Hougse, saavelsom den for Isaak Bervens stervboe beskickede Tilsiunsmand Ole
Olsen Berven, hvilcke til den ende for Retten Comparerede, maatte aflæge deres sandfærdige
forklaring til Et Tingsvidnes erholdelse, om Comparenten, Kam/m/er-Raad Hejberg, enten har
faaen eller kunde erholde meere end de ham i skifte Retten udlagde 4 rd: 8 s: enten for
løsgienger skatten eller Bøderne. Bøygde Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse svarede, det
Hr: Kam/m/er-Raaden hvercken har faaen eller kunde faae meere efter Isaak Berven for
løsgienger skatten og slagsmaals Bøderne tilsam/m/en, endsom den Sum/m/a som Skifte
brevet udviser. det sam/m/e svarede Tilsiunsmanden Ole Olsøn Berven, som til actens følge
lagde i Rette dend ham for sam/m/e penge meddeelte qvittering. sam/m/er saa lydende.
Hr: Kam/m/er Raaden var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som blev billiget.
Fogden æskede sagen i Rette imod de til høste Tinget indstevnte Drenge som havde handlet.
Haldor Espe møtte og aldeeles benægtede icke at have handlet.
for Ole Siursøn Qvæstad møtte hands huusbonde Hellie Qwæstad, som forklarede, det min
tieneste [Dreng] ej har drevet minste handel for sig selv.
Kircke værgen Haldor Helleland gav tilkiende, det hand for Kircke Eieren Hr: Raadmand
Geelmuyden med Muntlig varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde huusmanden Ole
Knudsøn Frøsviig for Tvende aars Resterende Rettighed til Kircken, aarlig 8 skil:,
tilsam/m/en 16 skil: for de 2 aar 1754 og 55, dem hand ej imindelighed vil betalle, endskiønt
hand er formuende, der om Dom at imodtage til betalning, og processens erstatning:
Dend paagieldende Ole Knudsøn blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter efter Loven afhiemlede stevningen
at være lovl: forkyndt paa gaarden Frøsviig i Ole Frøsviig[s] Kone Gunnilde Jonsdatters
paahør, siden hand, Manden, ej selv var tilstæde.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Ole Knudsøn Frøsvig forelæges at møde til dette aars høste-Ting.
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Johan/n/es Olsøn Aga og Helje Jacobsøn Hildal udgivene gields brev af 16de Febr: 1756, til
Hr: Kam/m/er-Raad Hejberg for Capital 200 rd: laante penge, imod det underpant af 2 pd: 6
mrk: smør, ¼ t:de salt i gaarden Aga, og ½ Løb smør, ¼ hud i gaard: Hildal, blev læst.
Henrich Jørgensen Eie og Elias Larsøn ibdm: udgivene skiøde af dags dato, til Svend
Henrichsøn paa ½ Løb 1 ½ mrk: smør i gaarden Eie, blev læst.
Lars Jonsøn Mochestad udgivene gields brev af 29 Nobr: 1755, til Ole Iwersen Nesseim for
Capital 60 rd:, imod det underpant af ½ L: sm:, ¼ hd:, ½ b:sk: i gaarden Mochestad, læst.
Dend 29 Maj blev end videre med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Lars Jonsøn Mochestad udgivene Pantebrev af 13 Martj 1754, til Magne Giertvedt, læst til
Tinge dagen derefter, og indført i Pante Bogen paa fol: 396, blev efter paateignede qvittering
af 27de Nobr: 1755 anvist til udslettelse.
Sigr: Kiærulf udgivene bøxel brev med Revers, af 13de Apriil 1756, til Arne Jonsøn Widnes
paa 3 Spand smør, ½ huud i gaarden Jndr: Alsager, blev læst.

Ole Heljesen Hofland udgivene gieldsbrev af 28 Maj 1756, til David Jonsøn Nedre
Fylchedahl og Jens Ellingsøn ibdm: for Capital 140 rd: pengelaan, imod det underpant af 1
Løb 17 ½ mrk: smør i gaarden Hofland, blev læst.
Anna Thomasdatter og med Jnteressendere udgivene skiøde af 3 April 1756 til Swend
Larsøn paa 22 7/8 mrk: smør med bøxel, og 1 pd: smør uden bøxel, i gaarden Lotte, blev læst.
Michel Endresen Lotte gav tilkiende med Muntl: varsel til dette Ting at have ladet stevne og
indkalde Arne Jonsøn Wines, fordi hand her paa Tingstædet nestl: aar[s] høste-Ting har
udskieldet Citanten for En Tyv, derom vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, sc: Ole Larsen Qwalviigen, Swend ibdm:, Helie Hestham/m/er og Henrich Eie,
samt Dom at imodtage til undgieldelse og Processens erstatning.
Fogden Hr: Juel gav tilkiende, det hand ligeleedes paa Justitiens vegne ved Muntl: varsel er
traaed i sagen, og vil fornem/m/e om de indstevnte møder.
Paa dend indstevnte Arne Jonsøn Widnes vegne møtte hands Søskendebarn, dend Danemand
Torbiørn Jacobsøn Widnes, nu Lotte, og sagde, ieg tilstaar det mit Søskendebarn og frende er
lovl: stevnt i den/n/e sag, og vil ieg, efter hands begiering til mig, tage til gienmælle for at
anhøre vidnernes udsigende.
de indstevnte vidner møtte alle, undtagen Ole Larsøn Qwalviigen, som efter paaRaabelse ej
møtte.
Citanten paastoed de mødende vidner Eedelig forhørt, Eedens forklaring blev vidnerne
forelagt, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Swend Nielsøn, huusmand paa Gaarden Qwalviigen, aflagde Eeden efter Loven
og vidnede, at nestl: aar[s] høste-Ting her paa Tingstædet, inde i den smaae stue, sat Arne
Jonsøn Widnes og Michel Endresøn Lotte, og Arne havde En skaal dricke for sig, da hand,
Arne, uden aarsag eller given anleedning, som ieg hørte, siger til Michel, du est En Tyv, du
foer bort over fiorden og drog din baad op og foer og snalede i skougen; videre har ieg ej hørt
af deres talle, dog i slutningen af tallen hørte ieg det Michel sagde, det kand vel saa være.
fleere ord har ieg ej hørt. Torbiørn Lotte tilspurte vidnet, om icke Arne Widnes var drucken
den gang hand talte disse ord. Resp: jo, hand var drukken. Parterne havde ej videre at
tilspørge vidnet.
2det vidne, Hellie Siursøn, tienende hos Cancellie-Raad Fleischer, aflagde Eden og vidnede
Conform med første vidne i et og alt, med det tillæg, at Arne sagde ydermeere til Michel, det
Tyverie har fuldt med dig, alt siden du var saa stoer at du kunde lære det. hvor til Michel ej
andet svarede, end, ja ja, det er vel. da bad ieg Mikel gaae ud fra Arne, siden hand var
beskiencket, det Michel og giorde, og gick strax ud. Parterne havde ej noget at spørge.
3de vidne, Henrich Jørgensen, boende paa Gaarden Eie, efter aflagde Eed vidnede, at da ieg
var her paa Tingstædet da det paastevnte skal være passeret, var ieg saa aldeeles beskiencket,
at ieg aldeeles intet kand mindes om den/n/e sag.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være lovlig
forkyndt, under Lovens faldsmaal, for det udeblivende vidne Ole Larsøn Qwalviigen[s]
boepæll i hands Eget paahør.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
det lovl: indstevnte og nu udeblivende vidne Ole Larsen Qwalviigen forelægges under
faldsmaal straf til nest anstundende høste-Ting at møde, sit vidnesbyrd at aflæge.
Hr: Lieutenant Hierman gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Elling og Jørgen Krogevig at imodtage dom til undgieldelse og processens
erstatning, fordj de, imod de Citanten allernaadigst forunte privilegier, har udj Eifiordt sogn
drevet handel, særdeeles med brendeviin sahl, og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte møder.

De indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher La[n]gesetter afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt for Elling Krogeviig paa gaarden Qwæstad, hvor hand tiener hos Encken Guri
Tollefsdatter.
i dette Moment møtte Jørgen Krogeviig selv og sagde, ieg tilstaar varselen, men som ieg
tiener paa gaarden Krogeviig, der ligger under Lysse-Closter Jurisdiction, hos min broder
Erich Krogeviig, saa var ieg nestleeden aar hos, i hands ærende, udj Eifiord, for det!! (der at?)
indfordre forbem:te min broder og huusbonde nogle penge hand havde tilgode for vahre hand
der havde solt, ieg har ellers den heele vinter lagt svag, saa ieg i den/n/e sigtelse er uskyldig.
Citanten tog sig Reserveret at tiltalle Erich Krogeviig for værne-Tinget, begierede Lavdag
for den udeblivende Elling Tollefsen Qwæstad.
Afskeediget,
Den lovlig indstevnte Elling Tollefsen Qwæstad forelæges at møde til nest anstundende høsteTing.
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Lensmanden Jon Hougse begierede for Michel Olsøn Lotte, som er paa sin lovl: Reise, det
hands sag, som paa høste-Tinget blev incamineret, maatte beroe /: Contra Hellie Qwalviigen
:/ indtil neste Ting, som blev billiget, siden Hellie Qwalviigen ej møder eller lader møde for
sig.
Swend Østensen Radteig kav!! (gav) tilkiende, at som ieg er bleven Eier for halvedeelen i
gaarden Radteig, der er øde, neml: heele gaarden, og ieg sam/m/e igien vil bebygge \og/ Røde,
paa det gaarden igien kand kom/m/e udj sin forrige stand til skatters ydelse, da som Sogne
Præsten, Hr: Provsten Winding er bøxel Raadig for den anden halve øde gaard, der er en ringe
deel, har ieg tilbudet ham bøxel af sam/m/e, siden ieg ej kand bebygge den/n/e Ringe øde
gaard, uden ieg faar ald gaarden til brugs, hvortil Hr: Provsten og har været villig, men som
hand sam/m/e Ringe deel har bøxlet til Aamun Pedersøn Ureim, der fører gaardens Ringe foer
fra gaarden og hen til sin gaard Urem, saa har ieg tilbudet ham sin første Fæste tilbage, men
hand vil den ej imodtage, hvorfor ieg med Muntl: varsel her til Tinget har ladet ham stevne til
at blive Dømt til at imodtage sin første Fæste, og at svare processens omkostning, og vil ieg
fornem/m/e om hand møder.
Dend indstevnte blev 3 gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt paa Gaarden Urem, hvor Aamun Pedersen boer, og det udj hands Eget paahør.
Citanten erindrede om Lovdag.
Afskeediget,
Aamun Pedersen Urem forelæges at møde til nest anstundende høste Ting.
Lensmanden Jon Hougse gav tilkiende, det hand efter Hr: Fogdens ordre har stevnet med
Muntl: varsel Ole Østensøn Swendskier, 1o: for fortilig sam/m/enleie og barneavling med
sin huustroe Angunna Olsdatter, som tillige for sam/m/e er indkaldet. 2o: fordj hand som En
huusmand driver Kiøbmandskab, særdeeles med heste, derom er under Lovens faldsmaal til
vidner indkaldet Gunner Gunnersen Sandven og Tosten Nielsøn ibdm:, men dend indstevnte
skiød sig strax under Lysse-Closters Jurisdiction, hvorunder Platset Svendskier Sorterer.
Iwer Johan/n/essøn Eidnes gav tilkiende, det ieg med Muntlig varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Elling Svendsøn Hofland til at imodtage Løsnings penge for min Faders

jord Eidnes, som hand nestleeden aar paa Auctionen kiøbte, og sam/m/e jord at fravige, og om
alt at imodtage Dom.
Dend indstevnte Elling Svendsøn Hofland møtte, tilstoed lovlig varsel og sagde, ieg er villig
at imodtage Løsnings penge af Odels manden, og fravige jorden Rette fahredag tilkomm/ende
aar 1757. men, som Citanten har ladet sig forlyde, det hand vilde selge jorden og tage
overpenge, saa paastaaer ieg, det hand nu her for Retten sander med sin Eed, det hand vil
løsse jorden, sig selv og sine til Odel, saa er ieg pligtig for ham at vige.
Citanten sagde, ieg er strax villig at aflægge Eeden, det ieg vil løsse gaarden, mig og mine til
Odel, og ej at selge den til nogen, herom hand strax aflagde Eeden, hvorved sagen blev
frafaldet.
Jon Pedersøn Ulgenes og Iwer Johan/n/essen Buue, med Knud Gun/n/ersøn Lindviig
oprettede Contract af dags dato om Gaarden Lindviigs beboelse, blev læst.
Knud Gunnersøn Lindviig udgivene skiøde af 28 Maj 1756 til Jon Pedersen Ulgenes paa 18
mrk: smør i gaarden Lindviig, blev læst.
Arne Knudsøns udgivene gields brev af 28 Maj 1756 til Askield Schaaltvedt paa 34 rd:
Capital laante penge, med det underpant af 2den Priorité udj 1 Løb 1 pd: 3 mrk: smør, ¼ huud
med bøxel i gaarden yttre Bleje, blev læst.
Forrige Foged Hr: Kam/m/er-Raad Heibergs udgivene qvittering og Mortification af 3de
Febr: 1756, betræffende Peder Olsøn Jaastad Tinglyste pante Obligation af 24de Octbr: 1736,
blev anvist til udslettelse.
Anna Thomasdatter og med Jnteresse[re]de udgivene skiøde af dags dato til Haawer Larsøn
paa 11 mrk: sm: med bøxel, og 18 mrk: sm: uden bøxel, i gaard: Lotte, blev læst.
Anno 1756, d: 29de May, da Almindelig Sage-Ting for Kindzervigs Skibreede paa Tingstædet Utne blev holdet af Kongl: May:ts Foged Andreas Juel som Constitueret Dommer i
følge hans Excellence Hr: Stiftbefalings Mand von Cicignons høye Resolution. Retten sadt og
Administreret med det Laug Rett som Retten forhen besad,
hvorda den beskickede Dommer, Velædle og Welbyrdige Hr: Cancellie-Raad Fleischer til
den berammede Ting-Tiid havde ladet indstævne Bonde Manden John Monsen Nedre Sexe
med muntlig Varsel, til at indfri sin til ham udstædde Pante Obligation med Skades-løs Renter
og Omkostninger, og derfor at liide Dom.
Den indstevnte John Monsen Nedre Sexe mødte icke efter Paaraabelse.
Stevnings-Mændede LehnsManden John Hougse og SkydsSkafferen Christopher
Langesetter afhiemlede under Eed at den indstevnte for hans boepæl og i hans Kones Paahør
og hans Grandes Niels Johansen Nedre Sexes Paahør lovlig med 14ten dags Varsel er stævnt.
Comparenten Hr: Cancellie Raad og Sorenskriver Fleischer producerede derpaa, først,
høybemelte hans Excellence Hr: Stiftbefalings Mandens høye Constitution paa hans
foregaaende Andsøgning, af 1ste Maj 1756. \saa lydende/. dernest den indstævntis til ham
udgivne Pante Obligation af 20 Decbr: 1752, hvorefter at han til ham er skyldig Capital 90 rd:
med resterende Renter fra 20de Decbr: 1753, som i Retten blev oplæst og er saaledes lydende,
samt hans lovlige Opsigelse for bemelte Capital 90 rd: af dato 14 Juni 1755, som d: 21 nest
paafølgende for den Vedkom/m/ende lovlig er forkyndt. Velbemelte Hr: Comparenten
udbad, at siden den ind1756: 96
stævnte ej mødte, hannem maatte til neste Ting gives Lavdag.
Eragtet.

Som den Jndstævnte Efter PaaRaabelse ej haver mødt, saa til næste Ting, som Almindelig her
paa Utne Tingstæd holdes, gives hannem Lavdag, hvilken Lavdag velbemelte Comparenten
for hannem vilde besørge forkyndt.
Fogden Hr: Juel lod inden Retten oplæsse og Examinere, 1o: Specification over de første
bøxler som nest afvigte aar er falden paa Halsnøe-Closter godset. 2o: 1ste og 2den Termins
skatte Restance for indeværende aar, hvis endelig Sum/m/a var 174 rd: 2 mrk: 8 s:, og som
ingen indfandt sig der noget imod forestaaende havde at erindre, var Hr: Fogden Rettens
Attestation begierende, som billigens blev fuldbyrdet.
Od Halstensen lod skriftl: af dags dato lyse sin penge mangel til 2 Løber smør udj den gaard
Rogde, som blev læst.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ei nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophæved.
Dend 14de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Sævertvedt, beligende i Gravens
Præstegield og Ulviig K:k: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som efter
Loven er opnævnt, sc: Peder Osse, Levor ibdm:, Elling ibdm:, Ole Johansen Haaem, Michel
ibdm:, Johan/n/es Wambem, Johan/n/es Frøsten og Endre Scheie, nærværende Lensmanden
Lars Larsen Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Bøygde {B} Procurator Hans Waage og gav tilkiende, det min
Principal Soldat Ole Eilefsøn Sævertvedt Nestleden aar for Juul her til aastædet med Muntl:
varsel til Jorde.Tirsdagen indeværende aar, og atter til den/n/e Tægtedag har ladet stevne og
indkalde Elling Pedersen Sævertvedt, her for Retten at møde til at anhøre hands Odels
Adkomster til 18 Mrk: smør efter seeneste Aftag, her udj Gaarden Sævertvedt, derefter at
imodtage Dom, hvorved min Principal haaber det dend indstevnte skal blive Dømbt til at
imodtage Løsnings penge, dem hand efter mindelig tilbud ej har villet imodtage, Gaarden at
fravige, og sam/m/e med lovlig skiøde min Principal at hiemle, og endelig at erstatte
Processens omkostning. Reserverende min Principal all videre lovlige procedur, og vil ieg
fornem/m/e om den indstevnte møder.
Dend indstevnte Elling Pedersen Sævertvedt møtte og tilstoed dend Muntl: stevning i alle
maader lovlig at være ham forkyndt.
Citanten viste penge for Retten, som hand sagde at være 54 rd:, om dend indstevnte sam/m/e
inu vilde imodtage.
Efter lang sam/m/en talle forklarede Parterne for Retten at være saaleedes foreenede.
Citanten Ole Eilefsen skal betalle til Elling Pedersøn for dend paastevnte Jordepart her udj
Gaarden Sævertvedt 80 rd:, siger Firesindstiuge Rigsdaler, og fraviige gaarden til Rette og
lovlige fare dag 1757, da Ole Eilefsen anam/m/er og imodtager gaarden med alle nu
paastaaende huuser, undtagen En stolpe-Bue, som er opbygt paa øde Tompt, dend skal følge
og tilhøre Elling Pedersøn, saa at hand dend som sin sande Eiendom kand fløtte lovl: naar
hand vil her fra Gaarden. Naar dend om foreenede Løsnings penge 80 rd: af Ole Eilefsøn er
betalt til Elling Pedersøn, skal bem:te Elling Pedersøn hiemle Gaarden til Ole Eilefsøn ved
lovlig skiøde, sam/m/e skiødets bekostning betaller En hver af dem dend halve part. den/n/e
processes omkostning ere de omforeenede at betalle hver dend halve deel. dette forliig
Parterne for Retten med hænders Rækelse bekræftede, og der om skiøde Laug Re[tte]n til
Provs.
Nu bliver at beregne den/n/e forretnings omkostninger saaleedes, Sorenskriverens fløtning
frem og tilbage har Citanten bekosted, dietpenge for En Reisedag 4 mrk:, den/n/e dags

forretning 2 rd:, Laug Retten per Mand 20 s:, er 1 rd: 4 mrk:, Bøygde Lensmanden 4 mrk:,
tilsam/m/en 5 rd:, som af Parterne blev betalt, og Retten ophævet.
Dend 15de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden øvre Leqven, beligende i Gravens
Præstegield og Ulviig Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som
efter Loven er opnævnt, sc: Conradt Undeland, Ole Haaeim, Jørgen Store Berje, Gunder Store
Berje, Lars yttr: Tvedt, David ibdm:, Johan/n/es Wambem og Michel Haaeim. Nærværende
Bøygde Lensmanden Lars Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Iwer Olsøn, Ole Magnussøn og Siur Iwersøn, alle Eiere og
beboere her paa Gaarden, og begierede det Rettens Middel vilde steene og Reene samt
needsætte Mod og Marckeskield dem imel:, efter deris indbyrdes sluttede foreening og dend
anvisning de her for Retten lover at giøre naar Rettens Middel i Morgen vil være dem
føl[g]agtig. saasom her forhen er skeed steenings forretning den 30de Octbr: 1693, men som
sam/m/e til deels er uforstaaelig og til deels ej overalt visser Marckeskield, saa er det at vj nu
som selvEiere ere forenede hvorleedes Marckeskieldet skal være, dog begierer vj at det
om/m/elte Marckeskields brev, som vj nu fremleger, her i acten maae inddrages, paa det
forskielden af det Marckeskield som nu giøres øyensiunlig kand sees. bem:te Markeskields
brev er saa lydende.
hernest forføyede Rettens Personer i følge [med] Parterne, os ud til agerne og Bøen for at
needsette skieldsteene efter den anvisning Parterne har belovet. Da den forrige steenings
forretning taller om, at Byttet skal gaae af Stuedørren. Da som sam/m/e stue skal fløttes lenger
op mod backen, blev ligge ud for stuedøren needsat En Marckeskields steen med sine 2de
vidner og Kuld under. De Merkeskields steene, efter det fremlagde Marckeskields brev, samt
de der udj om/m/elte Kors, som fantes af ælde at være forfarene, bleve forfriskede. Det
om/m/elte brev taller om, at ved Tornebusken skulle staae en Marckeskields steen som skulle
visse lige need over ageren, men som sam/m/e steen fantes ej, blev ved Tornebusken needsat
En Marckeskields steen som visser need mit i ageren, der needsat den anden Merckesteen som
visser need i den gamle Merckesteen i ager Reenen. Jnd paa Tuftene ved Gildsbaret blev
needsat En Merckesteen som visser West i en steen hugget Kors, som visser need i ager
Reenen til en gaml: Merckesteen. Inden for agerne Kaldet Kloene, der needsat en
Merckesteen som visser need til
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ager Reenen, der needsat En Merckesteen. Paa Gulletsøret needsat en Merckesteen som
visser op til veien, i en steen der hugget En Kors. Inden for Botnen under ageren needsat En
Merckesteen tet under en ask, derfra need i den anden Merckesteen og saa i en vinckel Kloppe
hugget i en jordfast steen, derfra i den 3de Merckesteen tet ved ager Reenen, needen for ager
Reenen, i En jordfast steen hugget En vinckel gloppe som visser tilbage igien, derfra lenger
ud til en under ager Reenen needsat merckesteen som visser i andre 3de efter hin anden
Needsatte Merckesteene i ager Reenen, fra den sidste Merckesteen og op i en vinckel gloppe
hugget i en jordfast steen, derfra op i en Merckesteen, og atter til den sidste Merckesteen tet
oppe under Røyssen, siden gaar Byttet efter Røyssen. Needen for floers Noven needsat En
Merckesteeen som visser West udj En Kors hugget i en jordfast steen. Oven for Find sine
huuser Tufter needsat En Merckesteen ved løen, som visser West i den anden Merckesteen i
det gamle Bytte. West ud paa Harken ved Nedr: Leqwens Byttet Needsat en Merckesteen tæt
ved veien, som visser ind efter veien til en vinckel Kloppe udj En jordfast steen, sam/m/e
visser op udj 2de efter hin anden needsatte Merckesteene. Inden for huusene i Tunemsbackene nee[d]sat en Merckesteen ovenfor ageren, sam/m/e visser op efter i 2de efter hin

anden Needsatte Merckesteene, hvoraf den sidste staar i Broddet. I den inderste Teig,
Nemshougen, needsat en Merckesteen som visser op mit paa flaaten til den anden
Merckesteen, sam/m/e visser op til den 3de needsat Merckesteen med en gloppe udi, som
visser tvers paa begge sider. Paa Østre side af sidst om/m/elte gloppe imod Elven er needsat
en Merckesteen med en gloppe udj, som visser op i 5 efter hin anden huggede glopper, hvoraf
den sidste er hugget i en stoer steen i JoneKlev. Neer i Tunems-braadet under den Middelste
houg, needsat en Merckesteen som visser op mit paa flaaten til den anden Merckesteen, som
visser op i den 3de Merckesteen, hvorudj hugget en gloppe som visser ud i West i 5 efter hin
anden huggede glopper, hvoraf den sidste er en vinckel gloppe, sam/m/e visser beent need i en
stoer steen, hvorudj blev hugget 2de glopper, den neederste af sam/m/e glopper visser til en
Merckesteen tet ved veien, siden gaar Byttet langs efter Tunemsbraadet til forberørte inderste
Merckesteen.
hermed tog den/n/e dags forretning ende, siden det var seent paa aftenen, og forretningen
udsat til i Morgen.
Dend 16de Junj blev den/n/e forretning atter forretaget, er passeret som følger.
Nordenfor JoneKleiv, i en gaml: Merckesteen begynder byttet, og visser West op i en gloppe
huggen i en Bergsnov, derfra op i en jordfast steen, hvor der blev hugget En Kors, som visser
op i 2de efter hin anden needsatte Merckesteene udj veien needsat, siden efter veien op i et
skarv, hvor der blev hugget en gloppe, sam/m/e visser op efter steengaren til Slondahls lee,
hvor blev needsat en Merckesteen, som er ende Mercket. Fra {he} forhen benævnte
JoneKleiv blev hugget en Kors som visser West efter Braadet og hamrelaget, hvor der efter
hin anden blev hugget 5 glopper, og var den sidste en vinckel gloppe som visser op til Syssens
byttet. Fra den øverste gamle Merckesteen paa Harken skal byttet gaa op under garen, hvor
der i en jordfast steen blev hugget en gloppe, sam/m/e visser op i en Bergham/m/er, hvor der
blev hugget en gloppe, sam/m/e visser op til Sysse Byttet. Oppe i udmarcken har byttet været
i En gaml: Furre Træe, sam/m/e Fure, efter parternes forestilling, skal af Elde være afgaaen,
Men nu formedelst snee, som Marcken til fields er overdecket med, ej kand sees, blev af
Parterne vedtagen, at naar sneen afgaar, skal Tvende af det her sidende Laugret i Parternes
nerværelse, paa det stæd hvor furen har staaen, needsætte en lovl: Marckeskields steen.
Mercket af Stue døren, hvor der i gaar blev needsat en Merckesteen, skal i det øfrige gaae
efter det gaml: Merckeskields brev.
Det smale huus med en høe skygge ved, som Iwer Olsøn har opbygget paa Siur Iwersøns
grund, skal blive staaen, imod at Iwer aarlig til Siur betaller En skilling Danske i grundeleie,
som en Kiendelse, at Iwer ej skal fange hævd paa grunden, men skulde sam/m/e Ene skilling
Danske, efter paafordring ej blive betalt, eller og, at grunden igien blev øde, da hiemfalder
den til Siur som hands Rette Eiendom.
angaaende veiene blev saaleedes sluttet, at igien/n/em Stoer ageren skal Iwer Olsøn giøre en
forsvarlig gangevei, som tilforn været haver. Dend øverste gange vei her fra til Sysse skal
afskaffes og med gierde forebyges, siden den er Iwer til skade, og gaar igien/n/em hands beste
bøe, men den nederste gangevei bliver uforhindret, som den været haver. Ind over forskottet
skal ickun over Iwer sin ager bruges en vei til Korn og giødnings Kiørsel.
Som intet videre var at foretage, bleve Parterne om den/n/e forretnings omkostninger
saaleedes foreenede, at Iwer Olsøn betaller den halve deel, Siur Iwersøn ¼ part, og Ole
Magnussøn En fierde part, og bliver sam/m/e saaleedes at beregne, Sorenskriverens Fløtning
til og fra aastædet 1 rd:, diet penge 4 mrk:, er 1 rd: 4 mrk:, som formedelst andre forretninger
Modereres til 1 rd:, tvende dages forretning 3 rd:, Laugretten per Mand 2 mrk: 8 s:, er 3 rd: 2
mrk:, og Lensmanden 1 rd:, tilsammen 8 rd: 2 mrk:, som blev af Parterne efter foreningen
betalt, tillige med
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Marckeskields brevets læsning. hvornest Retten blev ophævet.
Dend 16 Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Westreim, beligende i Gravens Præstegield og
Ulwiig Kirckesogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som efter Loven er
opnævnt, sc: Ole Haaeim, Jørgen Store-Berge, Gunder ibdm:, Lars yttr: Tvedt, David ibdm:,
og Michel Haaeim, nærværende Bøygde LensManden Lars Wambeim,
hvorda for Retten fremstoed Ole Tostensøn og gav tilkiende, at som ieg ved giftermaal er
indkom/m/en til beboelse paa den/n/e jord, der er mine steebørns Odel, saa til Secürité, saavel
for dem som mig, har ieg funden mig beføyet til den/n/e tægte dag med Muntl: varsel at
indkalde mine steebørns Formyndere, sc: Peder Jonsøn Osse, som værger for min ælste
steesøn Siur Jonsøn, og Engel Gierdtsøn Bache, der værger for min yngste steesøn Niels
Jonsøn, at være her nærværende ved den/n/e forretning, da ieg paastaar Gaardens tilhørende
huuser ved Rettens Middel at blive besigtiget og Taxeret, hvad de nu efter forefundene
beskaffenhed kan være værdt, alt til en fuldkom/m/en Rettesnor i sin tiid, imel: mig og mine
nu umyndige steebørn. og vil ieg fornem/m/e om de indkaldede Formyndere møder.
Peder Jonsøn Osse møtte og sagde at vilde være ved den/n/e forretning.
Paa Formynderen Engel Gierdtsøn Bache vegne møtte hands svoger Ole Gribsøn Ødven.
da Rettens Middel strax begyndte at besigtige, Taxere og Wurdere den/n/e Gaarde parts
tilhørende huuser.
1ste En gaml: glas Bue, Kiøbt paa Lione, og her paa øde Tompt opsat
omtrent for 20 aar siden, er Tagløs, eller vil tæckes, kand ansees at
være vært, som den nu staar
12 rd:
2det En Røgstue, er tagløs, kand ansees for
16
3de En glas stue, som er gaml:, med svale uden for, En bedervet og
farlig skorsteen, En gaml: bilegger ovn i stuen, og en lem over
stuen, samt en steen Kielder under huuset, anseet, for
22
4de Et gam/m/elt stavbuer, vurderet
7
5te
Et loft med underbue, vurderet for
28
6de Et stavbuer, under grunden duer intet, vurderet
6
7de En stavløe med et tøm/m/er brod mit i huuset, 2de lover, for
38
8de Et gaml: smale Fios og floer, vurderet
9
9de Et gaml: geede Fios, vurderet
3
10de Et lidet gaml: smalehuus, vurderet
1 3 mrk:
11de En gaml: Floer, vurderet
6
12de En hestestaal med høeskygge ved, vurderet
5
13de Et qvernehuus, vurderet q i Kalvenæs,
3
14de Et hønsehuus, vurderet
3
15de Et Ildhuus, vurderet
3
16de Et Nøst ved søen, staaende paa Præstegaardens grund, vurderet
5
{Flere huuser fantes}
17de En udløe paa bøen eller platset Gillerhuus
2
18de Fiire andre smaae udløer, vurderet
6
19de Gaardens seelhuus, vurderet
1 3
20de Et seelhuus paa Siur Opheims støel, vurderet
1
21de Et lidet smiehuus her paa Gaarden, vurderet
1
22de En vedskygge her paa Gaarden
1

Fleere huuser sagde Ole Tostensøn, saavelsom begge Formynderne,
her paa gaarden ej findes.
Sum/m/a Sum/m/arum
177 rd: 3 mrk:
Som intet videre var at foretage, saa bliver den/n/e forretning saaleedes at beregne,
Sorenskriverens fløtning til og fra aastædet 1 rd:, diet penge 4 mrk:, tilsam/m/en 1 rd: 4
mrk:, som formeedelst andre forretninger Modereres til 1 rd:, den/n/e dags forretning 2 rd:,
Laugretten per Mand 20 s:, er 1 rd: 1 mrk: 8 s:, Lensmanden 4 mrk:, den/n/e forretnings
beskrivelse med det stemplede papiir 1 rd: 12 s:, tilsam/m/en 6 rd: 4 s:, som af Ole Tostensøn
blev betalt, og saaleedes den/n/e forretning sluttet.
Sam/m/e dag blev Retten betiendt paa Gaarden Hylle, beligende i nest forbem:te Præstegield
og kk: sogn, og det med nest forbem:te Laug Rett, som efter Loven er opnævnt, nærværende
Bøygde Lensmanden Lars Wambem,
hvorda for Retten fremstoed Heine Guttormsøn og gav tilkiende, det hand efter skiøde af
24de Apriil dette aar, her udj gaarden haver tilforhandlet sig af Tosten Siursøn Hylden 1 Løb
smør, 1 huud gaml: Landskyld, da paa det hand til sin Secürité for de Odels baarne, i sin tiid,
kand bevise i hvilcken tilstand hand nu anam/m/er gaardens huusser og skoug, haver hand til i
dag indkaldet selgeren, bem:te Tosten Siursøn, at være nærværende, med begiering det
Rettens Middel vilde besigtige, Taxere og Wurdere den/n/e gaardeparts tilhørende andeel i
huuser, samt besigtige fuhre skougen, i hvad tilstand den nu befindes. til vedermælle er og
indkaldet Sogne Præsten Hr: Poul Schnabel, som møtte og sagde, det hand pro Officio her i
gaarden Eier {En halv Løb} \3 Spand/ smør med bøxel, og overbøxel til 1 ½ Spd: smør,
Lysse-Closter Goeds. saa er og indkaldet leilendingen Anders Olsøn at være nærværende,
siden hand her i gaarden bruger, efter egen nu giorde forklaring, af Rectoratets goeds ½ Løb
smør og Et b:skind.
Dend indstevnte selger Tosten Siursøn møtte og sagde, det hand som selger af 6 Spd: smør
vilde bivaane den/n/e forretning.
Da Retten begyndte strax at besigtige, Taxere og Wurdere den/n/e jordeparts andeel
tilhørende huuser.
1ste En Røgstue, den øvre side, hvorudj hand eier 24/27 deel,
sam/m/e blev vurderet for 5 rd:, er Heines andeel
4 rd: 2 mrk: 10 s:
2det Loftet, derudj Eier hand 24/27 deel, {vurderet} men har
ingen andeel i svalen eller underbuen, efter forretning af 4de
Octbr: 1736. Loftet er gaml: med et slet Tag, vurderet 6 rd:,
bliver hands andeel
5 2
3de En Floer, ligesaa derudj 24/27, i alt vurderet 10 rd:, bliver
8 5
5 1/3
4de En hestestaald med høelem over, ligesaa 24/27 part, vurderet
3 rd:
2 4
5te
Tøm/m/er braadet i løen, 24/27 part, vurderet, med halve
lav.(?) (laaven?) 15 rd:
13 2
6de Et smalefios, 24/27 part, vurderet 4 rd:, hands andeel
3 3
5 1/3
lateris
38 1
4 2/3
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7de
8de

Transport
En veedskygge, vurderet 4 mrk:, deraf 24/27 part er
En stavbuer, dette huus blev af selgeren Tosten Siursøn
desputeret ej at være solt, hvorfor den/n/e despute henvises

38 rd: 1 mrk: 4 2/3 s:
3
8 8/9

til almindelig Rettergang
9de Et gl: smiehuus, Eene tilhørende, vurderet
2
10de Paa stølen Floer og løe under et Tag, vurderet 3 rd:, der af
24/27 part, er
2 4
11de Et seelhuus paa støllen, vurderet 9 mrk:, deraf 24/27 part, er
1 2
Paa øverste støllen, Gunnersette kaldet, fantes intet seelhuus,
ligesom her ingen fleere huuser til den/n/e jordepart findes.
Sum/m/a
43 rd: 0 mrk: 13 5/9 s:
Hernest blev heele Gaardens tilhørende Fuure skov, i følge af selgeren og Kiøberen,
besigtiget, som befantes meget slet og aldeeles forhugget, saa ej videre af skoven er at
bekom/m/e, end til huuse Reperation, men ej til noget forsvarlig huusebygninger at finde.
Som Tosten Siursøn Hylde for Retten declarerede, det hand frafalder sin paastand om
stavburen, tilstaar at den skal følge gaarden, og at den nu, som Et den/n/e jordepart Eene
tilhørende huus maae vurderes. sam/m/e blev vurderet og anseet at være værd 5 rd:
Som intet videre var at foretage, saa bliver den/n/e forretnings bekostning saaleedes at
beregne, Sorenskriverens skyds til og fra aastædet 1 rd:, diet penge 4 mrk:, er 1 rd: 4 mrk:,
som Modereres til 1 rd:, formedelst andre forretninger. den/n/e dags forretning 2 rd:,
Laugretten per Mand 20 s:, er 1 rd: 1 mrk: 8 s:, forretningens beskrivelse med stemplet papiir
1 rd: 12 s:, Lensmanden 4 mrk:, tilsam/m/en 6 rd: 4 s:, som blev betalt.
Dend 17de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Nedr: Leqwen, beligende i Grawens
Præstegield og Ulviig Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugrettes mænd, som efter
Loven er opnævnt, sc: Johan/n/es Wambem, Jørgen Store-Berge, Gunner ibdm:, Lars yttr:
Twete, David ibdm:, Hellie Haaeim, Michel ibdm:, \og/ Conrat Undeland, nærværende
Bøygde Lensmanden Lars Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Bøygde Procurator Hans Waage for Klockeren her i
Præstegieldet, Brun Heins, og Producerede Kongl: allernaadigste Beneficium Poubertatis af
7de Nobr: 1755, samt den ham af Fogden Juel tillagde ordre af 19de Febr: h: a:, der alt blev
lydelig læst og er af følgende indhold, Lit: A og B.
Procurator Waage dernæst gav tilkiende, det min Principal ved skriftlig stevning af 22de
Martj nestleeden til den/n/e tægte dag, hertil aastædet har ladet stevne og indkalde
vedkom/m/ende, til at faae Klocker Gaarden udsteenet fra omligende Naboer, med videre
efter stevnemaalets indhold, det ieg til Actens følge fremlegger, og vil fornem/m/e om de
indkaldede møder. det fremlagde stevnemaal er af følgende indhold, Lit: C.
Procurator Waage sagde, at som Anfind Torbiørnsøn Leqven har solt sin Gaard Leqven til
sin svoger Torchiel Poulsøn Nedr: Leqven, hvilcket forhen var mig ubekiendt, alt indtil nu ieg
her til Aastædet er indkom/m/en, altsaa frafaldes stevningen og søgemaalet imod Anfind
Leqven, siden Torchel Poulsøn Nedr: Leqven nu er og bliver i saa fald hovedmanden.
Torchel Poulsøn Nedr: Leqven møtte og tilstoed at dend oplæste stevning er ham lovlig
forkyndt.
Mandrup Ødwen som Lauværge for Encken Britte Nedr: Leqwen, Simon Endresøn Lione
som Laugværge for Encken Herbor Jensdatter Nedr: Leqven, Richol Madtsøn Nedr: Leqven,
Iwer Olsøn øfre Leqven, Siur Iwersøn ibdm:, og Ole Magnussøn ibdm:, Sogne Præsten Hr:
Poul Schnabel, {Od H} Anfind Halsen Torblaae, Iwer Larsøn ibdm:, Siur Andersøn ibdm:,
Colbeen Olsøn ibdm:, Salomon Holgiersøn Torblaae, Giermun Askielsøn ibdm:, Hagtor
Olsøn ibdm:, Sølfest Nedr: Torblaae, \og/ Isaak Endresøn ibdm:, møtte alle og tilstoed den
oplæste stevning at være dem lovlig forkyndt.

Citanten, til actens følge, fremlagde forrige Klokker Johan/n/es Andersøn Ribers Memorial
af 14de Nobr: 1726, med paafølgende Resolution af 18de Jan: 1727. der alt blev oplæst og er
saa lydende, Lit: D.
Dom/m/eren tilspurte Parterne, om det icke kunde være giørligt, at de indbyrdes kunde
træffe Et taalelig og {M} paa begge sider Moderat forliig.
Efter nogen tiids forløb og sam/m/en talle erklærede Parterne, det de haabede at blive
forenede, saasom vi nu for det første er forligte om det støcke Bøe Kaldet Klokker gierdet, det
sam/m/e her efter som forhen skal følge og tilhøre Klokker Parten, begierede, det sam/m/e
støcke Bøe med lovlig Merckeskield maatte blive indhægnet med 8te Merckeskields steene,
hvorudj findes hugget 3de L glopper, og udj 4 jordfaste steene hugget i hver En gloppe, samt
udj En jordfast steen hugget Een L gloppe, er tilsam/m/en 13 Mercker. for det andet, i
Qvernhuus dahlen needsat imel: øfre Leqve og Klockerparten 15 Merckeskields steene,
hvorudj findes hugget 2de L glopper, og udj en jordfast steen hugget L gloppe, samt i en
anden jordfast steen hugget En gloppe. For det3de blev i Holmen og indtil Gilbaret oven for
ageren, Needsat imel: de 3de opsiddere paa Nedr: Leqve og Klocker parten 4 Merckesteene,
og i den sidste hugget en vinckel gloppe, samt udj en jordfast steen hugget en gloppe, og i en
anden jordfast steen hugget en Kors. Need efter Gilds1756: 98
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Barret frem med aggeren imel: Encken Britte Nedr: Leqve og Klocker parten needsat 7
Merckeskields steene, og i 3de jordfaste steene hugget 3de glopper, dernest needsat dend
sidste og 8de Merckeskields steen, hvorudj blev hugget En Kors, i dette Kors er Bytte imel:
Klockeren, Encken Herborg, Encken Britte og Torchiel. fra Korset og ind imod Elven, i en
jordfast steen blev hugget en gloppe som visser lenger ind imod Elven, der needsat en
Merckesteen, hvorudj blev hugget En vinckel gloppe som visser beent op efter den gamle
Elve gang, disse Mercker var imel: Klocker parten, Torchiel og Encken Britte. Imellem
Torchiel Nedr: Leqwen og Klocker parten, paa indre siden af Skitne-Teigen, er needsat 6
Merckeskields steene, hvoraf den sidste viser i søen, og udj den første, under Sigr: Amble[s]
huus, blev hugget en gloppe som visser op imod Lofte, hvor der blev needsat en Merckesteen
som visser under og med Loftet til en jordfast steen, derudj hugget en L gloppe som visser op
i en gloppe hugget i en steen under nederste og yderste Lofts Noven. udj En jordfast steen
ved Klockerens Nederste og inderste Ildhuus Noven blev hugget En gloppe som visser need
til en i Torchiels agger Reene needsat Marckesteen, som visser need til en ved almandsveien
needsat Merckesteen, hvorudj blev hugget en L gloppe, sam/m/e viser op til en i agger Reenen
needsat Merckesteen, dette eller disse Mercker var imel: Klockerens Bøe og Torchiel
Leqwe[s] ager. fra den steen i agger Reenen under aggeren gaar mercket need udj 2de efter
hinanden needsatte Merckesteene som visser i søen, og er Mercke imel: Klocker parten og
Richold Leqwe.
hvormed den/n/e dag tog ende.
Dend 18de Junj blev den/n/e forretning atter foretaget, er saaleedes passeret.
I Leqves Scheien Er Klockerens gamle udtagne agger, bleven indhegnet fra alle omligende
Eiere, med 8te Marckeskields steene, hvorudj er hugget 4 vinckel glopper. I den
Marckeskields steen som i gaar blev needsat i agger Reenen under aggeren som liger under
Klocker\ens/ {......} Ild-huuset, blev hugget En gloppe, som visser op til Klockerens ager, der
blev tillige med løen og stavburen indhægnet med 5 Merckesteene, udj den første huget en T
gloppe, i 2den og 4de Merckesteen hugget En L gloppe, og ved veien udj en jordfast steen
hugget en T gloppe som visser til disse om/m/elte Mercker og veien til Klockerens Ildhuus,
hvor der under brøstet blev sat en Merckesteen. Klocker aggeren i Forskottet blev indhægnet

med 4re Merckesteene, og udj hver steen hugget En vinckel gloppe, Imellem øfre Leqwe
Eiendom og sam/m/e agger, blev paa den eene side need igien/n/em sat 6 Merckesteene.
udmarcken, blev først imel: Øfre og Nedr: Thuunet her i Nedr: Leqvens udmarck og skov,
fra øverste fieldet og need efter imod bøe gierdet, er hugget 5 glopper og needsat En
Marckeskields steen, som staar tæt oven for bøegierdet i en houg, Øfre Thuunet Eier skoug
og Marck paa Nordre siden af disse Mercker, og Nedr: Thuunet Eier paa Sør siden.
Der næst blev udmarcken og skougen skift imel: Klockeren og Torchiel Poulsøn Nedr:
Leqven, og dem imel: til Marckeskield hugget 6 glopper efter hin anden fra Fieldet og need til
Bøe gierdet, og Eier Klockeren paa Nordsiden af disse Mercker, og Torchiel Poulsøn paa Sør
siden imod Torblaae Byttet.
Saa blev og vedtaget, at Klockeren i 6 dagge, fra Mandags Morgen til Løwerdags aften, paa
Egen bekostning med En mand, skall hielpe Torchel Poulsøn at Røde paa Eget ansvar sig En
slotte i udmarcken.
I Snou-holmen er Klockerens Eiendom udmercket og indhægnet med 3de glopper, 2de
Merckesteene, og udj den Ene er hugget En vinckel gloppe.
Som nu all Marcken baade inden og uden gierdes er steenet og Reenet all Klockerens
Eiendom og brug fra omligende Nab[o]er, saa bliver nu at skifte Thuun gaarden, og blev da
Sydost for Øfre Thunets Nederste Lofts Nov, needen for Kiørselveien needsat en
Merckeskields steen som visser imel: Thuunene, hvor derudj En jordfast steen blev hugget en
gloppe som visser til nederste Noven i Klokkerens ildhuus, hvor der blev hugget en gloppe i
en jordfast steen, disse Mercker adskiller Øfre og Nedr: Thuunet her i gaarden, Men den
grund som Klockerens Ildhuus nu staar paa, skal stedse og altiid følge og tilhøre
Klockerparten. ligesaa den grund hvor Klockerens huus nu staar paa.
Ellers blev aftalt og besluttet, efter Torchiel Poulsøn og hands værfader Anfind Torbiørnsøns
giorde tilbud, at naar Klockeren eller hands efterkom/m/ere vil bygge Et Stavbuur og Et
Sengebue, da skal de her i gaardens Thuun der til skaffe ham fornøden og beqvem grund og
Platz, og om saadan Plads ej anderleedes beqvem/m/elig kunde findes, vil og skal de Needrive
deres ildhuus for at forskaffe Klockeren beqvem grund. angaaende Loftet med de 2de
underbuer, der med forbliver det i eftertiiden som det forhen været haver, Neml: at Klockeren
beholder den Nordre underbue, som hand forhen haft haver, og Torchiel Poulsøn beholder den
Søndere underbue med loft og svaler, og stedse herefter som forhen dette huus vedlige holder.
Som om intet videre var at foretagge, saa bliver følgende beregning over den/n/e Rettergang
saaleedes, Sorenskriverens fløtning til og fra Aastædet 1 rd:, diet penge 4 mrk:, Tvende
dages forretning 3 rd:, Laug Retten, i henseende til dette besværlige arbeide, kand ej ringere
have end som per Mand 48 s:, er 4 rd:, Bøygde Procuratoren, som har Reist 6 miile her ind,
paastoed billigens 4 rd:, Lensmanden for at gaae Rettens Middel til haande 1 rd:, Fogden for
Laug Rettens opnævnelse 1 rd:, den/n/e forRetnings beskrivelse med det stemplede papiir, 1
rd 3 mrk: 12 s:, Klockeren paastoed for disse 2de dagges underholdning for Rettens Middel,
samt de her til Aastædet indkaldede mange vidners underholdning, i billigste og minste
maader anført 6 rd:, tilsam/m/en 22 rd: 1 mrk: 12 s:
Derom Parterne saaleedes bleve foreenede, at Øfre Leqwe opsiddere betalte 5 rd: 3 mrk:,
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Nedr: Leqwe øfre Thuuns opsiddere betalte 8 rd: 2 mrk: 6 s:, og Torchel Nedr: Leqwe betalte
6 rd:, Klockeren tager hos sig selv 2 rd: 2 mrk: 6 s:
Dernæst blev saaleedes Kiendt og
Afsagt,
Forrestaaende Forretnings værck og dend der paa fuldførte Steening og Reenings Forretning,
med lovlig Mod og Marckeskields needsettelse, samt videre efter forbem:te ord efter andet

som indført er og passeret, bør alle vedkommende tilfulde holde dem efterrettelig under straf,
for den som der imod bryder, af 10 rd: udreedelse til Præstegieldets fattig Cassa, som
Lensmanden lovlig udpanter og leverer til Fattig Com/m/ission[en], foruden anden vilkorlig
straf som den skyldige efter sagens omstændighed og lovlig tiltalle kand vedbørlig fortiene.
Dend 21de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Steene Nedr: Thuun, beligende i Wigørs
Præstegield og Kirckesogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettesmænd, som efter Loven
er opnævnt, sc: Salamon Norrem, Niels Walland, Lars Schaalem, Swend Walland, Lars
Samsonsøn Røsseland, i hands stæd sat Ole Schaar, og Lars Nielsøn Røsseland, nærværende
Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven.
hvorda for Retten fremstoed Tollef Christophersøn Steene og gav tilkiende, det hand med
Muntl: varsel til den/n/e tægte dag, her til Aastædet har ladet stevne og indkalde Henrich
Olsøn Steene med Jorddrott og Broder Johan/n/es Olsøn ibdm:, at møde for Retten til Een
lovl: steening og Reening samt Mod og Marckeskields needsettelse imel: Citanten og de
indstevntes Eiende jordeparter her udj Gaarden Steene, saavel hiem/m/e Marcken af ager og
Bøe med skoug, som og hiem/m/ehavens skoug, alt ved Marckeskield at blive adskilt fra hin
anden, og endelig, begge at erstatte den/n/e foretnings omkostninger, samt Henrich Olsøn
erstatte mig de omkostninger hand i aaret 1754 aarsagede mig ved Rettens spilde, da hand
angav sig for Odels Pretendent til den/n/e min Eiende Odels jord, og der for bem:te aar, her
paa Aastædet protestere imod min lovl: paastand om Marckeskields Needsettelse. om alt nu
at imodtage Dom. Saa er og til vedermælle indkaldet de her anstødende Naboer Elling
Brigtsøn Moe, Giermun Steene, og Anders Siursøn Moe, som Formynder for Ole Olsøn, ved
den/n/e forretning at være nærværende, som og at giøre anvisning paa deres Marckeskield paa
de stæder hvor deres jorder kand støde an imod den/n/e jord som nu skal skiftes, steenes og
Reenes, og vil ieg fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
De Tvende hoved Mænd, Henrich og Johan/n/es Ols-søn/n/er, møtte og tilstoed varselen.
De til vedermælle indkaldede Naboer møtte og sagde det vj ere ganske villie til at giøre
anvisning paa vores Mercker.
Efter nogen sam/m/en {talle bleve Parterne} \..panare Henrich Olsøn/ saaleedes {forenede},
at {som de hver bruger lige meget her udj gaarden, saa skal} begge deres brug deeles udj 2de
lige Deeler eller Parter, efter dend anvisning som Citanten giør, \og .../ Henrich Olsøn \vil/
Kiose{r} hvilcken Part {hand} \ieg/ vil, skulde det da hende sig, at Henrich Olsøn tager den
Part som Citanten forhen har brugt, skal Citanten Tollef Steene give Henrich Olsøn vederlag
for det arbeide hand {forhen} har lagt paa sin forhen havende Part. ligesaa skal Henrich
Olsøn give Tollef Steene vederlag for sit arbeide. q <q her til Citanten svarede, at være
fornøyet med dette tilbud>
Begyndelsen skeede først paa hiem/m/e Bøen, eller hiem/m/e Marcken.
I Kroge Reenen needsat en Marckeskield steen som visser i Nord West tvers over Een bæck,
der needsat den anden Merckesteen, som visser i Sydwest til Kroge Kiøn/n/en, der needsat
den Tredie steen, som visser til 4de steen needsat tet ved Kroge Kiønen, derfra til 5te
Merckesteen {ved}, som er uden for Kroge Kiønnen, i sam/m/e linie til den 6de steen, som
staar ved Kroge Kiønsbraadet, sam/m/e visser til dend 7de steen, som er needsat tæt ved
veien, som er ved øfre Birkelands byttet.
Anden Teig, I Gierrene needsat En Needsat!! En!! Merckesteen som visser langs qverne
veien i Sydwest, ved veien Needsat dend 2den skieldsteen, som visser alt med qverneveien til
3de og 4de skieldsteen, der alt visser med veien til Giermuns Byttet.
3de Teig, Waatte-Kleiw, der needsat en Merckesteen som visser op imod En backe i
{Nordwest} Sydwest til 2den og 3de [steen], som visser i Nordost til En Kors hugget i Berget

i øvre WaatteKlew, sam/m/e visser i Sydwest til 4de og 5te steen needsat paa sam/m/e
WaatteKlew, dend sidste steen visser need i Nord til Et Kors hugget udj Et sort Berg;
4de Teig, I Waatte-Klev hugget En Kors som visser oven fra til en Merckesteen needsat, der
visser i Nord, og saa langs veien i Nordost til et Kors hugget i Et skarv, som visser i Nordost
til Et Kors hugget i En Bergnuble, sam/m/er!! visser fremdeeles i Nordost til en Merckesteen,
og derfra atter til Et Kors hugget i en jordfast steen ved veien, som visser alt i Nordost til en
Merckesteen needsat i Øyejorden oppe i backen, sam/m/e visser i Nord op til en Merckesteen
i sam/m/e backe, som visser til en Kors hugget udj Et Bierg i sam/m/e Ødejiord, som visser i
Nord til atter Et Kors hugget i et Bierg, og atter i Nord hugget et Kors som visser til Et Kors
hugget i En jordfast steen, derfra til Et Kors hugget i Øyejords-Berget.
Udj agger-Reenen kaldet Hougesund needsat En Merckesteen i den Norwest siide af
aggeren, sam/m/e visser {til} tvert over sam/m/e agger, hvor den anden Merckesteen blev sat.
Er saaleedes hiem/m/eBøen og aggerne skift, hvormed dagen blev til ende bragt.
Dend 22 Junj blev end videre med den/n/e foretning fortfaren; er passeret som følger.
ved Steenbroe-Elven Westen for Kletten needsat en Merckesteen som visser til et Kors i
Nordwest, hugget i et Berg Norden for Bygse, sam/m/e visser til en Merckesteen
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Needsat i Tungehougen, som visser i Nordwest til den 2den Merckesteen i sam/m/e
Tungehougen, derfra til 3de og 4de Merckesteen, der alt visser i Nordwest til 5te
Merckesteen, som visser i Nordnorwest til 6de steen, der visser til en Kors hugget i et Berg i
bem:te Tungehougen, som visser til En Merckesteen needsat i Eckestocken.
Anden Teig i udmarcken, I Tollefs-Træe udj en jordfast steen hugget En Kors som visser i
Nordnorost til en Merckesteen der visser til En Kors hugget i Et Berg kaldet Klette-Fieldet,
sam/m/e Kors visser oven paa Klette Fieldet udj en Needsat Merckesteen, som er ende
Mercket.
Efter at hiem/m/e Marcken og udmarcken saaleedes som melt er, var {skift og Deelet}
steenet og Reenet, blev all jorden, efter det imel: Parterne i gaards dag declarerede forliig, paa
det Henrich Olsøn Kunde Kiosse /: er at have valet :/ af Citanten Tollef Christophersøn
saaleedes skilt. Til No: 1. følger yderste Parten i Tungehougene, inderste (Parten) paa
Kletten, øfre Parten i Giærene og Nesset. Til No: 2. følger inderste i Tungehougene, yderste
Parten paa Kletten, kaldet Tollefs-Træet, Nedr: Parten i Giærene og Spands-Teigen.
Derefter Tollef Christophersøn sagde, Nu maa Henrich Olsøn efter hands i gaardags giorde
paastand have valet og Kiose hvilcken Part hand vil.
Da blev af Henrich Kiosset og udvalt No: 1, som er yderste Parten i Tungehougene, inderste
Parten paa Kletten, øfre Parten i Giærene og Næsset. altsaa Tilfaldt Citanten No: 2.
betræffende aggerne, da beholder En hver af dem de aggere de forhen haft og brugt haver.
Angaaend[e] homle Træene, da blev af Tollef givet til Henrich udi vederlag Et støcke bøe
udj Kroge Kiøn brodet, som blev indhægnet med 2de Marckeskields steene, hvorudj Henrich
anlægger sig Et homle Træe. i det øfrige beholder En hver de homle Træen de nu haver.
saa blev og med dem ombyttet dend Spands Teig som ligger tæt ved stoer Elven og tilhører
Tollef under No: 2, skal nu tilhøre Henrich, der imod skal Spands Teigen kaldet KieckeMyren tilhøre Tollef.
Som ingen videre havde at forestille, saa bliver at beregne den/n/e foretnings omkostninger,
som er, Sorenskriverens fløtning til og fra Aastædet, har Citanten forskaffet, og lovet at
skaffe, diet penge 4 mrk:, 2de dages foretning 3 rd:, Laug Retten per Mand 48 s:, er 3 rd:,
Lensmanden 1 rd:, foretningens beskrivelse med det stemplede papiir, 1 rd: 3 mrk: 12 s:,
tilsam/m/en Rettens gebyrd 9 rd: 1 mrk: 12 s:, foruden Mænds opnævnelse, dend første

Sessions bekostning, som formedelst Henrich[s] protest, blev afslaaen, Rettens underholdning
her paa stædet, der i alt af Citanten i billigste maader blev beregned med 9 rd: 4 [mrk:],
tilsam/m/en 18 rd: 5 mrk: 12 s:, herom parterne foreenede dem, det En hver betaller det
halve, og betalte Henrich strax til Retten 9 rd: 1 mrk: 12 [s:], og til Tollef 18 s:
Dend 23de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Selswiig, \beligende i Jondals Tinglav/,
med efterskrevene Eedsorene Laug Rett, som efter Loven var opnævnt, sc: Ole Schaar, Ole
Nielsøn Norreim, Christen Nedr: Wiig, Giermun ibdm:, Niels Walland, Lars Nielsøn
Røsseland, Lars Schaalem, Salamon Norreim, alle af Østensøe Tinglav, nærværende Bøygde
Lensmanden Gierrmun Olsøn Berven.
hvorda for Retten fremstoed Niels Selsviig og gav tilkiende, det ieg med Muntlig varsel til
den/n/e og dend 25 Junj har ladet stevne og indkalde min svoger og grande Torbiørn Olsøn
Selsviig at møde her for Retten til lovlig jordeskifte med steening, Reening og lovlig
Marckeskield[s] needsettelse imel: os, saavel paa agerne som Bøen, og at anhøre vidner om
hvorleedes mine Forfædre og Forældre brugt haver, samt hvor veite og veitestæder med
Brønder forhen været haver, og endelig, ved Dom at erstatte mig den/n/e Trætte og
Rettergangs omkostninger skadesløs. De vidner som ieg under Lovens faldsmaal har
indkaldet, er Lars Breche, Herbor Guttormsdatter, Siur Sætvedt, Niels Underhougen, og Iwer
Olsøn Selsviig; og vil ieg fornem/m/e om min indstevnte svoger med vidnerne møder.
Dend indstevnte Torbiørn Olsøn Selsviig møtte og tilstoed varselen, og fremlagde sin skriftl:
deduction af gaardags dato, hvor udj hand som Odels Petendent paa sin huustroes vegne
protesterer imod den/n/e Rettergang, indtil hand lovl: kand indtalle sin huustroes Odel og
Aasæde Rett fra Citanten, sam/m/e hands protestation var bilagt med lovl: stemplet papiir, og
er saa lydende.
Citanten sagde, det ieg imod protesten for den/n/e sinde ej noget har at erindre, reserverer
min tiltalle for Rettens spilde, naar min svoger har forsøgt sin formeenende Odels Rett lovlig
at bevise, som hand haabede maatte skee til næste jorde Tirsdag.
Afskeediget,
den/n/e sag udsættes til i dag Et aar, inden hvilcken tiid Torbiørn Olsøn Selsviig har at bevise
og lovlig afgiøre den/n/e hands huustrues formeenende Odels pretention, og altsaa betaller
Citanten den/n/e Session saaleedes, forskaffer Sorenskriveren fløtning hiem, ligesom hand her
til Aastædet giort haver, diet penge 4 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:, Laug Retten per
Mand, i henseende til veiens lengde, 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 5 rd: 4
mrk:, som Niels Selsviig betaler, under lovlig adfær.
Dend 26de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Herrej, beligende i Grawens Præstegield og
Eifiord kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug-Rettes mænd, som af Fogden Sigr:
Andreas Juel er opnævnt, sc: Kield Bagne, Lars yttr: Tveto, David ibdm:, Niels Jndr: Tveto,
Hans Børse, Gunner Bergo, Aslach ibdm:, og Aamun Wattetvet, nærværende Bøygde
Lensmanden Lars Wambem.
Hvorda for Retten fremstoed Anders Pedersøn Herrej med søn Lars Andersøn ibdm:, og gav
tilkiende, det de med Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag, her til Aastædet har ladet stevne og
indkalde Iwer Poulsøn Herrej, vores grande, fordj hand indtager og holder for mange
huusmænd i gaardens fællets Fæe hauge, og tilader dem i fællets fæe hauge at udgierde
slotter,
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vore Creature i fæebeite til fortrængsel. item, at sam/m/e deres huusmænd har indgierdet
vores søe-veie. og endelig, at hands huusmænd indsætter i fællets fæe havner for mange
Creature, vores Creature til største trængsel. her om alt Iwer Poulsøn Herrej at anhøre vidner.
dernæst Dom at imodtage til at afskaffe de fleere huusmænd hand holder, end hand[s] fierde
part i jorden kand tillade. item at tilbage legge under fæefoden de slotter hands huusmænd i
fællets fæe houge haver indgierdet, samt at giøre vores søe-veie igien aaben, og at fløtte
gierdet tilbage hvor det i fordum tiider efter vidners anvisning haver staaet. og endelig, at
blive anseet for sit forhold og den trængsel hands huusmænd haver tilføyet os, samt at svare
os processens omkostning skadesløs. saa er og indstevnt vores grande Iwer Poulsøns
huusmænd, sc: Niels Olsøn, Knud Siursøn, Richold Heljesøn, Randvei Aamunsdatter,
huusKone, til at forklare med hvis tilladelse de sidder her, dernæst Dom at imodtage til at
fravige stædet og vore fællets Marcker. endelig er til vedermælle indkaldet Iwer Poulsøn
Herrej[s] steebørns formyndere, Rower Lassesøn Møchelethuun for søn/n/en Tosten Hansen,
og Gun/n/er Nielsøn Garrethuun for datteren Catharina Hansdatter. og vil ieg fornem/m/e om
de samtlig indstevnte møder.
den indstevnte Iwer Herrej møtte, tilstoed at være stevnt, men [h]vor om ved hand ej, saasom
hand ej var hiem/m/e da stevningen blev forkyndt.
De tvende Formyndere møtte og tilstoed varselen.
de indstevnte huusmænd og Kone{r} møtte.
Kaldsmændene Aalmoe Nielsøn Røyse og Ole Torbiørnsøn Lægrei afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt for Iwer Poulsøns boepæl her paa gaarden Herrej, saaleedes som den nu er
incamineret, og det udj paahør af Giertrud Østensdatter Lægrei, som var i Iwer Poulsøn
Herrej[s] huus og forestoed sam/m/e, mens hand og hands huustroe var Reist til hands broders
Brøllup.
Citanterne paastoed de indstenvte vidner Eedelig forhørt, som er først de 4re Navngivene
huusmænd, dernæst Gun/n/er i Traaen, Lars Magnussøn Meehuus, Siur Ormsøn Lægrei,
Britte Ormsdatter ibdm:, Niels Haagensøn Schaar, Christj Samsondatter Herrej Nøstet,
Randwei Aamunsdatter Schaar, og Knud Nielsøn, huusmand paa Herrej. Endnu gav
Citanterne tilkiende, det de her til Aastædet har ladet stevne og indkalde Ole Tostensøn
Herrej, nu Westreim, at møde med steenings brevet imel: Citanterne og yttere Thuunet her i
Herrej, hvor indstevnte Iwer Poulsøn boer, samt bem:te Ole Tostensøn at anhøre vidnerne om
noget ham anstødende skulde blive fremført.
benævnte Ole Tostensøn møtte, tilstoed varselen, og fremlagde En steenings forretning af
14de Maj 1712, der lyder som følger.
Parterne begierede nogen tiid til at søge mindelig forEening. Efter megen lang sam/m/en
talle, hvor med dagen aldeeles hengick, Erklærede Parterne ej noget forliig at kunde træffe,
hvorfor sagen udsættes til i morgen tiilig.
Dend 27de Julj blev den/n/e sag atter foretaget i begge Parters nærværelse,
da og møtte Lars Sæd for sin Myndling Tosten Andersøn, som Eier En Fierde part her udj
gaarden{s}, dends yttre Thuun, lige imod Iwer Poulsøn, og beklagede sig over de mange
indtagne huusmænd, hvis Creature fortrænger min Myndlings Creature i Fæe beitet.
Citanterne paastoed deres vidner forhørte. Eedens forklaring blev dem forelæst, og formanet
at blive ved sandhed.
1ste vidne, Niels Olsøn, er huusmand her paa Gaarden hos Iwer Poulsøn, er gaml: 33 aar, og
er det 4re aar siden hand blev huusmand her, og dertil antaget af Iwer Poulsøn Herrej til det
Nordre huusmands Sæde, kand ej giøre anvisning hvorleedes huusmands sædet i gamle dage
har været, men min sal: Fader var huusmand paa sam/m/e stæd. ieg har ingen Fæste eller
bøxel seddel paa dette huusmands pladts af min huusbonde bekom/m/et. Nest afvigte aar slog
ieg noget lidet græs i Fæ haven uden for med garen, er gierdet, hvortil min huusbonde gav

mig tilladelse. ieg har 3de Kiør, 5 voxene souer, 2de geeder, En veder og 4 lam, som beiter
med gaardens Creaturer, og i vinter føede ieg 2de geeder for min Moder, dem drab Skrubben
/: er Ulfven :/, min SteeModer, som er i huus hos mig, kand uden tvifl giøre anvisning paa
huusmands platset, men ieg icke. Parterne havde ej noget at tilspørge dette vidne. hvor hand
ved Eed {aflagde} bekræftede sit udsigende. Citanterne tilspurte vidnet, hvem der havde
givet ham tilladelse at gierde Ær flotten fra fællets beite, og der for sætte gar og griin. Resp:
min huusbonde Iwer Herrej for 3 aar siden gav mig tilladelse der til. der var intet for mig,
enten gar eller grin, men ieg som melt sat det der, og slog græsset der i 3 aar, men i aar har ieg
ladet det ligge øde, siden ieg for Creaturene ej fick have det i Roe.
2det vidne, Knud Siursøn, huusmand hos Iwer Herrej, blev først antaget af Citanten til
huusmand paa det Søndre huusMands pladts, hvor ieg var i 19 aar, siden var ieg i 1 aar
Raasmand her paa Gaarden hos Iwer Herrej[s] huustroe Giert[r]ud Olsdatter i hindes
Enckestand, og 1 aar Rosmand efter at hun var bleven gift med Iwer Poulsøn. og siden antog
Iwer Poulsøn mig til huusmand hos sig, det ieg nu har været i 3 aar. mine huuse, som ieg selv
Eier og har opbygt, staar paa det Syndre huusmands sæde. de 2de huuse, neml: En Røgstue
og Ett stavbur, gav sal: Catharina Herrej og sal: Hans Herrej, som var Iwer sin forman[d], mig
lov til at bygge. Et lidet gaml: Fios har ieg arvet. En liden Floer og Et Ildhuus, det Ene
opbygget i Fior, og det andet i aar, der til har Iwer Herrej og Ole Westreim givet mig
tilladelse at bygge, floren staaer tæt ved løen. af Creature har ieg En Koe og En Kalv, 3
voxene geeder og 3de Kid, med dem beiter ieg paa andre Gaarders marcker, hvor ieg kand
faae lov og til leie. den tiid ieg brugte det Syndre huusmands platz, da gav sal: Hans Herrej
mig lov at optage det lidet agger stycke eller flæck, som
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ligger oven for Bøen, det ieg i aar har saaet, med Iwer Herrej og Ole Westreims tilladelse.
dend agger som ligger oven for i backen, som Iwer tilEgner sig, var agger støcke det første ieg
kom, og stedse har været og blev brugt af sal: Catharina Herrej. sal: Hans Herrej gav lov til at
forfløtte gierdet, om disse flæcker, i Et at sætte det tvers over søe{r}-veien, og var det hands
huusmand paa det Nordre sæde, sal: Ole, som fløttede gierdet. til slotte har ieg, med Iwer
Herrej tilladelse, Et lidet støcke bøe under det Syndre huusmands pladts, i almands søe-veien.
ieg kand ellers giøre anvisning hvorleedes gierdet tilforn har staaet om det Syndre huusmands
sæde, ligesaa om Iwer sin agger. tilforn har ieg giort En dags arbeide for den/n/e frihed ieg
har, men nu betaller ieg aarlig til Iwer Herrej En Rigsort:
3de vidne, Knud Nielsøn, ieg er huusmand deels hos Iwer Herrej og deels hos Citanten Lars
Herrej. af sal: Catharina Herrej, som var Moder til Iwer Herrej[s] forman[d] sal: Hans Herrej,
fick ieg tilladelse at bygge mine huusse i Fællets fæe have, disse huusser Eier ieg selv, hvoraf
ieg aarlig i grunde leie betaller 16 skil: til Iwer Herrej, og er det 20 aar siden ieg begynte at
bygge disse mine huusse. af Iwer har ieg det agger stycke i backen, hvoraf ieg aarlig betaller
7 mrk: af Lars Herrej har ieg det Syndere huusmands agger, samt tilladelse at have i fællets
Fæebeite 3 Kiør, 1 qvige, hvor til ieg paa Lægrei leier beite. af smaler og geeder har ieg 20
stk:, som beiter her i fællets fæe beite, for den/n/e frihed betaller ieg aarlig 1 rd: til Lars
Herrej, foruden at ieg paa Lars Herrej[s] Eiendeler slaaer græs omkring i Fieldet hvor ieg
kand, og derforuden hos andre leier mig slotter, hvor ieg kand faae dem til leie, saa slaar ieg
og græsset omkring Iwer sin ager, som ieg har til leie. hvorleedes huusmands pladserne
tilforn var omgierdet, kand ieg giøre anvisning paa, og befalede sal: Hans Herrej mig at fløtte
gierdet over søe veien. de gamle gierder har ieg afRevet og giort alt i Et, efter sal: Hans
Herrej[s] befalning, men af min huusbonde Lars Herrej havde ieg der til ingen befalning. ieg
har og slaget noged lidet græs uden for gierdet i Fæehaven med gierdet, dog uden nogens
tilladelse. Ære flotten slog min Broder, nu sal: Ole, som var huusman[d] paa det Nordre

sæde, og det føren Iwer kom her at boe, men med hvis tilladelse hand giorde det, ved ieg icke.
den/n/e Ære flotte ligger i Gaardens fælles fæe beite.
4de vidne, Richold Heljesøn, er først kom/m/en her i vaaren, men da hand ingen tilladelse
fick at være her, fløttede hand strax her fra med sine Creature, uden nogle faae smaler som inu
gaar her. Citanterne frafald dette vidne.
5te vidne, Randwei Aamunsdatter, til huus paa det Nordre huusmands sæde hos hindes steesøn, som var det første vidne. hindes Mand, afgangne Ole Nielsøn, var huusmand paa det
Nordre huusmands pladts i 8te aar, og var det i vaaren 4re aar siden hand ved døden afgick.
min Mand og ieg føede 4 Koer, og fick foer til En Koe hos Iwer Herrej sin forman[d], Resten
af foret fick vi hos andre gott folck til leie eller for arbeide. vi havde over 18 smaller, men
hvor mange kand ieg ej mindes, med disse Creature beitede vi aarlig i Gaarden Herrej[s]
Marcker efter vor!! (vaar) huusbondes tilladelse. huusmands gierdet fløttede Min Mand ud
over søe-veien, efter hands huusbondes tilladelse. ligesaa slog hand undertiiden Æreflaaten,
med sin huusbondes tilladelse, men icke alle aar, ligesaa havde En gaml: huus {Tøs} \Kone/
for ham slaaet Æreflaaten, som hand siden efter hinde slog, men gar eller grin havde hand ej
for Ære slaatten, sam/m/e ligger i udmarcken, hvor Creaturene stundum kom og beitede, og
stundum icke. ieg kand icke giøre anvisning hvor gierderne om begge huusmands sæderne
tilforn stoe, men begge huusMands pladserne bestoed i 3de Træe, som med gierder var
indhægnet, men nu er det alt i Et, og som ieg forhen ingen tancke giorde mig om disse Træe,
saa kand ieg heller ingen anvisning giøre hvor gierderne tilforn har staaet; og gav vj aarlig til
vores huusbonde i leie af det Nordre huus[mands] sæde 3 rd: 3 mrk:, det sam/m/e giver min
steesøn inu aarlig til Iwer Herrej. ieg har og En Koe og nogle smaler her i Gaardens fællets
Fæe beite, hvor til ieg om vinteren leier foster. som Parterne havde ej videre at tilspørge
vidner, hvor for det aflagde Eeden.
6de vidne, Gunner Olsøn, huusmand i Traaen, gaml: 73 aar, vidnede, at kand giøre anvisning
hvorleedes det Syndre og Nordre huusmands pladts her til Gaarden Herrej tilforn og fra gaml:
tiid af var med gierder indhægnet i 3de Træe, hvor gierderne har staaet. videre forklaring
kunde dette vidne ej giøre.
7de vidne, Lars Magnussøn, Rosmand paa Meehuus, ieg er føed og opavlet paa det Syndre
huusmands sæde her paa Gaarden Herrej; og saa lenge jeg kand mindes, da ieg nu {har} er 42
aar {42 a} gaml:, har der været 2de huusmands pladtser, det Nor og Sør, som har været
indhægnet i 3de Træer med gierder, det Nordre Træe var Iwer Herrej sin jordepart tilhørende
huusmands sæde, og det Synden Træe var Lars Herrej eller hands Farfader Peder Herrej
tilhørende huusmands sæde. og det 3de Træe, som er aggeren oven for det Syndre huusmands
sæde, tilhørte Iwer Herrej sin jordepart, og kand ieg giøre anvisning hvor gierderne har staaen
om disse 3de Træer. angaaende Ære flaatten, da har den som/m/e aar voren af huusmanden
paa Nordre sædet tilkasted og slaaet, og som/m/e aar har den lagt aaben for alle Creature, men
griin har der aldrig været, og gav huusmandens Eier ham lov til at slaae det, men om de andre
Eiere her paa Gaarden og havde givet ham lov der til, ved ieg ej.
8de vidne, Siur Ormsøn, huusmand paa Lægrei, næste gaard her ved, er gaml: 48 aar, ieg
kand giøre anvisning hvor gierdet har staaen om de Træer, de 2de huusmands sæder, det
Nordre og Syndre tilhørende, fra forige tiider. huusmanden paa det Nordre sæde, sal: Ole, for
nogle faae aar siden fløttede gierdet over søe veien og giorde alt i Et, efter hvis ordre ved ieg
ej. ieg ved aldrig at
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Ære flaaten har været indgierdet, føren nu ieg har hørt det, {men} ej heller har nødes!! (nauts)
Creature kom/m/et der og beitet, men vel hæste, ellers øger har beitet der, den har og stundum
været slaaet af den Nordre huusmand.

Hoved Citanterne sagde, det de, med Reservation om i sin tiid fornødiges de andre vidner at
føre, for nærværende tiid sam/m/e frafalder, og nu er fornøyet med de vidner som ført ere,
hvorefter de paastaar siun og grandskning.
Da forføyede Rettens Personer, i følge begge Parter, Ole Westreim, og samtlig vidner, os til
huusmands platsene, som ligger nere ved søen, for at imodtage den anvisning vidnerne har
belovet os.
da først samtl: vidnerne anviste os gierdet med griin for, som afskiær søe-veien og
indhægner begge huusmands pladserne, det Syndre og Nordre, under Et gierde. Dernæst
samtlig vidnerne anviste hvorleedes huusmanden paa det Nordre sæde, af Almendingen, for
dem som vil til og fra Gaards samt bør Reise den/n/e vej op til Bøygden oven for det færske
vand, er udlagt til bøe slaatte og agger til det Nordre huus[mands} sæde. fremdeles giorde
vidnerne anvisning hvorleedes gierdet havde staaet forhen imel: eller \om/ den agger Iwer
Herrej[s] jordepart er tilhørende oven for det Syndre huus[mands] sæde, hvorved almindingen
atter er indtagen til slotte, og noget lide til agger. Endelig giorde de anvisning hvor gierdet
har staaet om aggeren til den Syndre huusmands sæde. og til slutning anviste Knud Siursøn
de huuser, som er 5 stk:, opbygt paa Almendingen, i og ved søe-vejen. Dernæst Knud
Siursøn, efter at for ham var oplæst hands aflagde vidnesbyrd, og ingen af Parterne havde
videre at tilspørge vidnet, bekræftede sit vidnesbyrd ved Eed efter Loven. Ligesaa det 3de
vidne Knud Nielsøn. sam/m/eleedes det 6de vidne Gun/n/er Traaen. som og det 7de vidne
Lars Meehuus. og endelig det 8de vidne Siur Lægrei med ham i ligemaader forholdet.
Retten, i følge Forordningen af 31 Martj 1719, tilholdt Parterne at forskaffe Et afritznings
Carthe ofver Aastæderne i den/n/e Trette.
Parterne svarede nu at være foreenede, og at Rettens Middel vilde needsette Marckeskields
steene om de 2de {2} huusMands sæder efter deres foreening og anvisning, som de belover at
giøre. thi Iwer Poulsøn overlader Knud Nielsøns huuse tompter med en liden distance
Marck, til Lars Andersøn Herrej, hvor imod Lars Andersøn igien overlader til Iwer Poulsøn
sine huuse tofter fra det Syndre huus[mands] sæde. saa skal stedse Iwer Poulsøn holde søe
veien med griin vedlige, fri og ubehindret for Een hver.
Da blev først udsteenet Knud Nielsøns huuse tofter med det lidet støcke Marck som skal
følge det Syndre huus[mands] sæde, og sam/m/e tillige udsteenet saaleedes, ved gierdet
needsat en Merckeskields steen som visser Synden om og til Norden til gierdet udj 6 huggede
glopper udj jordfast steen, En vinckel gloppe og En C gloppe, samt needen ved gierdet, eller
needen for grinet, En merckesteen, hvorudj blev hugget en T gloppe, fra den øverste
Merckesteen ved gierdet gaar mercket need efter udj 2de Merckesteene og en gloppe, hvoraf
den sidste steen viisser til T gloppen udj Merckesteenen needen for griinet. inden for gierdet
er ageren paa øvre og Nordre siden indhægnet med 7 Merckeskields steene og En gloppe,
hvoraf den sidste Merckesteen visser need i søen paa den Syndre side af aggeren, ved søen tæt
med garen blev needsat en Merckeskields steen som visser op med garen til de oven for
ageren needsatte Mercker. dette saaleedes med Merckeskield indhægnede skal tilhøre det
Syndre huusMandssæde, som er Lar[s] Andersøn Herrej tilhørende. ald Resten af det
indgierdede ved søen skal tilhøre det Nordre huusmands sæde, som er Iwer Poulsøn
tilhørende, dog saa at søe-veien for alle Reisende bliver uforhindret i alle maader, da hand der
af at giøre sig saa nøttig som hand best ved og kand. de faae bircker som staar paa det lidet
støcke Marck Lars Andersøn bekom, skal {hand} \Iwer Poulsøn/ i den/n/e høst afhugge og
bort føre, paa det Lars Andersøn til vaaren kand giøre sit huusmands sæde sig saa nøttig og
gavnlig som hand best ved og kand. det Nordre huusmands sæde blev fra søen op ad og
Synden efter langs med gierdet indhægnet med 7 Merckeskields steene og 3 glopper hugget
udj jordfaste steene, hvoraf den sidste Merckesteen visser til det Syndre huusmands sædes
Mercke. Ærflaatten skal blive under den/n/e gaards fællets Fæe foed og beide fremdeeles,

hvor imod Iwer Poulsøn skal nyde inde i haven inden for Meel støllen hos Lars Andersøn Et
lidet slotte Træe, som i Morgen med Marckeskield skal udsteenes, siden dagen nu er forløben.
Dend 28de Julj blev den/n/e forretning atter foretaget,
og det lidet slotte Træe, som i aftes blev omtalt at skulle tilhøre Iwer Poulsøn, udj begge
Parters nærværelse udsteenet og indhægnet med 4 glopper, En C gloppe, alt hugget udj
jordfaste steene, og 11 needsatte Marckeskields steene, needfæsted med sine 2de vidner ved
hver steen, og Kul under.
Der efter Iwer Poulsøn og Ole Westrem paastoed at det agger Træe, som er \et/ gam/m/el
Træe, ligende paa Wasbraadet udj Lars Herrej[s] Eiendom, og ham tilhørende, men ligger udj
fællets fæebeite, det sam/m/e med Marckeskield maatte blive steenet.
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Sam/m/e deres paastand blev efterkom/m/et, og dette gamle Korn Træe, uden om gierdet
indhægnet med 2de glopper udj jordfaste steene huggede, og needsat 6 lovl: Marckeskields
steene. Ved det Træe som nu tilfald Iwer Poulsøn, skal hand have frihed indenfor træet at
tage fornøden gierdefang til sam/m/e slotte Træe, af older og bracke saa lenge den findes, men
icke Røre eller tage der til af nogen anden slags skov. ingen af disse Parter skal være tilladt
at holde fleere huusMænd, end hver sin Eene huusmand, som kand tillades at holde hver lige
mange Creature i fællets fæe have.
som nu intet videre var at foretage, saa paastoed Citanterne, efter deres stevning, i
omkostning, saasom Sorenskriverens fløtning frem og tilbage, stevningens forkyndelse,
Mænds opnævnelse, Dom og brev penge, af os udlagt 4 rd: 3 mrk:, Laugretten med vidnernes
og Dom/m/erens underholdning her paa Aastædet i disse 3de dagge, paastaaes 7 rd:,
tilsam/m/en hvad den/n/e forretning har Kosted mig 11 rd: 3 mrk:, foruden Rettens løn, som
Retten selv behager at udregne. Efter Reglement af 1708, tilkom/m/er Sorenskriveren diet
penge for En dag 4 mrk:, trende dages forretning 4 rd:, Laug Retten, i den/n/e svare aans!!
(onne) tiider, kand ej ringere have end 24 skil: per Mand daglig, er 6 rd:, Lensmanden 1 rd:,
tilsam/m/en Rettens gebyrd 11 rd: 4 mrk: Herom Parterne ej kunde foreenes. Dog bleve
Parterne saaleedes foreenede at Iwer Poulsøn i Høst, saasnart hand kom/m/er fra Kongsberg
Reisen, betaller til Lars Herrej 18 rd: 1 mrk:, hvor imod bem:te Lars Herrej nu betaller
Rettens gebyrd, og saal: den/n/e sag sluttet.
Dend 6de Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Tochim, beligende udj Hardanger, i
Kingtserviig Præstegield og Odde Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugrettes
mænd som af Fogden der til er opnævnt, sc: Jon Olsøn Aga, Od Olsøn Qwæstad, Knud
Nielsøn Rogde, Thomas Jaastad, {og} Berge Jonsøn Aga og Jon Olsøn Jaastad, nærværende
paa Hr: Fogden Andreas Juels vegne, efter given Fuldmagt og ordre, Bøygde Lensmanden Jon
Torgielsøn Hougse. for at siune og grandske den skade den/n/e gaard haver taget, for
sam/m/e der efter at fælde og aftage.
hvorda møtte for os i Retten Iwer Pedersøn Tocheim og Samson Nielsøn ibdm:, som
fremlagde deres ansøgning af 9de og 7de Apriil dette aar, med paafølgende Hands Excellence
Hr: Stiftbefahlingsmandens Resolution og Fogdens paategning, der alt Et efter andet er saa
lydende.
Bøygde Lensmanden paa Hr: Fogdens vegne lagde i Retten En Extract af Matriculen, saa
lydende.
Endelig lagde opsidderen Iwer Pedersøn i Rette sine adkomster til halve gaarden, som er Et
skiøde af 9 Maj 1743 paa Landskyld 1 pund 21 mrk: smør, ½ huud, samt Et bøxselbrev paa

sam/m/e Landskyld af 1ste Aug: 1743. og Samson Nielsøn fremlagde det ham meddeelte
bøxelbrev paa den anden halve deel i gaarden, af 10 Apriil 1749, der alt er lydende som
følger,
Hernæst forføyede Rettens Middel dem ud i Marcken, i følge af begge opsiddere, for at
besigtige, siune og grandske dend skade den/n/e gaard haver taget.
Først besigtigede vj den forhen tagende skade, hvor for gaarden Ao: 1720 har nødt aftag, om
sam/m/e saaleedes kunde have tiltaget, at den, om icke alt, dog noget igien kunde vorde
paalagt. men befantes, formeedelst Elvens Force, som daglig ved Regnfald river Marcken
eller Bøen, ej at have forbedret sig.
Dernæst forføyede vj os til den nu gaarden tagende skade, som skal have tildraget sig den
28de Febr: indeværende aar, da dend bekiendte stercke Regn og vandflod her i grendtserne
indfa[l]d, hvorda af høyeste fieldet er udgaaen En steen og snee skree, som oven til har
stoppet den inden for gaardens huusser af høyeste Fieldet needfaldende store Elv, som
disuden af den overflødige Regn var meget stoor, hvorved Elven strax oppe under Fieldet har
udbrudt og og bort taget gaardens tilhørende Ringe skov og Fæe have eller Fæe beite. For
det andet, er uden for Elven, af høyeste Fieldet atter udgaaet en steen skree, som har bort taget
Resten af gaardens Ringe skouv med Fæe beite eller græsgang, og Et støcke af bøen eller
Engeland. det som saaleedes er forliist, er omtrendt 4 læs høe, gaardens Fæe have eller
græsgang for Creaturene om som/m/eren, saa de nu maae leie Fæe beite eller græsgang.
Skougen, som var gaardens ildebrand af older veed, løvskov for Creaturene, og Næver til at
tække med, alt bircke skov. og ask skov, hvorad skav om vaaren til Creaturenes fremfødning
skulde tages. hvilcket er saaleedes borte, at det ej, om skee kand, i En Mandsalder kand
kom/m/e i stand igien, og til deels aldrig, hvor der vises det bare haarde field og store steen
Røyser.
Thj bliver gaarden efter vores samvittighed, beste og nøyeste skiøn fælt og aftaget udj Skatte
og Landskylden Et og Et halv Spand smør.
Gaarden var tilforn, før aftaget 1720, skatteskyld
Landsk:
udj
2 Løber 2 pd: 6 mrk: sm: 2 Løb:
1 hd:
Til Landskylden er Bergens
DomKirckes Capellanie Bøxel
Raadig over alt Beneficeret, men
ickun oppebær Landskyld af halve
gaarden, og den anden halve
Landskyld er Bondegoeds. Ao: 1720
Er gaarden fælt og aftaget udj skatt
2 pd: 6 mrk:
2 pd: 6 mrk:
og Landskyld
blev gaarden i behold
2 Løber
1 Løb
18 mrk: 1 hd:
Eftersom skaden for begge
opsidderne er lige og fællig, bliver
og aftaget lige, som er skatteskylden
1 pd: 3 mrk:
Det beneficerede goeds
13 ½ mrk:
Bondegoedset
13 ½ mrk:
Sum/m/a det nu giorde aftag
1 pd: 3 mrk:
1 pd: 3 mrk:
Naar sam/m/e fradrages gaardens
oven anførte beholdning, bliver igien 1 Løb: 1 pd: 21 mrk:
2 pd: 15 mrk: 1 hud
Der af bliver det Beneficerede goeds
1 pd: 7 ½ mrk: ½ hd:
og Bonde goedset
1 pd: 7 ½ mrk: ½ hd:
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Gaarden var tilforn udj skatteskylden 2 Løber smør, og udj Landskylden 1 Løb 18 mrk: 1
hud, nu fælt og aftaget udj skatte og Landskylden 27 Mrk: smør. bliver dends beholdning i
skatten 1 Løb 1 pd: 21 mrk: smør, og udj Landskylden 2 pd: 15 mrk: smør, 1 huud.
Saaleedes lignet, Fældt og aftaget efter vores beste skiøn og forhen allerunderdanigste
aflagde Troeskabs Eed, som allerunderdanigst Soubmiteres til Allernadigst approbation.
Dend 1ste Octbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Haaim, beligende i Gravens Præstegield
og Ulviig kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes mænd, som efter Lovens
maade er opnævnt, sc: Peder, Levor og Elling Osse, Elling Sævertvedt, Siur Olsøn Spaanem
og Siur Poulsøn ibdm:, Hans Børse og Lars Tvete. nærværende Bøygde Lensmanden Lars
Larsøn Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Hellie Aadsøn Haaim og gav tilkiende, det ieg med Muntl:
varsel til den/n/e Tægte dag har ladet stevne og indkalde min svoger Anfind Halsøn Torblaae
at blive dømbt til at tage imod Løsnings penge for En Teig kaldet Andors-Teigen, der er
beligende mit i min Eiende Gaard Haaeims Eiendom, hvortil ieg som Elste søn desuden findes
Odels berettiget til, foruden at Andors-Teigen, som melt liger mit i min Eiendom, og af min
Fader nest afvigte aar, uden at tilbyde mig den, har soldt den til bem:te min svoger. der om
min svoger Anfind Torblaae at anhøre mine Odels adkomster, og endelig, at blive dømbt til at
imodtage Løsnings penge, samt at erstatte processens omkostning. og vilde ieg fornem/m/e
om min svoger møder.
Dend indstevnte Anfind Halsøn Torblaae møtte og sagde, at dend stevning er mig først for
14ten dage siden forkyndt.
Disse Tvende svogere bleve saaleedes foreenede, at Anfind Halsøn Torblaae tager imod
Løsnings penge for Andors Teigen, som af ham er udlagt 25 rd:. hvor imod Citanten selv
bekoster sig skiøde paa Teigen, og holder sin indstevnte svoger fri for alle paa den/n/e sag
a[n]vende omkostninger.
Citanten Hellie Haaim, i anleedning af dette forliig, tiltælte strax sin svoger Anfind Torblaae
de af ham til Faderen Aad Haaim for Andors Teigen udlagde 25 rd:, som af Anfind Torblaae
blev imodtagen.
Som indtet videre var at foretage, bliver at b[e]regne Rettens løn, som er Sorenskriverens
fløtning her til aastædet, har Citanten bekostet, her fra hiem igien beregnes intet, formedelst
andre forretninger, diet penge 4 mrk: Den/ne dag[s] foretning 2 rd:, Laug Retten per Mand 1
mrk:, er 1 rd: 2 mrk:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 5 rd:, som af Citanten blev betalt.
Dend {2}4de Octbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Lindebreche, beligende i Grawens
Præstegield, Ulviig kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rættes mænd, som efter
Loven er opnævnt, sc: Johan/n/es Qwale, Lars yttr: Tweite, Gunner Store Berge, Ole
Johansøn Haaem, Mickel ibdm:, Kiel Bagne, Simon Lione og Lars ibdm:, nærværende
Bøygde Lensmanden Lars Larsøn Wambem.
hvorda for Rætten fremstoed opsidderen her paa Gaarden, Torbiørn Poulsøn Lindebræcke,
og gav tilkiende, det ieg med skriftl: stevning af 16de Septbr: Nestl: til den/n/e Tægte dag, her
til aastædet har ladet stevne og indkalde mine Naboer paa Gaarden Børsem og Spaanem at
anhøre vidner om min Gaards Eiendom og stræckning, for at faae sam/m/e ved Dom med
lovl: Marckeskield udsteenet og Reenet. og som Gaarden Børsem er Hands Maj:tt tilhørende,
saa er efter Hr: Fogdens ordre paa hands vegne til vedermælle indkaldet Bøygde Lensmanden
Lars Larsøn Wambem, med videre efter min stevnings indhold, dend ieg i Retten fremlæger.
bem:te skriftl: stevnemaal, som var bilagt med lovl: stemplet papiir, blev oplæst og er saa
lydende, Lit: A.

Paa Hr: Fogden Juels vegne møtte Bøygde Lensmanden Lars Lars: Wambem, som tilstoed
stevningen at være ham lovl: forkyndt.
Ligeleedes møtte Gaarden Børsems opsiddere, Iwer Magnussøn og Magnus Iwersøn, item
Gaarden Spaanems opsiddere Siur Olsøn, og for Encken Elisabet Siursdatter hendes
Laugværge Samson Næssem, møtte alle og tilstoed stevning[en] at være dem lovlig forkyndt.
De indstevnte vidner møtte alle.
Citanten paastoed dem Eedelig forhørt, tillige med andere indkaldede vidner, som nu møder
og ej i stevningen ere Navn givene, sc: Siur Olsøn Spaanem, \David Tveto/, og Conradt
Andersøn Undeland. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved
sandhed.
1ste vidne, Aslach Larsøn, boende paa gaarden Lille-Berge, sagde sig at være gaml: 57 aar,
er ingen af Parterne enten beslægtet eller besvogeret, vidnede, at ieg var omtrendt 32 eller 33
aar gl:, hørte ieg sige af gl: Magne Børsem, som for mange aar siden ved døden er afgangen,
det Mercket imel: Børsem og Lindebræcke var i {Lin} høyeste Lindebræche-hougen og ud i
Seiglet. i som/m/er Et aar siden var ieg med begge {Børsems Mændene} \Parterne/, som nu
er her ved Retten, for at eftersee Merckeskieldet, da siunede de mig En stoer jordfast steen,
som stoed omtrendt mit imel: disse tvende omvundene Mercker, og var der en Kors udj
sam/m/e steen. men nogle ugger der efter var ieg med Magnus Børsem, Lensmanden og
fleere der oppe, da siunede Magnus os sam/m/e steen, og da var Korsen borte, og siuntes som
den med en steen var afslagen, thj, det var ej nogen lovl: Kors, men liden Kors, som den
kunde være Rivlet. Paa de 2de omvundene Mercker kand ieg giøre anvisning. Citanten
tilspurte vidnet, om vidnet icke har hørt, det hand Nestl: aar begierede af Børsems Mændene
at opsætte gierdet, som er fællets hauge gierde, og sam/m/e med mig vedlige holde. Resp:
jeg hørte det Citanten nestl: aar tilbød Børsems Manden at opsætte dette gierde, hvor de
beleiligst kunde gierde. men Børsems Manden svarede ham intet. Parterne havde ej videre
at tilspørge vidnet.
2det vidne, Johan/n/es Larsøn, boende paa Gaarden Mit-Berge, sagde at være gaml: 44 aar,
er ingen af Parterne enten beslægtede eller besvogret, vidnede, at for 13 aar siden boede ieg
paa Gaarden Lissebræcke, mens ieg boede der, var til huus hos mig En gaml: Kone
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Navnl: Britte, som blev kaldet huuseBritte, hun sagde til mig, at Mercket imel: Lindebræcke
og Børsem var oppe i Lindebræche-hougen, \som man af neederste hougen, saa vit man seer i
Røderne af/ <træerne/, og ud i Seiglet, og saa i Børsem Kiønnet, men hun siunede mig ej disse
stæder, dog er ieg selv saa meget bekiendt i Marcken, at ieg kand giøre anvisning paa de Navn
givene stæder. Magnus Iwersøn Børsem tilspurte vidnet, om dend gaml: Kone icke sagde
hvor langt op i Lindebræche-hougen Mercket skulde være. Resp: hun sagde, naar mand
staar paa Hougen her ved huusene og seer op i Lindebræche-hougen, da skulde Mercket gaae
saae langt op som Man seer i Røderne af Træerne eller Skougen. Parterne havde ej noget at
tilspørge vidnet.
3de vidne, Siur Brynildsøn, huusmand paa Gaarden Scheie, sagde sig at være gaml: 66 aar,
er ingen af Parterne enten beslægted eller besvogeret, vidnede, at have hørt sige af sin sal:
Fader, det Mercket imel: Lindebræche og Børsem er i Lindebræche-hougen, paa hvad stæd i
Lindebræche-hougen sagde hand ej, der fra i Seiglet, videre har ieg ej hørt. paa disse tvende
stæder kand vidnet giøre anvisning. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
4de vidne, Botila Richolsdatter, til huus paa Gaarden Torblaa, sagde sig at være over 80 aar
gam/m/el, vidnede, ej at være nogen af Parterne beslægted eller besvogered, mindes ej til
visse enten hun er født paa Gaarden Børsem eller her paa Gaarden, har hørt af mange gamle
Folck sige det Mercket imel: disse Tvende gaarder er i Lindebræche-hougen, enten det skal

være høyt eller lavt i hougen, har vidnet ej hørt sige, fra Lindebræche-hougen i Seiglet, og saa
i Kiønnet. Stæderne sagde vidnet at kunde giøre anvisning paa, men formeedelst hindes høye
alderdom ej er god for at kom/m/e op til disse Mercker. Parterne havde ej noget at tilspørge
vidnet. altsaa aflagde vidnet Eeden efter Loven.
5te vidne, Siur Olsøn, boende paa Gaarden Spaanem, er neste gaard her ved, sagde sig at
være gaml: 37 aar, og at Iwer Børsem har vidnets Modersøster til ægte, og altsaa er Magnus
Iwersøn søskendebarn til vidnet. vidnet forklarede, det gaarden Spaanem og Gaarden
Lindebræcke har alle tiider brugt til ligs i Børsem-Kiøn/n/et, hvorpaa vidnet kand giøre
anvisning. de andre Mercker imel: disse 2de gaarder ved vidnet intet om. Parterne havde ej
noget at tilspørge vidnet.
6te vidne, David Michelsøn, boende paa Gaarden Tvedt, er gaml: 45 aar, sagde sig at være
{gaml:} Farbroder til Citanten. Citanten frafald dette vidne.
Iwer Magnussøn Børsem og Magnus Iwersøn Børsem gav tilkiende det de med Muntl: varsel
har ladet Contra stevne Torbiørn Poulsøn Lindebræche at anhøre deres Contra vidner om
Merckeskieldet, og ere de indstevnte vidner Hans Børsem og Ragnilde Wichenes, som
ligeleedes er opavlet paa Gaarden Børsem; dem vi begierede Eedelig forhørte.
Hoved Citanten sagde, ej at være kaldet disse vidner at anhøre, og at ingen Contra stevning
er mig forkyndt, dog er ieg villig disse vidner at anhøre. Eedens forklaring blev vidnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Hans Noa-søn, er boende paa Gaarden Børsem, er gl: 55 aar, og i 3 og 4de leed
beslægted med hoved Citanten, vidnede, ieg har i 10 aar styrt dend part som de indstevnte
Børsems Mænd nu styrer, dog icke alt, men ickun Et stycke her hiem/m/e i hagen, som ieg
miste da gaarden Børsem blev omkast, da brugte ieg i en steen som var 3 skurer i, og staar
uden for Lindebræche-hougen i En liden furrehoug, som min Kone siunede mig, men
Lindebræche Manden var ej fornøyet med det bytte. videre ved ieg ej om Marckeskield, men
ieg har hørt af Parterne talle om en Kors, men selv ved ieg intet der om. For omtrendt 10 aar
siden tilspurte ieg nu sal: Hans Richoldsøn Spaanem om Marckeskieldet, da sagde hand at det
var i Lindebræche-Hougen, og at de skulde staae saaleedes i Hougen at de kunde see huusene
paa Lindebræche, der var byttet. videre har ieg ej hørt, og paa de omvundene stæder kand ieg
giøre anvisning. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Ragnilde Nielsdatter, er boende paa Gaarden Wichenes, gaml: \imod/ 90 aar, er
ingen af Parterne beslægtet, er barneføed og opavlet paa Gaarden Børsem, og er det over 50
aar siden ieg kom der fra Gaarden. da var byttet i Lindebræche-hougen gandske frem/m/e
med braadet, og saa under Seiglet, og Lindebræche kom da icke til Børsems-Kiønnet. hvor
om alt vidnet sagde at kunde giøre anvisning.
Eragtet,
som Dagen er saa vit forløben at vj ej kand kom/m/e i Marcken for at imodtage vidnernes
anvisning, saa tilholdes Parterne med deres vidner at være tilstæde til i Morgen tiilig.
Hoved Citanten forestillede, at være foreenet med Gaarden Spaanems opsidere om
Marckeskield, begierede der for Marckeskieldet needsat, siden det ej er langt borte, ej heller
af lang distance.
den/n/e Hoved Citantens forlangende blev vedtaget, da Rettens Middel, hoved Citanten og
Spaanems opsiddere forføyede os til Merckerne for at needsette Marckeskield imel: gaarderne
Lindebræche og Spaanem.
Først \begyndt/ i udmarken, bliver Mercket dem imel: af Børsems Kiønnet og efter Bæcken,
i Krocken paa Bæcken, udj et skarv, hugget En halv vinckel, som visser hen i en Merckesteen
needsat ved ham/m/er enden, i sam/m/e Merckesteen hugget en halv vinckel som visser efter
ham/m/erlaget, i Neederste enden af sam/m/e ham/m/erlag er hugget en gloppe, sam/m/e
visser need imod gierdet i en stoer jordfast steen, hvorudj blev hugget en gloppe som visser til
en needsat Merckesteen udj en liden houg ved Krocken paa Elven,
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siden følger Elven need til Spaanems Traaen, hvor der paa Nordre siden af Elven i en jordfast
steen blev hugget en gloppe, sam/m/e visser i sam/m/e linie op efter i Nord udj en needsat
Merckesteen som visser op i en Berg ham/m/er, hvorudj er hugget en gloppe, som visser lige
op til en needsat Merckesteen der ved udj ham/m/eren hugget en gloppe som visser til
Børsems Mercket, og er dend gloppe ende Mercket imel: Spaanem og Lindebræche.
Der med den/n/e dag tog ende.
Dend 5te Octbr: blev den/n/e sag atter foretagen,
da Sorenskriveren med Laug Retten, Hoved Citanten, og Contra-Citanterne fra Gaarden
Børsem i følge af vidnerne, forføyede os i Marcken for at imodtage dend af vidnerne belovede
anvisning.
1ste [vidne], Aslach Larsøn Lille-Berge, anviste høyeste Lindebræche-hougen, den steen
hvor udj den afsagne Kors havde været, og Seiglet. da hands igaar aflagde vidnesbyrd blev
ham forelæst, hvor efter hand bekræftede sit vidnesbyrd med Eed efter Loven.
2det hoved vidne, Johan/n/es Larsøn Mit-Berge, anviste Lindebræche Hougen, Seiglet og
Børsems-Kiøn/n/et. Børsems opsidderne sagde, at som alle vidnerne anviiser disse 3de
Mercker, saa er de og fornøyet med, det Marckeskieldet bliver Needsat liige efter disse
Trende Mercker.
her om Parterne bleve foreenede, og Marckeskieldet needsat saaleedes som følger, alt imel:
Børsem og Lindebræche.
I Børsems Kiøn/n/et, hvor Spaanem, Lindebræche og Børsem støder tilsam/m/en. I skarvet
tæt med Kiøn/n/et hugget en gloppe som visser udj 4re efter hin anden hugge[de] glopper q
<q den tredie gloppe fra Kiønnet, Er udj et skarv kaldet Graaskallen,> og En needsat
Merckesteen, der alt visser i ligge linie til dend gloppe hugget øverst i Bergranden i Seiglet,
siden gaar byttet fra Seiglet alt i lige linie OstSydOst udj 2de huggede glopper og trende
Needsatte Merckesteene, hvoraf dend sidste steen staar i Lindebræche-hougen, derfra need
efter i en C gloppe, derfra need ved Merckes garen hugget en gloppe i Berget, som visser efter
og med Merckes garen imel: Børsem og Lindebræche, og lige til Spaanems Mercket.
Angaaende det slaatte Træe som af Siur Olsøn Spaanem er indgieret paa støllen, der om blev
Parterne saa foreenede, at Siur Olsøn beholder sam/m/e slaatte-Træe imod at hand hielper
Torbiørn Lindebræche at fløtte sælet ud{j} til et stæd ved almends veien, hvor Torbiørn
Lindebræche af Siur Olsøn Spaanem blev udviist en distance, at indhægne sig et Træe paa
Spaanems Eiendom, som dog er Spaanems og Lindebræches fællets fæe-beite.
Som intet videre var at foretage, bliver at beregne den/n/e foretnings omkostning, som er
Sorenskriverens Reise med fløtning og diet penge, 2 rd: 2 mrk:, men formeedelst andre
foretninger Modereres det til 1 rd: 1 mrk:, 2de dagges foretning 3 rd:, Laug Retten per Mand
48 s:, er 4 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en Rettens gebyrd 9 rd: 1 mrk: herforuden
paastoed hoved {sid} Citanten Torbiørn Lindebræche, at den/n/e sag, foruden Rettens løn, har
kosted ham med stevningens forkyndelse, Mænds opnævnelse, indførsels penge, Rettens samt
vidnernes underholdning nu i tvende dage, 12 rd: bliver saa tilsam/m/en 21 rd: 1 mrk:,
hvorom Parterne foreenede dem, at Siur Olsøn Spaanem betalte 2 rd: 4 mrk:, som hand strax
til hoved Citanten betalte. Børsems Mændene betalte 12 rd:, og Resten tog hoved Citanten
hos sig selv: og saaleedes foretningen sluttet.

Dend 6de 8tbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Frøsten, beligende i Gravens Præstegield,
Ulviig kk: sogn, med sam/m/e Laugret som her næst foran ved Lindebræches foretning findes
Specificeret, nærværende Bøygde Lensmanden Lars Larsøn Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Mandrup Johan/n/essøn Ødwen, som Curator for Eieren og
opsidderen her paa Gaarden Frøsten, Johan/n/es Andersøn, der inu ej er fuldmyndig, og gav
tilkiende, at have paa sin Myndlings veigne med Muntlig varsel til den/n/e Tægte dag ladet
stevne og indkalde Encken Anna Conratsdatter \Lisebræche/ med Lauværge søn/n/en Hans
Andersøn Saaqvitne, og Lars Larsøn Wambem, betræffende gaml: Mod og Marckeskield,
efter Marckeskields brevet af 24de Septbr: 1678, hvor efter Et Marckeskield i Swaaskarv, som
var Et Kors, \er borte/, der om vidner at anhøre hvor sam/m/e haver staaet, for at faae det igien
ved Dom needsat. og Et Mercke, som er En skieldsteen imel: Frøsten og Lissebræche, der om
Encken paa Lissebræche at anhøre vidner og Dom. samt En hver efter Dom at erstatte billig
omkostning. Til vidner, under Lovens faldsmaal, er indkaldet Lars Tweto, David ibdm:, og
Niels ibdm:, og vil ieg fornem/m/e om de samtl: indstevnte møder.
Hans \Saa/Qvitne, som Lauværge for sin Moder Anna Lissebræche, møtte og tilstoed
varselen, ligeleedes Lars Larsøn Wambem.
Citanten paastoed de indstevnte vidner forhørte. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst,
og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Lars Olsøn Tveto, nu boendes i Hellesnes, gaml: omtrendt 74 aar, er ingen af
Parterne enten beslægted eller besvogeret, vidnede, at imod 50 aar siden saa ieg en Kors i
Swaaskarvet, som Dagfind Lissebræche og Klockeren Johan/n/es Andersøn Frøsten vissede
mig, og havde de Marckeskields brevet med sig, og er det omtrendt 40 aar siden Korsen blev
borte. Swaaskarvet kand ieg giøre anvisning paa, men om ieg ganske accurat kand giøre
anvisning hvor Korsen stoed, tvifler ieg paa, dog skal der icke meget fattes. Fra Swaaskarvet
gick byttet og i en Merckeskield steen som staar under støllen,
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Jons-støllen kaldet, og saa op i en Kors og en skieldsteen i Stavebræchene, som er ende
Mercket imel: Lisebræche og Frøsten. hvorom alt ieg kand giøre anvisning. Parterne havde
ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, David Michelsøn, boende paa Gaarden Tveto, gaml: 45 aar, omtrendt 9 eller 10
aar siden begierede sal: Lensmanden Anders Lissebræche mig, det ieg vilde være et
beskickelsevidne betræffende Et bircke Træe som Joseph Frøsten havde tilladt Lars Tveto at
hugge, det bem:te Lars Tveto skulde visse Mercket. Da anviste Lars Tveto Swaaskarwet,
hvorudj skulde have staaet en Kors som var borte. derfra viste hand os en steen, som hand
sagde var ham anvist for en skieldsteen, sam/m/e steen staar under Joen-støllen, derfra op {i
K} under Kirckehougen i en Kors og Merckesteen. til alt Lensmanden Anders Lissebræche ej
svarede andet end at den steen under Jon-støllen kunde staae for det den var. paa disse
omvundene stæder vidnet sagde at kunde giøre anvisning. Citanten tilspurte vidnet, om hand
hørte nogen tvist om den steen. Resp: ieg har ej hørt andet end det ieg har forklaret. Hans
Waage tilspurte vidnet, om hand hørte talle om noget Marckeskields brev. Resp: Nej, men
Lensmanden Kærede, det hand blev alle tiider paa huggen, der for med tiid og stunder, som
hand sagde, vilde have Marckeskields foretning.
3de vidne, Niels Jonsøn, boende paa Gaarden Tveto, gaml: 41 aar, er ingen af Parterne
beslægted eller besvogret, vidnede, at hand var tillige med David Tveto efter sal:
Lensmandens forlangende, beskickelse vidne til Lars Tveto. kand ej erindre om Lars Tveto
dend gang anviste Svaaskarvet, ej heller om hand anviste skieldsteen[en] under Joen-støllen,
men vel anviste hand en stoer furre, hvorudj var en Kors. men det mindes ieg, at hand anviste
ende Mercket under Kircke-hougen, som er Et Kors udj Et skarv, og der ved en skieldsteen,

hvor paa ieg kand giøre anvisning. ligesaa kand ieg anvise dend store fuhre under Jon-støllen.
ieg hørte ej om nogen uenighed, Men {her} Lensmanden sagde, der staar en furre, som hand
Navne /: var Anders Frøsten :/ vilde hugge, men ieg kom i det sam/m/e, da troede hand sig
icke til at hugge den, fordj den hørrer mig til.
Citanten lagde i Rette det om/m/elde Marckeskields brev af 24de Septbr: 1678. og er
sam/m/e af følgende indhold.
Hernest forføyede Sorenskriveren med Laugretten samt begge Parter dem ud i Marcken, for
at imodtage dend anvisning vidnerne har belovet at giøre.
Lars Tveto, som er første vidne, anviste Svaskaren, der efter 2de store steene, hvor til hand
sagde at Frøsten havde brugt, ligesaa en bæck eller liden Elv, der efter en {Marcke}steen /:
som hand kalde En Marckesteen, udj en houg under Kircke-Teigen :/ hvor ved laae en stoer
{fu} gl: Raaden furre med en Kors udj, derfra op i en Kors med en lovl: skieldsteen hos tet
under Kircke-Teigen. for vidnet blev oplæst hands aflagde vidnesbyrd og giorde anvisning,
det hand med Eed efter Loven stadfæstede.
2det vidne, David Tveto, giorde anvisning paa Svaskaren, En steen under Kircke-Teigen i
hougen, hvor ved laae en gl: Raaden furre med en skaaren Kors udi, derfra op i en Kors med
en lovl: skieldsteen hos, tæt under Kircketeigen. hands aflagde vidnesbyrd og giorde
anvisning blev ham forelæst, der efter hand følgelig Loven aflagde Eeden.
3de vidne, Niels Tveto, andviste ende Mercket under Kircke-Teigen, som var en Kors med
en der ved staaende lovl: skieldsteen. hvor om alt hand aflagde Eeden.
Hans Saaqvitne paa Lissebræche vegne, anviste en i jorden staaende steen, hvor ved laae i
jorden 2de steene paa hver side av dend staaende steen, som hand sagde at holde for En
skieldsteen imel: Lissebræche og Frøsten, og havde hands broder {Jørgen} Bertel
Lissebræche med Johan/n/es Frøsten og mange fleere for 2 aar siden forfaret sam/m/e steen,
af den aarsage Rettens Middel ej vilde Røre dend.
Der efter Sorenskriveren med Laug Retten siunede og grandskede disse omtvistede Mercker.
Swaskaren, er Et skarv hvor over løb langs need igien/n/em en liden bæck. sam/m/e skarv
ligger omtrendt i N:N:Ost fra Korsen og den lovl: skieldsteen under Kircketeigen, som igien
ligger i S:S:West fra Svaskaren, alt saa vit som skougen vilde tillade os siunet. omtrendt mit
imel: disse 2de Ende Mercker staar dend stabel steen som Hans Saaqvitne paa Lissebræche[s]
vegne vil tilegne sig Marckeskieldet som en skieldsteen. men, sam/m/e viger noget fra linien
af Compas strægen, paa dend {Westere} \Ostere/ side, saa vit skougen vilde tillade siunet.
Dend stabel steen i hougen under Kircke Teigen, hvor paa vidnerne har giort anvisning, som
Citanten holder for en skieldsteen, er en steen som staar i veiret, har paa den ene side i jorden
ligendes en maadelig steen til vidne, men paa den anden side en i jordern ligende stoer flad
steen, og viger meget fra Compas linien \i Wester/, saa den giør en stoer Krog paa linien, vj
kunde ej forfare den/n/e steen, af aarsage, da vi Kom til den Kors udj et skarv tæt under
Kircketeigen, hvor ved stoed en skieldsteen, som er ende Mercket og et gandske lovlig
Mercke, lige efter det i Retten fremlagde Marckeskields brev, Separerede Laug Retten dem,
for at ophenge flag i Skougtoppen, at linien efter Compassen, af de 2de ende Mercker dis
bedere kunde til sickerhed Observeres, men
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vi blev fordreven af Et uvæir, og aftenen som paa os kom.
Citanten begierede sagen udsat, for at opspørge fleere vidner.
Afskeediget
Den af Citanten forlangende udsettelse billiges ham, indtil først kom/m/ende vaar, saasnart
aarets tiider med snee og Iis tillader Rettens Middel at kom/m/e i Marcken, hvor om Citanten i
god tiide giver Sorenskriveren underretning, at tægte dagen kand blive berammet. Den/n/e

dags foretning betaller Citanten saaleedes, Sorenskriverens Reise med fløtning og diet penge,
2 rd: 2 mrk:, som formedelst andre foretninger Modereres til 1 rd: 1 mrk:, den/n/e dags
foretning 2 rd:, Laug Retten per Mand 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 6 rd: 1
mrk:, da der ved endelig Dom skal blive dømbt paa omkostningerne.
Dend 7de Octbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Westreim, beligende i Gravens Præstegield
og Ulviig kk: sogn, med det sam/m/e Laug Rætte som ved foretningen paa Lindebræche fol:
101 findes Specificeret, som efter Loven er opnævnt, nærværende Bøygde Lensmanden Lars
Larsøn Wambem.
hvorda for Retten fremstoed den/n/e Gaards beboer Ole Tostensøn og gav tilkiende, det hand
paa Egne og sine steeBørns vegne, hvis Formyndere Peder Jonsøn Osse, og for Engel
Giertsøn Bache hands svoger Ole Gribsøn Ødwen, begge nærværende, har ladet med Muntl:
varsel til den/n/e Tægtedag, stevne og indkalde de her til gaarden angrendsende gaarders
Eiere og opsiddere, for at faae den/n/e gaards Eiendom ved lovlig skiel og skifte udsteenet fra
de andre gaarder, saasom gaarden Opheims Eiere og beboere, Hr: Lyder Fasting, Capellan til
DomKorcken i Bergen, som pro Officio Eier 1 Løb 9 mrk: smør, Torchiel Andersøn Opheim
som selvEier, Anders Torchielsøn Opheim, deels selvEier og deels leilending, Siur Poulsøn
Opheim, selvEier og under Lysse-Closter Jurisdiction Sorterende. Gaarden Ourdals Eier og
opsiddere, Hr: Poul Schnabel, sogne Præst her til gieldet, som pro Officio Eier 1 ½ Løb smør,
Aslach Aslachsøn, leilending, Aslach Aslachsøn den yngre, selvEier, og Gunner Iwersøn,
dels selvEier og deels leilending. Gaarden Opheims beboere at anhøre vidner om gaml: Kan
og Mercker, og ere sam/m/e vidner under Lovens faldsmaal indkaldede. saa er og samtlig
beboere paa disse 2de Navn givene Gaarder indkaldet at imodtage Dom, Marckeskieldet
betræffende, samt Processens omkostninger, og vil ieg fornem/m/e om de samtlig indstevnte
møder.
Til beviis at Hr: Fasting tager til gienmælle, fremleges hands skriftl: Egenhændige ærklæring
paa min skrivelse af 20de Septbr: Nestl:, sam/m/e er saa lydende
Anders Torchielsøn Opheim møtte paa Egene og sin Faders vegne, og tilstoed varselen.
Siur Poulsøn møtte tillige med hands slægt Siur Poulsøn Spaanem, og tilstoed varselen.
Sogne Præsten Hr: Poul Schnabel møtte selv, og tilstoed varselen. Aslach Ourdal dend
ældere med Aslach Ourdal dend yngere møtte og tilstoed varselen, ligesaa Gun/n/er Ourdal.
Efter nogen samtalle Erklærede Citanten og gaarden Ourdahls Mændene at være foreenede,
begierede at Retten vilde needsætte Marckeskiel paa de stæder de vilde giøre anvisning,
Westreim og Ourdahl imel:
Den/n/e deres begiering blev efterkom/m/et, og {blev} begynder Mercket i {K...} nederste
Enden af høye berg udj en stoer steen som ligger paa Berget, blev hugget En gloppe som
visser udj en anden Kloppe og 3de Needsatte Marckeskields steene, der alt visser til en
huggen Kors udj en steen ligende paa Berget {over} omtrendt mit for Sellieslien, hvilcket er
Ende Mercket. Fra Elven eller Bæcken i Rismands-steenen blev hugget En gloppe. Som
Ourdahl og Westreim saaleedes ere adskilde, er dagen der med til ende bragt.
Dend 8de Octbr: blev den/n/e foretning atter foretaged, da Citanten og Siur Poulsøn Opheim
erklærede at være forenede, og begierede at Retten vilde need sætte Marckeskield imel:
Westreim og Siur Poulsøn Opheim, som er det 2det Thunet i Opheim.
I Rismands-steenen er hugget en Kors som visser i Nordost til en gloppe udj jordfast steen,
og alt i sam/m/e line til 4re efter hin anden Needsatte skieldsteene, der atter visser udj 2de
efter hinanden huggede glopper udj jordfaste steene oven for vejen, sam/m/e visser til en C
gloppe udj en stroer steen tæt under veien, derfra udj en gloppe i MitKløwen, som visser til en
gloppe {udj} ved næste enden af øverste Orms-Kiønen, som visser udj tvende andre glopper,

hvor af den sidste staar i Bytte steenen, sam/m/e visser til en huggen Kors i Berget tæt ved
Soue-høll, som er ende Mercket af den/n/e stræckning. I Grøfles bergets høyeste hugget en
gloppe som visser hen i en svart Svae, der hugget en Kors, som er ende Mercket.
Hernæst blev sagen foretaget imel: Westreim og Opheims 1ste Thuun, hvis beboere er
Torchiel Andersøn og Anders Torchielsøn.
Citanten forestillede, at dend Laug Rettes mand Kiel Bagne er en svoger til Anders
Torchielsøn Opheim, i det de begge haver til ægte Tvende søstere, af dend aarsage hand
formeende det Kiel Bagne ej bør betiene Retten. Kiel Bagne vigede strax sit sæde, som igien
blev beklæd af Torbiørn Poulsøn Lindebræche.
Citanten tillige med Torchiel Andersøn Opheim og Anders Torchielsøn ibdm: ærklærede at
være bleven forenet, begierede at Retten vilde Needsette Marckeskiel imel: Westreim og
Opheims 1ste Thuun, efter den anvisning Parterne lovede at vilde giøre.
Paa bøen ved nederste Ende af Marckeskiels gierdet, er udj en jordfast steen hugget en
gloppe, som visser op med gierdet udj 4re andre glopper og en skielsten, som visser
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alle op med gierdet, og dend sidste gloppe visser op i den Kors som forhen er huget {i} \ved/
Soue-høllen. med disse Mercker er bøen adskilt.
I udmarcken, dend Østre ende af den forhen om/m/elde Svartesvae hugget en Kors som
visser i Nordøst langs Berget udj 3de andre huggede glopper, hvor af dend sidste visser til en
C gloppe, sam/m/e visser i Nord til en gloppe som visser op til en Kors hugget i en Kleive ved
nederste Rønneskaar enden. bem:te Kors visser i West til Tøwehoug, hvor der blev hugget en
C gloppe, imel: disse tvende Mercker er hugget tvende glopper og en C gloppe. dend C
gloppe i Tøvehoug visser udj en gloppe i Kongel-houg, derfra udj 3de andere glopper og en
skielsteen, som alt visser i Sydvest, og skielsteenen visser til SkrinderKleiv udj en Kors,
sam/m/e visser til Solbergs Mercket.
I det øfrige blev aftalt imel: Westreims Manden og Opheims 1ste Thuuns Mændene, at der
stædse skal blive fællets fæebeide for begge gaardene, {S} undtagen Sætter boliger, da hører
Kleppe-støllen Westreim Eene til, og Sotenos-støllen at tilhøre Opheim alleene til.
Som intet videre var at foretage, bliver at beregne den/n/e foretnings omkostninger, som er
Sorenskriverens Reise, fløtning og diet penge, 2 rd: 2 mrk:, som formedelst andre foretninger
Modereres til 1 rd: 1 mrk:, Tvende dages foretning 3 rd:, Laugretten per Mand 48 s:, er 4 rd:,
Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 9 rd: 1 mrk: Citanten paastoed at nyde foruden Rettens løn, i
stevnings penge, for Mænds opnævnelse, indførsels penge, samt Rettens og vidnernes
underholdning, i alt 13 rd: Der om Parterne bleve forenede, det Ourdals trende opsidere
betaller til Citanten 5 rd: 3 mrk: 4 s:, Opheims 1ste Thuuns opsidere ligesaa, Opheims 2det
Thuuns Eier betaller ogsaa 5 rd: 3 mrk: 4 s:, og tager Citanten Ole Westrem hos sig selv 5 rd:
3 mrk: 4 s:, som saaleedes udgiør dend Sum/m/a 22 rd: 1 mrk:, som Citanten tilkom/m/er,
siden hand har betalt Rettens Personer.
Dend 9de octbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Spaanem, beligende i Gravens
Præstegiel[d] og Ulviig kk: sogn, med sam/m/e Laugret som beklæde Retten paa Gaarden
Lindebræche, og paa fol: 101 findes Specificeret, undtagen i Kiel Bagne stæd sat Torbiørn
Lindebræche, nærværende Bøygde Lensmanden Lars Larsøn Wambem.
Hvorda for Rætten fremstoed opsidderen her paa Gaarden, Siur Poulsøn Spaanem, og gav
tilkiende, det hand med Mundtl: varsel til den/n/e tægtedag har ladet stevne og indkalde sine
Naboer Siur Olsøn {pa} Spaanem med Moder Lisbet Siursdatter og Lauværge Samson
Nessem, til lovlig marckeskields erholdelse saavel inden som uden gierdes, hvor ej

Marckeskield er needsat, og \hvor/ Marckeskield findes, efter Marckeskiel brev af 10de Junj
1676, da sam/m/e, forsaavit de kand være forælde[de], at blive forfriskede, og de indstevnte,
efter andeel at svare omkostningerne. det om/m/elte Marckeskiels brev lagde Citanten i
Rætten, og er sam/m/e saalydende.
Dend indstevnte Siur Olsøn Spaanem med Moder Lisbet Spaanem og Laugværgen Samson
Næssem møtte og vedtog varselen.
Parterne erklærede, til deels at være foreenede om Marckeskieldet, begierede at Rætten vilde
needsætte Marckeskieldet paa de stæder hvor de vare foreenede, efter dend anvisning de
lovede at vilde giøre.
Først hiem/m/e Marcken imel: aggerne og Bøen.
Ved Siur Olsøns løe, mit for inderste laave enden, udj en jordfast steen hugget En gloppe
som visser indefter i en L gloppe, derfra need i en skielsteen tæt med veien. Siur Olsøn Eier
ovenfor disse Mercker, og Siur Poulsøn nedenfor.
Under Børsems gierdet needsat en skielsteen som visser need i en gaml: skielsteen, derfra i
sam/m/e linie til en huggen gloppe, og saa i en skielsteen som igien visser i {Nordos} Sydost,
hvor ved bliver en vinckel paa Mercket, sam/m/e steen visser i {3de efter hin} \den/ anden
needsatte skielsteen{e}, alt i en linie, derfra i en gloppe, og saa i 2de skielsteene, fremdeeles i
linien udj en gloppe, og saa i en C gloppe udj becken i en jordfast steen, atter i en skielsteen
som visser til en L gloppe udj en jordfast steen ved bæcken, sam/m/e visser i Sydvest til en
skielsteen, der efter i sam/m/e linie til en gloppe som visser til en skielsteen, hvorudj blev
hugget en gloppe, og steenen visser op til aggeren. udj Reenen under Store forskatt ageren
var en gaml: Kors udj en jordfast steen, derfra udj OstNordOst udj 2de Nye skielsteene og 3de
gl: skielsteene, alt i lige linie, ved den sidste gamle skielsteen blev sat en nye skielsteen som
visser need over braadet til et vandsig, hvor der blev sat en skielsteen med en gloppe udj,
sam/m/e gloppe visser til en gloppe udj en jordfast steen, derfra udj en Nye og en gam/m/el
skielsteen, alt i sam/m/e linie, som visser til en gloppe udj en {jordfast steen} skielsteen, der
atter visser til en gl: skielsteen, sam/m/e visser i West udj en gloppe i en jordfast steen tæt ved
veien, sam/m/e visser til en gl: skielsteen ved veien, som atter visser op med veien til en Nye
skielsteen med en gloppe udj, som visser op i Norves[t] til en skielsteen, sam/m/e visser op til
en gl: Kors som blev forfrisket, sam/m/e visser op udj 2de glopper efter hinanden, og saa udj
2de skielsteene med glopper udj, derfra udj en gloppe i en jordfast steen oven for ageren, som
visser lige over ageren til en skielsteen udj ager Reenen med en gloppe udj, som visser i 3de
Nye og en gl: skielsteen, den gl: skielsteen er oven for veien, og visser op udj en Kors i en
Bergnolde, derfra udj 2de efter hin anden huggede glopper, hvor af den sidste visser
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op til Børsems Mercket.
I Spaanems Øyene, tæt med Elven, needsat en skielsteen som visser op til anden skielsteen,
derfra udj en gloppe, og saa til Tredie skielsteen med en gloppe udj.
Nere ved søen i Flaaten, kaldet Iil, gaar Mercket af en gl: skielsteen op over Iil i lige linie til
2de Nye og en gl: skielsteen efter hin anden, dend gl: skielsteen visser i sam/m/e linie udj 3de
efter hin anden needsatte skielsteene, hvor af den sidste visser udj en gloppe, derfra til en
Kors som visser til Hielmevol[d] Mercket.
hvormed den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 11de Octbr: blev den/n/e foretning atter foretaged,
og paa hiem/m/e Marcken af ager og bøe needsat følgende Merckeskiel.
I inderste Forskott ageren needsat 3de skielsteene som visser efter hin anden. Siur Olsøn
Eier inden for, og Siur Poulsøn uden for.

oven for Store Forskott, udj en gl: Kors som visser need i Tvende nye skielsteene som visser
efter hin anden til en gl: Kors i Store forskott Reenen. Siur Poulsøn Eier inden for disse
Mercker, og Siur Olsøn uden for.
Aldegaar agersReenen, under Reenen ved en gl: Ask, needsat en skielsteen som visser ud i
en gloppe huggen i en liden jordfast steen, sam/m/e visser til bæcken. Ved Siur Olsøns
Floers Nove, udj en steen hugged en gloppe som visser need til en skielsteen oven for
bæcken, og visser sam/m/e skielsteen i bæcken, da bæcken bytter lige op i Børsems byttet.
uden for gaarden Spaanems huuser ved Undelands Elven, i en jordfast steen hugget en gloppe
som visser beent op til en gl: skielsteen, sam/m/e visser til en L gloppe, som visser ind til en
gloppe, derfra til en L gloppe, sam/m/e visser igien op efter til en jordfast steen med en Kors
udj, hvor om Parterne tvistede. siden nu i dette Mercke findes 7 gl: Kors, og det fremlagde
Marckeskiel brev af 10de Junj 1676 ickun taller om 6 Kors, er det Siur Olsøn desputerer den
første gl: Kors her oven for gaardens huuser. jornet!! (hjørnet?) af dend gl: store Muur og en
skieldsteen needsat needenfor ageren, skal være Marckeskiel imel: Qvernhuus ageren og Løe
ageren.
Endelig blev Parterne foreenede om de 7 gl: Kors, som alle bleve forfriskede, at Mercket
begynder i den første gl: Kors, hvor fra blev udj en bue hugget 3de glopper og needsat en
skielsten som visser til dend anden Kors, og saa til 3de og 4de Kors og 5te Kors, da der imel:
5te og 6de Kors, udj en bue, blev hugget En Kors, En gloppe og En L gloppe, imel: 6de og 7
Kors hugget En gloppe. fra dend 7de Kors til en skielsteen, sam/m/e visser op i en gloppe i
Svartham/m/eren, som igien visser til Børsems bytet.
Som hiem/m/e marcken var steenet og Reenet, saa forføyede vi os til udmarcken, hvor vi
begyndte i Beidskor, der udj Berget hugget en Kors som visser need efter til en gloppe huggen
i en Bergnolde, sam/m/e visser need til Kiøndæssen, hvor der blev needsat en skielsteen som
visser til anden skielsteen, sam/m/e visser til Skielmekiønd, hvor der paa hver side af Kiønet
blev needsat En skielsteen, som visser til dend 5te skielsteen, som visser til høyeste
Skielmehoug, hvor der blev hugget en gloppe som visser need efter til anden og Tredie
gloppe, som visser til den gl: skielsteen som staar lidet i Nor imod Sogneveien, som visser
need over støls gierdet i Trende efter hin anden huggede glopper, dend sidste visser til en
skielsteen tæt under Siur Olsøn[s] løe, sam/m/e visser need i en gloppe hugget i en bergnold,
der atter visser til en gl: Skielsteen, som visser til løbet i veien, hvor der mit i veien udj
skarvet fantes dend gl: Kors, som blev forfrisket, og tæt under, til sickerhed, hugget en Nye
Kors, som visser til Skarvevaa-Fossen, hvor der tæt under Fossen i skarvet blev hugget en
Kors, derfra følger Mercket Aaen ned til Hellestien. Fra Hellestien gaar byttet lige need i den
store vej, som bytter gandske hiem til almindings vaad. Paa den/n/e store veis needere side er
hugget Tvende glopper som visser med veien, og dend Tredie gloppe i veien.
Som ingen af Parterne havde videre at forestille, bliver at beregne den/n/e foretnings
omkostninger, som er Sorenskriverens Reise med diet penge og 2de dages foret[ning], 5 rd: 2
mrk:, Laug Retten 4 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 10 rd: 2 mrk:, som formeedelst
andre foretninger Modereres til 8 rd: 4 mrk:, {herforuden} hvor imod Parterne forskaffer
Sorenskriverens skyds til hands hiem. herforuden paastoed Citanten at nyde indførsels penge,
Mænds opnævnelse, og for Rettens underholdning i disse 2de dage, samt stevningens
forkyndelse, ind alles i minste maader 8 rd:, tilsam/m/en 16 rd: 4 mr:, hvor om Parterne
bleve foreenede at svare hver det halve, saa at Siur Olsøn betaller til Siur Poulsøn 8 rd: 2
mrk:, hvor imod Siur Poulsøn betaller Retten, og saaleedes den/n/e foretning sluttet.

Dend 18de Octbr: blev paa Gaarden Næss med Jondahls skibr:[s] Almue holden Et
almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire

Laug-Rætt, som paa fol: 83 findes Specificeret, undtagen Lars Olsøn Herrestvedt stæd sat
Tollef Tørviigen, og for Ole Larsøn Drage sat Ole Iwersøn Tørviigen. nærværende inden
Rætten Fogden Andreas Juel, med Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven og dend
Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev Publiceret som følger.
1o: For: af 10 Maj 1756 angaaende Forbud Nordenfields i Norge paa smaae-last der fra til
frem/m/ede stæder at udføre.
2o: Kongl: Reschript af 4de Septbr: dette aar, angaaende Røldahls heste og qvæg Marcket,
som sædvanligt har været holden Neste Tirsdag efter Ste:
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Hans-dag, Nu her efter skal holdes Tredie Tirsdag efter Ste: Hans-dag.
3o: Hans Excellence Hr: Stiftbefalingsmand von Cicignons ordre af 9de Septbr: h: a: til Hr:
Fogden at giøre forbud, det ingen maae hugge i de benificerede Skove.
4o: En dito ordre til Hr: Fogden af 3de Septbr: dette aar, med indsluttede beregning over de
penge som skal betalles for de Spedalske lem/m/er, der i Hospitalet i dette aar er
indlem/m/ede, hvis endelig Sum/m/a er 624 rd: 1 mrk:, hvor af dette Fogderie tilkom/m/er at
betalle 167 rd: 4 mr:, som lignes paa Almuen.
Siur Guttormsøn Sætvedt og med Jnteresseredes udgivene skiøde af 27de Febr: 1756 til Lars
Endresøn paa 1 pd: 20 11/12 mrk: smør, ½ huud, 1/8 Løb salt i gaarden Eide, blev læst.
Hr: Cancellie-Raad Fleischers udgivene bøxel brev med Rewers, af 28de Febr: 1756, til
Ingebrigt Nielsøn paa 2 pd: 23 ½ mrk: smør, 1 hd:, ¼ Løb salt i gaarden Eide, blev læst.
Iwer Steengrimsøn Huntvedt og Samson Olsøn Ougestad udgivene bøxel brev med Revers,
af dags dato, til Abel Aslaksøn paa 1 pd: 19 mrk: sm:, 3/8 hd:, 1/8 g:skind i gaarden Guntvedt,
læst.
Hr: Fogden gav tilkiende, at da han/n/em fra det Høylovlige Rente Cam/m/er, under 21de
Aug: sidstl:, er tilkom/m/en dets Høye skrivelse og befaling, at hand i henseende til den Skuur
som paa Bøygder aarlig skeer, hvilcken langt vil overgaae det antal af Bord som De anseer til
Bøygds fornødenhed at kunde udkræves, hand altsaa til det skulle indsende ej allene En
Speciel efterretning, hvorvidt hand eragter, at det som paa En hver saug udj Fogderiet for aar
1754 er blevet skaaret, kunde ansees proportioneret efter Bøygdens fornødenhed, til dets eged
fornødne brug, og der hos lydelig at forklare hvor til Resten af de skaarne bord, meer end
Bøygden har behøvet, er anvendt, Men end og at faae antal paa de Bøygde sauger, som udj
Fogderie Maatte være, saa haver hand for det Jondahls skibreede, hvor allene er Tvende
sauger, Tvedt og Hougen sauger, indkaldet Eierne Iwer Tvedt og Lars Gutormsøn Hougen
med Lars Larsøn ibdm:, for at svare til de spørsmaale som hand i andleedning af forestaaende
kunde han/n/em tilspørge, samt nermere at anhøre den underretning hand der om maatte søge.
1o: Hvad bevilling de til deres saug haver, hvad enten det stræcker sig allene til at skiære bord
til Bøygds fornødenhed, eller de tillige der paa haver frihed at skiære Kiøbmands bord, og
naar den bevilling er skeed. 2do: hvad Qwantum at der paa i aaret 1754 er skaaret, saavel af
Kiøbmands bord som til Bøygds fornødenhed. 3o: Om de veed at det, som det omspurte aar,
til Bøygds fornødenhed kand være skaared, der til virckelig kand være anvendt, og hvor de
Kiøbmands bord som der paa er skaaret ogsaa kand være anvendt.
Da møtte {Iw} Tvedt saugens Eier Iwer Tvedt paa Egene og sine medEiere[s] vegne, og til
1ste qw: svarede, saugen er saa gaml: at ingen kand mindes naar den er anlagt, Taxeret 1747
for aarlig skuur 5 á 600 bord, der skiæres paa saug, som om hin anden, saa afførsel bord, saa

til Bøygds fornødenhed, altsaa som de, der med Tøm/m/er til saugen kand kom/m/e, det kand
forlange, men kand aldeeles icke sætte for noget vist, dog maae sige dette at den minste skuur
skeer til afførsels bord, thj, som der udj skibreede[t] ej er meere end Tvende sauger, og de
begge Ene skal forsiune saavel Eget som Østensøe skibreede, til Bøygds fornødenhed, saa
bliver læt at slutte, at det minste vil blive afførsels bord. Hougens saugs Eier Lars
Gutormsøn Hougen møtte paa Egene og medEier[s] vegne, og udj Et og alt svarede ligesom
Iwer Tvedt har svaret, undtagen at hands saug staaer Taxeret for 400 bord. Til 2den qwest:
svarede Iwer Tvedt, om det Kostede hands liv kunde hand ej sige det, det sam/m/e svarede
Lars Hougen. Til 3de qw: svarede de begge at kunde giøre nogen forklaring, at det som paa
sauger det omspurte aar er skaaret, hvorleedes er anvendt, der dem den høyeste umuelighed,
det gaar med dem, som med andre Bøygde flom sauger, saa kom/m/er en, saa en anden, med
den stock, den forlanger den saa, den saa skaaren, alle foregiver fast, det at skee til
fornødenhed, og forklaring kand de der om ej give.
Fogden tilspurte Laug Retten saavelsom til stæde værende Almue, om icke disse Tvende
skibreeder Jondahl og Østensøe Bøygder tiltrenger den skuur af de 2de sauger, til sin
fornødenhed, som der paa aarlig kand skee. Hvor til Laug Retten med Almuen svarede, det
som paa disse Tvende sauger aarlig kand skiæres, vil langt fra icke forslaae til disse Tvende
skibreeders høyt fornødene brug, men Almuen maae kiøbe de fleeste bord andre stæder fra,
om deres huuser ellers nogen leedes skal blive holdt vedlige.
Hr: Fogden, om hvis passeret er, var Tings vidne begierende, som Billiges.
Peder Wichlichsøn Fladebøe udgivene skiøde af 20de Octbr: 1755 til Tosten Wichlichs: paa 1
pd: 8 mrk: smør i gaarden Fladebøe. blev læst.
Tosten Wichlichsøn Fladebøe udgivene bøxel brev med Revers, af 21de Octbr: 1755, til
Peder Wichlichs: paa 1 pd: 19 7/8 mrk: smør i gaarden Fladebøe, læst.
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Steen Iwers: Rørviig udgivene gields brev af 18de Octbr: 1756 til Christopher Aasse for
laante penge 44 rd: 25 s:, imod det underpant af 2 pund 23 ½ mrk: smør, 1 huud, ¼ Løb salt
Landskyld i gaarden Eie, blev læst.
Dend 19de Octbr: blev end videre med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Carl Cum/m/erow udgivene gields brev af 18de Octbr: 1756 til Ole Gribsøn Bleje for laante
penge 50 rd:, imod det underpant af Giestgiberiet med Privilegier, huusevaaninger og
indretninger, beligende i Jondahls Tinglav. blev læst.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere følgende documenter til bilag ved hands
allerunderdanigste Regnskaber. 1o: Et SelvEier og Odels Mantal over dette Jondahls
skibreede. 2o: Specification over aftagene paa en deel gaarder, hvor efter Contributionerne
med Leeding og Tiende til omdrag føres. 3o: Tingsvidne, det Fogden og Sorenskriveren har
betalt Tingskydsen til Som/m/er og høste-Tinget, hver Mand 4 s: for milen. 4o: det ordinaire
Tingsvidne, indeholdende. 1st: om nogen arvepart fra Hans Maj:tt eller det beneficerede
gods er bort ført. svar vides ingen. 2det: om deres Maj:tt er tilfalden nogen forbrudte boeds
bøder, arveløst gods, 6de og 10de penge, eller andre uvisse indkomster. svar ingen. 3de: om
her findes uskyldsadte Rødningspladser, Laxe eller Fiske vaager, skoveteiger, qværner, eller
andre herligheder, som icke tilforn under Gaardenes skyld er anseet i skatt, men nu bør
skyldsettes. svarede ingen. 4de: om her findes nogen Jorddrot eller selv-Eier, som under sin
paaboende gaard har brugt nogen anden gaard, eller plads. svarede ingen. 5te: hvad sauger

her findes, og om nogen forandring er skeed, siden de udj aarene 1747 og 1750 bleve
Taxerede. svarede, ingen fleere end Twedts liden flom saug og Hougens saug, hvor med
ingen forandring er skeet siden de bleve Taxerede. 6de: om her har været nogen
strandsiddere, Krem/m/ere, Giestgibere som er Borgere til nogen Kiøbstad eller icke,
huusmænd som kand svare noget til Cassen uden betlerie, handværckes Folck, leedige Karle
og Dagløn/n/ere, bønder søn/n/er som har brugt Kiøbmanskab. svarede ingen. 7de: hvor
stoer jordepart Lensmanden beboer. svarede ingen. 8de: om nogen har begaaet ulovlig
Skov-hugst eller bordskiørsel, og om nogen bøder desformeedelst er falden. svarede ingen.
9de: om her er nogen Alminding, hvor udj nogen kand have Rødet og der boer, og om de udj
de omligende skove har hugget sav-tøm/m/er eller Træe last. svarede, her findes ingen saadan
Almending.
over alt og paa alt Fogden var Rettens attestation begierende, hvor til kom dette aars skatte
Restance, som var intet, blev altsaa Fogdens paastand opfyldt.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar skal betiene, bleve opnævnede og ere,
Iwer Berje, Peder Solesnes, Joen Wiig, Johan/n/es Sætvedt, Endre Ougestad og Abel
Guntvedt, alle Nye. Nu gamle, Jørgen Herrestvedt og Ole Berie.
Efter 3de gange udraabelse, da ingen fleere indfandt sig der vilde gaae i Rette, blev dette
Jondahls Ting ophæved.

Sam/m/e dag (dvs. 19 Oktober) blev paa nest forbem:te gaard Næss med Østensøe
skibreedes Almue holden Et Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev
beklæd med det ordinaire Laugrett som paa fol: 85 findes Specificeret, undtagen i John/n/es
Herrestvedt stæd sat Arne Kittelsøn Seljesetter, nærværende inden Rætten Fogden Hr: Juel,
med Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven og den Tingsøgende Almue.
da allerunderdanigst og underdanigst blev Publiceret de Forord:, Rescribter og ordres som ved
Jondahls Ting paa fol: 104 og 105 findes Specificeret og Extraheret.
Siur Larsøn Qwandahl udgivene skiøde af dags dato til Siur Samsonsøn paa 1 pund 12 mrk:
smør i gaarden Walland, blev læst.
Lars Berven og med Jnteressendere udgivene skiøde af dags dato til Ole Olsøn paa 19 mrk:
smør, ¾ buckskind i gaarden Reistvedt, blev læst.
Hillebrant Omsøn!! (Ormsøn?) udgivene bøxelbrev med Revers, af 24de Maj 1756, til Lars
Olsøn paa 1 pd: smør, 3/8 huud i gaarden Moe, blev læst.
Niels Isaaksøn Botnen viste fællen af en voxen Biørn, som hand i den/n/e som/m/er har skutt i
gaarden Fladebøe Marck. Fogden betalte strax til ham Toe Rigsdaler.
Hr: Fogden Juel udgivene bøxel brev af 22 Maj 1756 til Haagen Siursøn paa 1 pd: 7 ½ mrk:
smør, ¼ huud, 1/16 K:skind, 1/32 Løb salt i gaarden Berven, læst.
Arveskifte brevet af 12de Julj 1756, sluttet efter sal: Sidselle Gulbrandsdatter, blev læst, og
var stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Berje 1 Løb smør, 1 huud, vurderet 108 rd:, og
igien i arv udlodnet til arvingerne, saasom til Enckemanden Giermun Kittelsøn 18 mrk: smør
og 1 huud, til Børnene, neml: Kittel, Gulbrand og Ole Giermunssøn/n/er, hver 16 mrk: smør,
og til datteren Kari Giermunsdatter 6 mrk: smør, alt med bøxsel og herlighed.

Lensmanden af Rosendahls godset, Jan Olsøn Østensøe, gav tilkiende, at have med Muntl:
varsel til dette Ting ladet stevne og indkalde opsidderne paa Gaarden Berje, Giermun
Kittelsøn, Lars Giermunsøn, Halsteen Aamunsøn og Torbiørn Larsøn, at lide Dom fordj de af
Brigt Hellestvedt og Siur Tægland har oppebaaret støls leie, da dog Citanten og hands grander
med de indstevnte ere forligte det støls leien skal tilhøre dem, neml: Citanten med sine
grander, siden disse frem/m/ede af Hell[e]stvedt og Tægland beiter i Østensøe Marck og
græsgang, og der tager deres støls-ved. der for disse frem/m/ede, Neml: Brigt Hellestvet,
\Lars ibdm:/, Siur Tægland {og Lars ibdm:} tillige er indkaldet at høre Dom, det de til
Citanten og hands grander skal betalle støls leien aarlig, og de indstevnte, gaarden
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Berje[s] opsidere, at erstatte processens omkostninger.
De indstevnte gaarden Berje[s] opsiddere møtte alle og tilstoed varselen. ligesaa møtte Lars
Hellestvedt paa egene og sin Fader Brigt Hellestvedts vegne, og Siur Tægland, som alle
tilstoed varselen. Berje opsiddere sagde, vj tilstaar at have indgaaet det forliig med Citanten,
det Østensøe skulde have stølsleien af disse frem/m/ede, men ved sam/m/e forliig blev aftalt
det Citanten skulde bekoste en skriftl: Contract om vores forliig, og som hand det ej har
efterkom/m/et, har vi ej oppebaaret støls leien af disse indstevnte frem/m/ede, men ladet den
indeholde gaarden Berje til bæste indtil vj fick den skriftl: Contract. og er støls leien af
Hellestvedt 16 s:, og ligesaa af Tægland, tilsam/m/en 2 mrk:
Citnten her til svarede, jeg aldeeles benægter det Berje Mændene ej har begieret nogen
skriftl: Contract af mig, ej heller er ved vores forlig noget der om bleven talt, men Giermun
Berje begierede at faae det Marckeskields brev som ieg har, hvor til ieg svarede ham, du skal
gierne faae en Copie der af, hvilcket og skal skee, naar hand forlanger det. saa blev og aftalt
og sluttet, det ieg ingen fleere paa støllen skulde indtage. og som de indstevnte nu selv har
tilstaaed, det støls leien ved forlig Østensøe skulle tilhøre, saa paastaar ieg nu Dom for
sam/m/e med omkostninger.
Lars Berje sagde, ieg har intet med dette forlig at giøre, og altsaa er udenfor den/n/e sag,
ligesom ieg og beboer Kongens Eiende andeel i gaarden Berje.
Citanten sagde, ieg tilstaar det Lars Berje er udenfor dette forlig, men som støls leien er
indehold gaarden Berje til beste, maatte ieg stevne samtl: opsiddere, men nu ickun alleene
paastaar Dom over de Trende indstevnte, som er Giermun Kittelsøn, Halsteen Aamunsøn og
Torbiørn Larsøn, som der indgick forliget med mig, og nu sam/m/e selv her for Retten har
tilstaaed.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
De Trende indstevnte Berje opsiddere og beboere, sc: Giermun Kittelsøn, Halsteen Aamunsøn
og Torbiørn Larsøn, har selv her for Rætten tilstaaed at have indgaaed forlig med Citanten,
det gaarden Østensøe skulde oppebære støls leien af Gaarderne Hellestvedt og Tæglands
beboere. Thj Kiendes for Rætt, efter Lovens 5 Bog 1ste Cap: 1 art:, pag: 701. Det sam/m/e
forlig bør ved magt at blive, saa at gaarden Østensøe beboere bør være berettiget til støls
leien, som er 32 skil:, hvor hen Brigt Hellestvedt, Lars ibdm:, og Siur Tægland, under ald
lovlig adfær, aarlig bør ærlæge støls leien, hvor imod gaarden Østensøe beboere aldeeles
ingen fleere frem/m/ede paa støllen bør indtage. Processens omkostninger betaller Giermun
Kittelsøn, Halsteen Aamunsøn og Torbiørn Larsøn Berje, hver med 48 skil: til Citanten, inden
15ten dagge efter Dom/m/ens forkyndelse, under Nam og Execution.
Siovat Niels[øn] Aalviigen fremstoed for Retten og beklagede sig, det hands paaboende Gaard
Jndr: Aalviigens 2det Thuun, under Matricul No: 78, udj Østensøe Kircke sogn, der skylder

udj skatteskyld af 3 ½ Løb smør, og udj Landskyld 3 Løber, 2de huuder, Er dend næste
Torsdag for Pintze-dag indeværende aar ved Een ulyckelig Iildsvaade aldeeles lagt i aske alle
de huuser som paa Gaarden var, der om vidnesbyrd at bære, hand haver indstevnt Siur Berstøe
og Hans Hansøn Klywe, begierede sam/m/e Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev de
mødende vidner forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Siur Biørnesøn, er boendes paa Gaarden Berstøe, aflagde Eeden og vidnede, at
næste Torsdag for Pintze-dag sidstl:, oplændes En stoer ild paa Gaarden Jndr: Aalviigens 2det
Thuun, da alle gaarden[s] huuser blev lagt i aske, Ilden kom fra Iildhuuset, det!! (de) huuser
som var paa Gaarden og bleve aldeeles opbrænde, var, Iildhuuset, Røgstuen, Et sengeloft med
Boe under, En stoer skygge ved loftet, Et stavbuer, En stor dagl: Røgstue, En Boe med loft
over og Kielder under, En Boe med Kielder under, En skygge ved den store Røgstue, Et stort
Nytt Fiøs, Et dito Fios, den store løe med 2de Flore under, En hestestald, med alle Citantens
Eiendeeler, saa hand intet fick Bierget.
2det vidne, Hans Hansøn, boende paa Gaarden Klyve, aflagde Eeden og vidnede Conform
med første vidne.
Citanten inu til overflød, tilspurte dend Tingsøgende Almue, om den icke er bekiendt den
stoere Iildebrand ham er overgaaen, hvor ved hand ej alleene mistede alle huusene, men end
og alt sit huusgeraad. her til Almuen enstem/m/ende svarede, det er dem desvære alt for vel
bekiendt at gaardens huuser med alt det i dem var blev lagt i aske, saa ej noget blev bierget, af
aarsage at der var ingen Folck hiem/m/e som kunde Bierge, da ilden begyndes, og sam/m/e
dag var en sterck storm som førte ilden omkring til alle huuse, saa at huusene i en hast stod
alle i brand føren der kunde kom/m/e Folck til at Bierge.
Citanten var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, sig meddeelt. Som blev billiget.
Ole Halvorsøn Fosse fremstoed for Retten og beklagede sig, det hands paaboende gaard Fosse
her i Østensøe Kircke sogn beligende, under Mantricul No: 75, skyldende i skatt af ½ Løb
smør, og i Landskyld En huud, Er dend 23de Aug: sidstl:, imod aftenen, overgaaed dend
skadelig Ildebrand
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Som haver lagt alle gaardens huuser med andre hands boehavende i aske, der om at bære
vidne hand haver indkaldet de 2de Mænd Ole Mælstvedt og Arne Soldahl, dem hand
begierede Eedelig forhørte. Eedens forklaring blev de mødende vidner forelæst, og formanet
at udsige sandheden.
1ste vidne, Ole Olsøn, boende paa Gaarden Mælstvedt, aflagde Eeden og vidnede, at gaarden
{Melstvedt} Fosse er En Fieldgaard som liger høyt til Fields, og en vanskelig vei der op.
vidnet var altsaa icke ved branden, som skeede ved Bartolome tiider i den/n/e som/m/er, imod
aftenen. Siden efter har vidnet været der paa Arbeide og seet det alle gaardens huuser var
Reent afbrendt. videre ved vidnet icke at kunde sige om den/n/e tildragelighed.
2det vidne, Arne Gun/n/ersøn, boende paa Gaarden Soldahl, efter aflagde Eed vidnede, ej at
vide naar gaarden brendte, men har været der paa Arbeide og seet det alle gaardens huuser var
aldeeles afbrendte.
Citanten tilspurte dend Tingsøgende Almue om det icke er dem vitterligt, det alle paa hands
gaard forhen staaende huuser, i den/n/e som/m/er, ved En ulyckelig Ildsvaade er lagt i aske.
her til Almuen svarede, det er dem desvære alt for vel bekiendt, det gaarden Fosse[s] huuser,
ved ildebrand Reent er afbrendt.
Citanten var Tingsvidne begierende om vis passeret er, som blev billiget.

Endre Biørnesøn Store Aass og med Jnteressendere udgivene skiøde af 19de Octbr: 1756 til
Ole Steensøn paa 2 pd: 2 mrk: smør, ½ hd: i gaarden Biotvedt, blev læst.
Johan/n/es Hansøn Herrestvedt og med Jnteressendere udgivene skiøde af 19de Octbr: 1756
til Aadne Kittelsøn paa 13 ½ mrk: smør i gaarden Seljesetter, blev læst.
Asbiørn Nedr: Wiig gav tilkiende, det ieg med Mundl: varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Ole Christensøn, som tillige med min forige Tieneste Dreng Tollef Brigtsøn
Hellestvedt, der tillige er indstevnt for sagen, begge vare befalede og ombeden at passe paa
En stor hest som ieg til min øg hafde leiet af Ole Svendsøn Scheie og Lars Ericksøn Steene,
dend sidste til vedermælle indkaldet, men i stæden at lade hesten kom/m/e til min øg, har de
2de indstevnte ladet hesten kom/m/e til Ole Christensøn sin Faders øg, som blev med føll, og
min icke, om alt indstevnte Ole Christensøn og Tollef Hellestvedt er indkaldet at anhøre
vidner, der efter Dom at imodtage til undgieldelse, og at betalle mig mine paastaae!! hesten
anvende omkostninger, samt processens omkostninger.
Ole Swendsøn Scheje møtte paa Egene og Lars Steene[s] vegne og vedtog stevningen, sagde
ieg tilstaaer det vj leie[de] hvor!! (vor/vaar) store hest til Citanten, paa den maade at hand
strax betalte os En ort, og dersom hand[s] øg blev med føll, skulle hand betalle En ort til. saa
skulde vj og selv føre hesten til Citanten, det vj og giorde, hvor imod hand skulde føre hesten
tilbage, hvilcket hands dreng i hands fraværelse har giort. Christen Wiig bad os og om hesten,
men vj gav ham det svar, at vi icke kunde lade ham faae hesten, uden saa var at Asbiørn Wiig,
som havde leiet dend, vilde afstaae dend.
Ole Christensøn møtte og sagde, ieg er icke lovlig kaldet i den/n/e sag, thj ieg er ickun stevnt
med 5 Nætters varsel til i dag.
Tollef Hellestvedt mødte og tilstoed at være lovlig kaldet til den/n/e sag.
Citanten begierede sagen [udsatt] til næste Ting, for lovl: at indkalde Ole Christensøn,
vidnerne at anhøre, Dom at imodtage.
Afskeediget,
Dend forlangende udsættelse til næste Ting billiges.
Lars Baarsøn Steene gav tilkiende, det hand paa Egene og samtlige beboere paa Gaarden
Steene, deres vegne, med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde gaarden
Scheie[s] beboere, sc: Ole Swendsøn, Jan Svendsøn, Ole Larsøn, Henrich Endresøn, \og/ Ole
Tollefsøn, beskickelse vidner at anhøre, angaaende det de icke med deres Creature i Rette
tiide om aaret vil fløtte til støels, men sidder for lenge hiem/m/e med deres Creature og sviin,
Citanterne til skade, der om at anhøre Dom, det de i Rette tiide skal fløtte til støls, samt at
svare processens omkostning.
af de indstevnte møtte Ole Swendsøn med de øvrige Scheie beboere, og tilstoed lovl: varsel,
sagde fremdeeles, det der er ingen hvis støel ligger saa høyt til Fields som deres, og som
sneen gick seent af i aar, var de nød til at sidde hiem/m/e over tiiden, thj de kunde ej beitte
med deres Creature i den bare snee. tilstaar, aarlig i Rette tiid at fløtte til støels naar sneen er
afgaaen. paastoed ellers sagen til aastædet forfløt, at Marcken ved siun og grandskning kand
vorde besigtiget, for at faae deres Egen Marck ved gierde indhægnet, da de haver græsgang
nock til deres Egene Creature.
Afskeediget,
sagen, følgelig de indstevnte Scheie beboeres paastand, henvises til aastædet.
Hr: Christopher Geelmuydens udgivende Fæste brev af 19de Octbr: 1756 til Lars Siursøn paa
huusmands pladset Næsset under gaarden Lepsøe, blev læst.

Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere ligesaadan/n/e documenter til sine
Regnskabers bilager, som ved Jondahls skibreede findes Specificeret, item dette aars skatte
Restance, hvis Sum/m/a var 4 rd: 76 s:, og som ingen noget der imod havde at Erindere, var
hand Rettens attestation begierende, som billigens blev efterkom/m/et.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar 1757 skal betiene
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bleve opnævnte, og ere, Tollef Monsøn Netteland, Niels Knudsøn Moe, Siur Torbiørnsøn
øvre Bircheland, Eilef Larsøn Axnes, Siur Olsøn ibdm:, Tosten Olsøn Løpsøe, Ole Nielsøn
Østensøe og Iwer Olsøn Rychen.
Publiceret Haagen Tosteensøns og Tosteen Nielsøns med hin anden oprettede Contract og
forEening, betreffende eenhver deris brugs gaards huusses deeling med hin anden, de dato
19de October 1756, blev læst.
Efter 3de ganges udraabelse for Tingstue dørren, jndfandt sig ej nogen som noget havde at j
rette føre, thi blev Tinget for denne sinde ophævet.
Dend 21de Octbr: blev paa Gaarden yttr: Qwalviigen, beliggende i Kingtserviig Præstegield,
følgelig Fogden Hr: Andre[a]s Juel[s] forlangende, holden En Stand Rett, som blev beklæd
med de 2de Laug Rettes mænd Aamun Helliesøn Qwalwiigen og {Endre Store} \Halvor Lille/
Aass, alt til Et Priliminair forhør[s] holdelse. Fogden tilkiende gav, at da han/n/em under
18de Aug: sidstl: fra den Høye Øvrighed er vorden tilmeldet, at der, da dend Bergens Bye, nu
seeneste overgangne Ildebrand var, skal en Person Navnl: Jacob Langeland sam/m/e tiid have
været i Byen med en Jægt, og hand ved sin ankomst med den/n/e sin Jægt, paa Storøens land
udj {Storøens} Syndhors Fogderie, skal have ladet sig forlyde med, at der ved Ildebranden, da
hand var i færde med at Reise fra Byen, skal være paa hands Jægt indkasted 2de Kufferter
overtrucken med Kaabe skind, og 2de brand sæcke med senge Klæder udj, saa, da Fogden er
indberettet og kom/m/en i erfaring om, at broderen til den/n/e Jacob Langeland, Helje
Heljesøn Qwalviigen, sam/m/e tiid skal have været paa Jægten med den/n/e sin Broder, og
hand, i følge forbem:te skrivelse og ordre skal undersøge beskaffenheden med disse 2de
Kufferter og brand sæcker, og med vedkom/m/ende, følgelig Lov og Forordninger, omgaae,
saa for det første til dette Priliminaire forhør og Examination, var hand nu af Retten
begierende, at den nu nærværende Hellie Helliesøn Qwalviigen til efterfølgende spørsmaaler
maatte give sit svar. 1o: om hand icke udj forbem:te Ildebrands tiid udj Bergen var med
fornævnte hands broder der, paa en Jægt, om de icke, ved at Reise fra Bergen, var paa
Storøens land ved dend saa Kaldede Kaarewiigs gaard, hvor Præsten Hr: Wendelboe boer, og
hvorleedes hand paa Jægten foer, om der udj haver deel eller Ei, enten som en Eier eller leiet
Person. Helje Qwalviigen svarede, hand var med sin Broder i Bergen, da Byen brendte, og
var ieg med min broder paa hiem Reisen oppe paa det omspurte stæd, ieg Eiede Jægt og
Ladning, men min broder foer med mig som en leiet Mand. 2o qw: hvad tiid at hand med
den/n/e sin Jægt udlagde fra Bergen og bort Reiste. Resp: Søndag Morgenen tiilig, nest efter
branden. 3o qw: om der icke paa den/n/e hands Jægt i bem:te Ildebrands tiid skulde være
indkasted de for om/m/elde 2de Kufferter og 2de brandsæcker, eller noget andet af
skadelidende, og hvor sam/m/e er afbleven, og hand kand Navn give hvem det tilhørte. Resp:
paa min Jægt blev indkasted en stoer bom/m/e med megen jernbeslag, og meged andet
boeskab, og der til var vi leiet af 3de Encke Koner neste gaarden inden for Elling Møllers

gaard, sam/m/e Encker ieg ej kiender, og de fulde Jægten ud til Skudeviigen, hvor vi løssede.
4de: Fogden, i anleedning af det sidste svar, tilspurde, om der icke paa Jægten skulde være
indkasted af 2de Fiskere eller Lodtser, Nock 2de andere bom/m/er, hvor sam/m/e da er
afbleven, og om der med sam/m/e tiid icke medfulde de 2de omspurte brand sæcker. Resp:
da min Jægt laae i Elling Møller[s] gaard, mens byen brendte, var vi begge brødere gaaen fra
Jægten ind i Byen, da ieg kom til min Jægt igien, saae ieg paa Jægten 2de Bom/m/er at være
indkasted, og tilspurde mine Kam/m/erater hvem sam/m/e tilhørte, da Andwe og Guttorm, er
Drenge paa Gaarden Diønne, sagde at Tvende fiskere havde Kasted dem ind paa Jægten. ieg
tog da Bommerne hiem med, og saasnart ieg kom hiem, Reiste ieg til Diønne og tilspurte dem
om de icke veste hvem bom/m/erne tilhørte, hvor til de svarede mig, du bliver syndesløs for
bom/m/erne, vj sagde til en af dem hvem der havde bom/m/erne, da hand lovede at skrive {at}
hiem til Præsten, og sidste Prædicken tilspurte ieg Præsten om hand havde faaen skrivelse om
disse bom/m/er, hvor til Præsten svarede Nej, bom/m/erne staar hos min broder, som nu icke
er hiem/m/e, Brandsæcke har vi icke seet. 5de qw: hvor for icke, at hand straxen ved sin
hiemkomst haver tilkiende givet nærmeste Øvrighed om disse bom/m/er, paa det at hand udj
all paakom/m/ende kunde have været mistanckesløs. Resp: fordj ieg tænckte at faae
Retledning hos disse Tvende Karle.
Fogden fremstillede saa det qvindes Person Christi Larsdatter, som sam/m/e {ha} tiid havde
været med paa Jægten i Byen, hun forklarede saaleedes, at hvad sig de omspurte bom/m/er
angaar, saa var hun sam/m/e tiid paa Jægten da de bleve indkastede om Løwerdagen, da Byen
brendte, af 2de fiskere som indkom til Byen med en silde baad, hvilcke bad at de maatte
indfaste!! (indkaste) disse 2de bom/m/er paa Jægten, kastede og sam/m/e tiid 2de gl: ordinaire
Klæder eller Kiøler!! (Kioler?) af liden eller ingen værd, men kunde icke sige hvor de afblev,
og bom/m/erne, da ingen af fiskerne kom igien for at afhente dem, bleve paa Jægten bragte
her hiem, men kunde icke sige hvor de nu var. hun sagde ellers, at imedens de paa Jægten
imodtog bier[g]nings gods for de forom/m/elde 3de Encker, kom en borgermand og vilde
have noget gods eller Korn vare ind paa Jægten med, men om de tog det eller ej, kand hun
icke sige, de bragte ellers Korn vahre her hiem, som de i Byen skulde have Kiøbt, men kunde
icke sige hvor meget enten Kiøbt eller hiem bragt.
Fogden, da Ting Reisen nu saa sterck precerede, og den for om/m/elde Jacob Langeland
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ej var til stæde, saa maatte det{te} med dette priliminair forhør for den/n/e sinde bevende,
men paa nu holdende høste Ting, fremdeles vilde søge dets Continuation, og der til
foranstaldede de vedkom/m/ende at møde.

Dend 22de Octbr: blev paa Eie Grund ved Søen med Gravens skibreedes Almue holden Et
Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire
Laugrett som paa fol: 86 findes opnævnt og Specificeret, undtagen i Ole Westreim stæd sat
Siur Eie, og for Aamun Warberg sat Richol Eie, nærværende inden Retten Fogden Hr:
Andreas Juel, med Bøygde Lensmanden Lars Larsøn Wambem, med dend Tingsøgende
Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forord: og Ordres som ved Jondahls
Ting paa fol: 104 og 105 findes Extraheret.

Simon Lione anviste fællen af 2de voxene Biørne, som hand i den/n/e som/m/er i Ulviig skut
haver, blev af Fogden strax betalt 4 rd:
Halsten Sysse viste fellen af En voxen Biørn, som hand i den/n/e som/m/er i Ulviig skut
haver, blev af Fogden betalt 2 rd:
Richold Giermunsøn Næssem viste fællen af En voxen Biørn, som hand i den/n/e som/m/er
har skutt her udj Gravens sogn, blev betalt 2 rd:
Ole Aamunsøn Sygnestvedt udgivene gields brev af 14 Junj 1748, til Niels Følkedalen, læst til
Tinge dagen der efter, og indført i Pante Bogen paa fol: 270, blev efter paategned qvittering af
21de Octbr: 1756 anvist til udslettelse.
Anders Opheim og med Jnteressendere udgivene skiøde af dags dato til Ole Aamunsøn paa
19 mrk: smør, ¼ huud i Gaarden Synestvedt, blev læst.
Fogden Hr: Juel udgivene bøxel brev med Revers, af dags dato, til Lars Monsøn paa 9 mrk:
smør, ½ f:skind med bøxel, og overbøxel til 18 mrk: sm:, 1 f:skind i gaard: Houchenes, læst.
Arveskifte brevet af 26 Aug: 1756, sluttet efter afgangne Haaver Iwersøn Følkedahlen, blev
læst, og var stervboen Eiende jordegoeds halv deelen udj En skouge-Teig kaldet Biørketeig,
beligende uden for Gaarden Hambre imel: becken inden for Skarvehellen, vurderet 6 rd:, og
udlagt til søn/n/en Iwer Haaversøn.
Tron Hougsnes og Lars Nedr: Spilden udgivene skiøde af dags dato til Aamun Jonsøn paa 11
½ Mrk: smør, ¼ b:skind i Gaarden Ystaas, blev læst.
Arveskifte brevet af 30de Septbr: 1756, sluttet efter afgangne Jon Aamunsøn Ystaas, blev
læst, og var stervboen Eiende jordegoeds udj Gaarden Ystaas 15 ½ mrk: smør, ¼ b:skind,
vurderet 40 rd:, og udlagt i arv, saasom til Encken Maritta Knudsdatter 5 ½ mrk: smør, ¼
b:skind, og til Børnene, sc: Aamun og Lars Jons-søn/n/er, hver 4 mrk: sm:, Anna Jonsdatter
2 mrk: smør.
Fogden, udj følge af det Høy lovl: Rente Kam/m/erets høy Respective af 21 Aug: sidstl: for
dette Gravens skibreede, end og haver indkaldet de der værende saugEiere, og var saa af
Retten begierende at de qvæstioner som til sav-Eierne i Jondahls skibr: ere giorde, for disse
saug-Eiere maatte oplæsses og deres svar der paa indhæntes.
Til 1ste qwæstion,
Eieren for Traa saug Hr: Cancellie-Raad Alstrup svarede, at saug[en] for ældgaml: tiid siden
har været oprettet, og er den i aaret 1747 sat og Taxeret for aarl: skuur 8 á 900 bord, hvad
skuur angaar, da skeer den om hinanden, saa til udførsels bord, saa til Bøygds fornødenhed,
alt som omstændighederne det kand udkræve, men noget vist tal eller qwantum der paa at
kunde sige, kand hand icke. det gaar saaleedes til paa hands saug, i aar skier hand noget, et
andet aar intet, saasom da tøm/m/eret tages af Egene Odels skoue, passer Mand hvad skouen
kand taale, og icke skier udj i fornøden til fælle, uagtet dog, at der paa saug[en], mangt et aar
lidet, eller at Regne for intet, bliver og er skaaret, saa er dog aarlig betalt dend fast satte Taxt.
For Eide saug, Eieren Hans Johan/n/essøn Pyck svarede, saug[en] i sig selv er gaml:, og udj
aaret 1747 ligeleedes Taxeret for aarlig skuur 1000 bord, med skuuren der!! (gaar) det og
saaleedes til, at der paa skiæres begge slags bord til afførsel og Bøygds fornødenhed, men at
sige det visse tal, kand hand icke, men ungefærlig kand et aar udføres 4 á 500, et andet aar
noget meere, alt saasom Bøygd[en] her hiem/m/e selv kand tiltrænge skuren, hvor efter mand
sig pleie at Rette.
For Nedr: Mit Følkedahls saug, Eieren Hans Nielsøn Følkedal paa Egene og MedEieres
vegne svarede, at saug[en] iligemaade er fra Eldgaml: tiid, ligesaa i aaret 1747 Taxeret for

aarlig skuur 1400 bord, af hvilcke dets høyest vil skiæres til 6 á 700 som udføres, og Resten at
være til Bøygs fornødenhed.
For Hagestad, Dissebech og Wangen eller Haaems saug, Eieren Christopher Siursøn Jeltnes
paa Egene og Med-Eieres vegne svarede, at hvad sauger!! (saugernes?) bevilling angaar, saa
ere de alle gaml: sauger, de ere alle udj aaret 1747 saal: Taxeret, Hagestad Saug 1000 bord,
Dissebeck 1500 bord, Haaems saug 900 bord, og hvad skuur i sig selv angaar, saa gaar det
med disse sauger som med de forbem:te, at der skiæres af begge slags, men det visse tal kand
de umuelig sige, saasom de udj alt faar at rette sig efter Bøygds fornødenhed.
For Wambems saug, Eieren Lars Larsøn Wambem svarede, at saug[en] vil maaske være en
med de Elste som her er, og udj aaret 1747 er Taxeret for aarlig skuur 300 bord, hvilcket til
det meste, naar ej anderleedes udkræves, pleier at skiæres til udførsel.
For Scheie saug, Eieren Tosten Magnussøn Rondestvedt paa Egene og Med-Eieres vegne
svarede, at saug[en] vil være den ælste som her findes, og udj aaret 1747 er Taxeret for aarl:
skuur 1000 bord,
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og skeer skuren med den som [ved] de forrige sauger, et aar kand det mest udføres, et andet
aar det mere til Bøyg[ds] udkræves.
For Bagne saug, Eieren Samson Nesseim paa Egene og Med-Eieres vegne svarede, at
saug[en] for ungefær 12 á 14 aar siden eller noget meere, først er opbyget, og Taxeret i aaret
1747 for aarlig skuur 500 bord, af hvilcke skiæres om hin anden, som paa de forrige sauger,
men tallet for noget vist, kand icke sige.
For Ærdahl saug, dend Dan/n/emand Torbiørn Lindebræche, og Forpagteren Torfind Buu
frembar hands svar, at saug[en] er gaml:, og Taxeret som de forrige for aarlig skuur 600 bord,
og skiæres paa den som de andre sauger, dog mest til Bøygds fornødenhed.
Til anden qwæst: De samtl: saug-Eiere svarede, at kunde sige nu hvad afførsels bord og
hvad til Bøygds fornødenhed udj aaret 1754 Egentlig er skaaret, det var dem nu en puur
umuelighed, dog vilde troe at det meste til Bøygds fornødenhed er anvendt.
Til Tredie qw: De samtligen ogsaa svarede saaleedes, det gaar og saaleedes paa deres
sauger, at der nu kom/m/er en, nu en anden, og til fornødenhed vil have skaaret, men
hvordan/n/e!! de bordene anvender, hvorleedes kand giøre Regnskab for det, eller hvor kand
det være Rimeligt at kræve sligt af dem.
Til Fierde og sidste qwæst: svarede saavel Laug Retten som tilstæde værende Almue, at af
den skuur som de nu haver hørt at saug-Eiere haver tilkiende givet at være til Bøygds
fornødendhed, den kand dend meget vel imodtage, og ofte tiltrænger meere, saasom der nu for
nylig ved Kircker i skibreede er skeet Reperation, hvilcken der virckelig haver medtaget
meget, {disud} ja fast saa meget at det nesten vil overgaae det som almindelig til Bøygds
fornødenhed alleene pleier at skiæres, disuden kand der for det som til Bøygds fornødenhed
udkræves, være megen ulighed, helst naar som, det Gud ofte forbyde, at ildebrand paa en eller
anden gaard kand indfalde, da slig en gaard ofte kand medtage saa meget som paa En og
tvende sauger aarlig kand skiæres.
Fogden bad sig det passerede beskreven meddeelt, som blev billiget.
Dend 23de Octbr: Continuerede med Gravens Ting, er passeret saaleedes.
Aamun Tageskielden og med Jnteresseredes udgivene skiøde af 22de Octbr: 1756 til Richol
Larsøn paa 15 ½ mrk: smør, ½ K:skind i gaard: Tagiskilden, blev læst.
Cancellie Raad Fleischer og Christj Davidsdatter Hotle udgivene skiøde af 23 Jan: 1755 til
David Ørjansøn paa 9 ½ mrk: smør i gaarden Hotle, blev læst.

Jon Siursøn Nedr: Fylkedahl udgivene skiøde af 22de Octbr: 1756 til Hans Nielsøn Mit
Fylkedahl paa 1 pd: 23 ¼ mrk: smør, 9/16 huud i gaarden Meehuus, blev læst.
Absalon Espeland udgivene skiøde af 22de Octbr: 1756 til Andve Absalon-søn paa 1 pund 3
mrk: smør i gaarden Espeland, blev læst.
Richold Larsøn Tagiskilden udgivene gieldsbrev af 22de Octbr: 1756 til Wiching Iwersøn
Hofaas for laante penge 46 rd:, imod det underpant af 18 mrk: smør, ½ g:skind, ½ K:skind i
gaard: Tagiskilden, blev læst.
Aamun Jonsøn Ystaas udgivene gieldsbrev af 23de Octbr: 1756 til Ole Siursøn Ystaas for
pengelaan 60 rd:, imod det underpant af 1 pund 6 mrk: smør, ½ buckskind i gaarden Ystaas,
blev læst.
Richold Larsøn Tagiskilden med Moder Ingebor Larsdatter oprettede Contract af 22de
Octbr: 1756 om Gaarden Tagiskildens opladelse, hvad Moderen der for til livs ophold aarlig
skal nyde, blev læst.
Elling Pedersøn Sewertvedt udgivene skiøde af dags dato til Ole Ellefsøn paa 18 Mrk: smør i
Gaarden Sæwertvedt, blev læst.
Aamun Eilefsøn Diønne gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Lars Wichlichsøn yttr: Tvete at imodtage Dom til at betalle Citanten 13 rd:
2 mrk: 12 s:, som er for Crediteret sæde Korn dend indstevnte imod 3 aar siden er bleven
Crediteret, og siden ingen mindelig betalning paa anmodning har kundet erholde, der for
stevnet til Doms om sam/m/e, saavelsom Processens omkostning.
Dend indstevnte Lars Tweto blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Richol Nedr: Leqwe og Haaver Wichenes afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt paa Gaarden Tvete udj Lars Tvete /: som ej var hiem/m/e eller lod sig finde :/
hands grande David Tvete[s] paahør.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget,
Dend lovl: indstevnte Lars Wichlichsøn yttre Tvete forelæges at møde til nest anstundende
aars som/m/er-Ting.
Siur Poulsøn Spaanem efter forrige tiltalle Contra Thore Andvesøn Lione, æskede sagen i
Rette, og gav tilkiende, det hand ved Mundtl: Continuationstevning til dette Ting lovl: har
ladet indkalde benævnte hands Contrapart, vidner i sagen at anhøre, og Dom saavel i
hovedsagen som om processens omkostninger at imodtage; vidnerne, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, ere Haawer Wichenes og Richol Leqwe, der nu møder, dem ieg
begierer Eedelig forhørt.
Dend indstevnte Thore Lione møtte og tilstoed varselen. ligesaa møtte de indkaldede vidner.
Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Haawer Torchielsøn, boendes paa Gaarden Wichenes, efter aflagde Eed vidnede,
at i den/n/e vaar, da ieg var stevne vidne efter Citantens forlangende, kom til Thore Lione i
Kiølen, tilspurte Citanten ham om hand der vilde antage stevningen, hvor til Thore svarede ja,
tilstoed fremdeeles
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at have Kiørt Tøm/m/eret paa den lee /: hvad lee det var ved vidnet ej :/ ieg har rigtig Kiøbt
Tøm/m/eret og rigtig solt det, ieg mener ieg skal have Mand for mig, saaleedes var Thore sine
ord, videre kand ieg nu ej er{h}indre, saasom ieg ej blev skudt til provs. Citanten tilspurte
vidnet om hand icke hørte det ieg tilspurte Thore om hand vilde tilstaae det hand havde taget
tøm/m/eret som laae {til} paa Torchiel Opheim sin Egn, eller om ieg der om skal føre vidner,

og hvad Thore svarede mig. Resp: Nej, kand intet mindes om saadant. Parterne havde ej
videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, Richol Madsøn, boende paa Nedr: Læqwen, efter aflagde Eed vidnede, at hand
var stevnevidne i vaaren, og som ieg kom til Thore i Kiølen, tilspurte vidnet ham, om hand
der vilde antage stevningen, svarede Thore ja. da tilspurte Citanten dend indstevnte, om hand
havde taget det Tøm/m/er som laae paa Torchiel Opheim sin Eiendom. Da svarede Thore, ieg
har kiøbt Tøm/m/eret og ieg har solt det, og ieg mener ieg skal have Mand for mig.
dend indstevnte Thore Lione paastaar det Citanten vil bevisse hvad Ret hand haver til det
Tøm/m/er ieg lovlig har Kiøbt af dend Rette Eiermand Siur Poulsøn Opheim, og hvor fra
hand, Citanten, har faaen sam/m/e Tøm/m/er, mens hand vil tilEgne sig det.
Afskeediget,
Citanten paalegges til næste Ting at føre hiem/m/el til det paastevnte Tøm/m/er.
Iwer Tronsøn Skaftedal udgivene skiøde af 23de Octbr: 1756 til Michel Iwersøn paa 18
Marcker smør udj Skaftedahls gaard, blev læst.
Lasse Gutormsøn Røyse udgivene skiøde af dags dato til Svend Lassesøn paa 20 ¼ mrk:
smør, ¾ g:skind, 3/8 f:skind i gaarden Røyse, blev læst.
Torbiørn Poulsøn Lindebræch, for dend svage Lars Siursøn Hylde, gav tilkiende, det hand
med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Peder Osse, som dend der har
tilforhandlet sig Gaarden Hylde udj Citanten Lars Siursøns umyndige aar, da ham dog var
tilfalden i Faderarv udj gaarden Hylden 2 Mrk: smør med bøxel og herlighed, vurderet 3 rd: 2
mrk:, efter anviste skiftebrev af 14 Julj 1738 efter Faderen, sal: Siur Larsøn, da som Citanten
ej har erholdet betaling for benævnte 2 mrk: smør jordegoeds, er Peder Osse stevnet at
imodtage Dom til betalning, som og processens omkostning.
Dend indstevnte Peder Osse blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Haaver Wichenes og Richol Nedr: Leqwen afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt paa Gaarden Osse udj dend indstevntes hands Rosmand Johan/n/es
Josephsøn[s] paahør, siden hand, Peder Osse, ej lod sig finde.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
dend lovlig indstevnte Peder Osse forelæges at møde til neste anstundende aars som/m/erTing, naar sagen vorder paaRaabt.
Dend 25de Octbr: blev end videre med Tinget Continueret, er passeret.
Ole Aamunsøn Sygnestvedt udgivene gieldsbrev af 23de Octbr: 1756 til Anna Jieltnes og
Christopher ibdm: for laante penge 140 rd:, imod det underpant af 1 pund 14 mrk: smør, ½
huud i gaarden Sygnestvedt, blev læst.
Lars Jacobsøn Sæd udgivene gieldsbrev af dags dato til Johan/n/es Halanger for laante penge
123 rd:, imod det underpant af 1 ½ Spd: smør i gaarden Sæd, blev læst.
For Retten møtte Bøygde Procurator Hans Waage og gav tilkiende, at Christopher Siursøn
Jeltnes paa Egene og sin Moders vegne har ladet til dette Ting og stæd med skriftl: stevning af
13de Septbr: Nestl: indkalde Præste Encken Madam, sal: Hr: Frorops Efterleverske, samt
Encke gaarden Store Gravens opsiddere, sc: Aamun Nielsøn, Knud Ellingsøn og Aamun
Jonsøn, samt Sogne Præsten, Welærværdige Hr: Poul Schnabel, formeedelst Store-Gravens
opsiddere vil tilEgne sig græsbeitet udj Grawens Kircke-Teig, som og fordj de hugger støls
ved i sam/m/e Kircke-Teig. dend om/m/elde skriftl: stevning hand i Retten lagde, som blev
oplæst, og er saalydende, Lit: A. Citanten lagde i Rette det Kongl: skiøde paa dette

Præstegields 3de Kircker, af 26de Apriil 1725. Lit: B. En Laugtings Dom afsagt dend 20de
Junj 1727, hvis Finale afsigt er saalydende, Lit: C. samt Kirckestolen, hvor af hand
begierede en Extract her i acten inddragen, forsaavidt den/n/e omtvistede Kircke-Teig er
betræffende, Lit: D. Nock en Designation over Kirckens Eiendeeler af 13de Apriil 1726,
hvor af hand forlangede en Extract ad acta tilført, saa vidt den/n/e sag er vedkom/m/ende, Lit:
E. Endelig, en Freedlysning af 6 Junj 1755. Lit: F. og til sidst En skriftl: beskickelse af 6de
Aug: 1756. Lit: G. End nu 2de Præste Enckens skrivelser af 2de Octbr: 1755 og 5 Martj
1756, begge bilagt, hver med sit støcke lovl: stemplet papiir, og er saa lydende, Lit: H. de
fremlagde breve og Documenter bliver ord efter andet her i acten indført.
De 3de indstevnte Gravens opsiddere møtte og tilstoed varselen, da Knud Ellingsøn fra
Præste Encken indleverede hendes skriftl: forsæt af 15de hujus, saa lydende, Lit: I.
Afskeediget,
sagen gives Rum til nest anstundende aars som/m/er-Ting, paa det Præste Encken kand
erholde gienpart af alt hvis i Retten er passeret, til lovlig forsvar.
David Ørjansøn Hotle anviste fællen af en voxsen Biørn, som hand i aar har skudt, Fogden
betalte han 2 rd:
Aamun Jonsøn Ystaas oprettede Contract af dags dato med Maritta Knu[d]sdatter, hvad hun
aarlig skal nyde til livs ophold for gaarden Ystaas afstaaelse, blev læst.
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De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar skal betiene blev opnævnte, og ere Ebbe
Hansøn Eide, Aamun Jonsøn Nedr: Fylkedalen, Tosten Brynildsøn Hamre, Eilef Snaresøn
Sævertvedt, Anfind Torblaae, Iwer Michels: Liono, Torfind Buu og Johan/n/es ibdm:
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere til sine Regnskabers bilager sam/m/e
documenter som ved Jondals Tinglav findes Specificeret, samt skatte Restancen for dette
skibreede, hvis endelig Sum/m/a var 94 rd: 7 s:, og som ingen noget der imod havde at
erindre, var hand Rettens attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev dette Ting
ophævet.

Dend 26de Octbr: blev paa Gaarden Utne med Kingtserviig og Røldals skibreede[rs]
Almue holden Et Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med
det ordinaire Laug Ret, som paa fol: 89 findes opnævnt og Specificeret, undtagen i Torchiel
Jaastad stæd sat Knud Mochestad, for Thore Brandstvedt sat Aamun Utne, og for Samson
Tochim sat Niels Tochim. Nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel, med Bøygde
Lensmanden af Kingtserviig Præstegield, Joen Hougse, og LensManden af Røldahl, Hellie
Hamre, med den Tingsøgende Almue.
hvorda allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forord: og ordres som ved
Jondahls Ting paa [fol:] 104 og 105 findes Extr:

Fogden, udj følge det høylovlige Rente Kam/m/erets skrivelse af 21de Aug: sidstl:, for
Kingtserviig skibr: end og haver indkaldet de der værende saug-Eiere, begierede saa, at paa de
qwæst: som til saug Eierne ved de forrige skibreeder ere giorde, deres svar maatte indhæntes.
Til Første qwæst:
Eieren for Strand saug, Niels Siursøn Tochim, svarede, saug[en] er fra gaml: tiid af, der paa
stædet, og udj aaret 1747 Taxeret for 500 bord aarl: skuur, og hvad skuuren angaar, da skeer
den om hin anden, paa de med avførsels bord og Bøygds fornødenhed, alt saasom de, der med
Tøm/m/er til saug[en] kand kom/m/e, det kand forlange, thj det er sielden eller indtet hand
skier for sig selv, hand kand altsaa icke for nogen af deelene sige noget vist tal.
For Qvitne saug, Eieren Jon Samsonsøn Qvitne, hands søn Samson Qvitne, som paa hands
vegne møtte, svarede, at saug[en] ligeleedes er gaml:, og i aaret 1747 Taxeret for 400 bord,
{hvil} skuur, hvilcken skuur til det meste skeer til Bøygds fornødenhed.
For Fugleaas saug, Eieren Lars Aamunsøn Degrenes paa Egne og medEieres vegne svarede,
\at/ saug[en] for en Rum tiid siden er opbygt, og som forrige Taxeret for 600 bord aarlig
skuur, og gaar skuuren det meste til Bøygds fornødenhed.
For Tiondahls saug, MedEieren Orm Michelsøn Mandsager svarede, saug[en] ligeleedes er
gaml:, og ligeleedes sat for aarlig skuur 700 bord, og skuuren gaar ud mest til Bøygds
fornødenhed.
For Biotvedt saug, MedEieren Lars Gundersøn Ringøen svarede, saug[en] er gaml:, og sat
som forrige for aarlig skuur 400 bord, de skier indtet for sig selv, men alt for frem/m/ede, og
skeer da skuuren saal: som de det forlanger, men mest afgaar til Bøygds fornødenhed.
For Huus saug, møtte MedEieren Asbiørrn Huus og svarede, saug[en] er gaml:, og sat som
de andre for aarlig skuur 600 bord, og gaar skuuren om hin anden, saavel til avførsels bord
som Bøygds fornødenhed.
For Tvisme saug, MedEieren Michel Tvisme svarede, saug[en] er en med de Elste, som de
andre sat for aarlig skuur 400 bord, og gaar skuuren mest ud til Bøygds fornødenhed, for sig
selv skier de icke.
Til anden qwæst: svarede samtlige, at hvad skuuren for aaret 1754 angaar, at kunde sige
hvad til avførsel og hvad til Bøygds fornødenhed er skaaret, det er dem aldeeles umueligt.
Til 3de qwæst: svarede ligeleedes samtlige, at det omspurte er dem umueligt at kunde giøre
nogen forklaring om.
Til 4de qwæst: Almuen svarede, alt hvad her almindelig skiæres til Bøygds fornødenhed,
trænger dem meget vel Til, og et aar kand kræve meer, et andet mindre.
Fogden var Tingsvidne begierende \om/ hvis passeret er, Sig beskreven meddelt, som blev
billiget.
AadWichlichsøn Jndr: Jaastad udgivene gields brev af 15de Octbr: 1756 til Niels Aadsøn for
laante penge 50 rd:, imod det underpant af 1 pd: 3 mrk: sm: i gaard: Jndr: Jaastad, læst.
Ole Aamunsøn øvre Berge udgivene skiøde af dags dato til Jon Aamunsøn paa Een Løb
smør i gaarden Grytting, blev læst.
Torchiel Aasmunsøn Aadland udgivene gave brev af dags dato til Wraal Olsøn paa Een Løb
6 mrk: smør i gaarden Aadland, blev læst.
Torchiel Aasmunsøn Aadland udgivene bøxel brev med Revers, af dags dato, til Knud
Gullichsøn paa 2 pd: smør udj Gaarden yttre Hagen, blev læst.
Samson Johannes[søn] Eidnes gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting paa
Egene og sine umyndige Søskens vegne, Neml: Ingebor Johan/n/esdatter og Synneve ibdm:,
har ladet stevne og indkalde broderen Iwer Johan/n/essøn Eidnes for 10 aars Renter, som er af
deres udj Møderne arv udlagde jordegoed[s], hvilcket dend indstevnte Iwer John/n/es-søn

Eidnes som ælste Odelsmand ved skiøde af 19de Martj 1744 haver indløst, da der af disse
hands Søskenes penge er bleven hos ham paa Rente staaende
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dend Sum/m/a 20 rd:, som hand efter 10 aars fulde beløb haver betalt, men Renterne af
benævnte 20 rd: {som} for de om/m/elte 10 aar, som er 10 rd:, har de ej i mindelighed kundet
bekom/m/e, {og udvisser} derfor nødsaget med Retten at tiltalle ham til Doms lidelse saavel
for de paastevnte 10 rd: Renter som processens omkostning.
Iwer Johan/n/essøn Eidnes møtte, tilstoed varselen, sagde, hvad de 20 rd: er anbelangende,
da tilstaar ieg at have indesidet med sam/m/e \i/ 10 aar, men som det er en gave, og icke
nogen Møderne Arv, som ieg har gived mine umyndige Søskende, saa skulde hand formeene
for Renter at vorde befriet.
Citanten sagde, det er ingen gave, men en virckelig Møderne Arv saaleedes, efter at
jordegodset ved skiftebrev af 4de Apriil 1740 var Citanten og medArvinger udlagt i arv, tog
gaarden skade, saa den blev fældt, da nu den/n/e vor broder vilde indløsse jordegodset,
paastoed hand at løsse det efter aftaget, og for sam/m/e vurdering som hver Marck jordegoeds
i skiftet var vurderet for. men, som hands Søskeene der ved forliste paa Arven, lovede hand
at betalle sine Søskeene uden for skiødet det paa Arven til kort kom/m/ende med 20 rd:, som
skulde blive hos ham staaende til hand fick leilighed at betalle, saa at disse 20 rd: virckelig er
Arv som disse umyndige tilkom/m/er, hvorfor de paastaar Renter af sam/m/e, som de til de
umyndige skal svare.
dend indstevnte Iwer Eidnes vedblev at disse 20 rd: var en gave, saasom hand disuden har
betalt dend fulde løsnings Sum/m/a efter skiødet af 19de Martj 1744, det hand til actens følge
fremlagde.
Citanten begierede sagen udsat til neste Ting, da hand vil bevise at de paastevnte 20 rd:, efter
dend forrestilling hand her i Retten aflagt haver, er virckelig arv.
Afskeediget
dend af Citanten forlangende udsettelse billiges.
Knud Arnesøn Seim udgivene skiøde af dags dato til Joseph Pedersøn Seim paa 12 Marcker
smør i gaarden Seim, blev læst.
Helje Monsøn Hamre udgivene skiøde af dags dato til Niels Ormsøn Botnen paa 9 Marcker
smør i gaarden Botnen, blev læst.
Arveskifte brevet af 17 Maj 1756, sluttet efter afgangne Guri Gribsdatter, blev læst, og var
stervboen Eiende Jordegoeds i gaarden Rejsetter 1 Løb 1 pd: 21 Mrk: smør, 1 b:skind,
vurderet 202 rd: 3 mrk:, og i arv udlodnet, saasom til Enckemanden Tosten Isaaksøn 2 pd: 1
½ mrk: smør, 1 b:skind, til dend sal: qvindes børn, neml: Helje Olsøn 8 ½ mrk:, Kari
Olsdatter 4 Mrk:, Ole Tostensøn 10 mrk:, Isaak og Grib Tosten-søn/n/er, hver 8 ½ mrk:,
Wichlich og Tosten Tosten-søn/n/er, hver 8 Mrk:, Jorand, Guri og Anna Tostens-døttere,
hver 4 Marcker smør.
Arveskifte brevet af 14 Nobr: 1755, sluttet efter afgangne Baar Siursøn Tvedt, blev læst, og
[var] stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Tvedt 4 mrk: smør, vurderet 2 rd:, og udlagt paa
gields fordring til Aadne Siursøn Tvedt for 2 rd:
Kircke værgen Haldor Helleland efter forige tiltalle æskede sagen i Rette, Contra huusmanden
Ole Knudsøn Frøsviig, og gav tilkiende lovligen at have ladet forkynde Rettens forelægelse
for dend indstevnte Ole Frøsviig, vil fornem/m/e om hand nu møder.
Dend paagieldende Ole Frøsviig blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde svare.

Kaldsmændene Joen Hougse og Christopher Langesetter ved Eed forklarede lovlig at have
forkyndt Rettens forelægelse til dette Ting at møde, [for] Ole Knudsøn Frøsviig, og det for
hands boepæll paa Gaarden Frøsviig udj hands huusbonde Lars Frøsviigs Kone Guri
Nielsdatter[s] paahør.
Citanten efter sit stevnemaal paastoed Dom, med erindring om processens omkostning.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Citanten har beviist lovl: at have indkaldet Ole Knudsøn Frøsviig til indeværende aars
som/m/er-Ting som holtes dend 28 Maj dette aar, for huusmands penge til Kircken, som
Rester for de 2de aar 1754 og 1755, og som dend indstevnte ej møtte, er hand af Retten
bleven forelagt til dette Ting at møde. selver forelægelse er ham ved Kaldsmændene lovlig
forkyndt. Da som hand nu hvercken møder eller lader møde, har hand, Ole Knudsøn Frøsviig,
ved sin stiltienhed ligesom vedtaged fordringens Rigtighed. Thj Kiendes for Rett, efter
Lovens 2den Bogs 22 C:, 12 ar:, og Forord: af 13de Aug: 1734, det indstevnte huusmand Ole
Knudsøn Frøsviig aarlig til Kircken, og altsaa til Kircke Eieren, bør betalle 8 skill: Er for de
2de Resterende aaringer 1754 og 1755 tilsam/m/en 16 skil: Danske, og udj Processens
omkostning 2 Rd:r, inden 15 dage efter Dommens forkyndelse under Nam og Execution.
Jens Siursøn Qwalnes gav tilkiende, det hand med Muntlig varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Sogne Præsten, Hr: Prousten Winding, at anhøre 2de vidner, Haldor
Helleland og Johan/n/es Hofland, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, at vidne om den
foreening som skeede imel: Hr: Provsten og Citanten
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for 3 aar siden, angaaende Gaarden Qwalnes brug og beboelse, alt til Et lovskicket
Tingsvidnes erholdelse. og som de indstevnte vidner nu møder, dem hand paastaar Eedelig
forhørt, vil hand først fornem/m/e on Hr: Provsten møder eller lader møde.
Fra Hr: Provsten Winding møtte Skoleholderen Johan/n/es Jaastad, og fremlagde Hr:
Provstens skriftl: paastand af dags dato, saa lydende.
Retten tilspurte de 2de indstevnte og mødende vidner, om det er ord, hvor om de skal aflæge
deres vidnesbyrd, item, naar de ere talte, imel: og af hvem, samt hvor om de ere talte.
Hertil begge vidnerne svarede, det er ord de skal vidne om, som ere talte omtrendt for 3 aar
siden imellem og af Hr: Provsten Winding og Jens Qwalnes, angaaende adskilligt betræffende
deres forligte Process som var dem imellem.
Eragtning,
Da de indstevnte vidner her for Retten har tilstaaet, at det er ord, hvor om de skal aflæge deres
vidnesbyrd, som omtrendt for Tree aar siden skal være udtalt imel: og af Hr: Provsten
Winding og Jens Siursøn Qwalnes, betræffende Et forliig, deres da {vær} mellem værende
process angaaende. Og indstevnte Hr: Provsten Winding udj sit indgivene skriftlig forsætt af
dags dato, imod vidners førelse om de paastevnte ord, har protesteret. Saa Kiendes for Rett,
ifølge Lovens 1 B: 13 C: 22 og \23/ art:, pag: 129, det de indstevnte vidner til Eedelig
forklaring paa ord efter Tree aars forløb, ej bør admitteres.
Dend 27de Octbr: Continuerede Utne Tinget, er saaleedes passeret.
Wichlich Siursøn Mochestad udgivene skiøde af 26de Octbr: 1756 til Siur Gribsøn Mochestad
paa 18 mrk: smør, ½ g:skind i gaarden Mochestad, blev læst.

Iwer Pedersøn Tochim og Samson Nielsøn ibdm: fremstoed for Retten og gav tilkiende, det
de dend 6de Septbr: nestl: har nødt aftag paa deres beboende gaard Tochim, for dend dem
indeværende aar paa gaarden tagne skade ved Steen og snee skree, der for gaarden er bleven
fæld og aftaget udj skatt og Landskylden Et og et halv Spand smør, som dend passerede aftags
forretning udvisser, dend de her i Retten fremlæger, med begiering, Dend Tingsøgende
Almuen maatte tilspørges, 1o: om det icke er dem bekiendt, det deres paaboende gaard nest
afvigte vinter og udj indeværende aar ved steen og snee skree, som kom need af høyeste
Fieldet, har taget en meget stoer og høyst beklagelig skade. 2o: om Gaarden icke trænger til
og behøver det skeede aftag. hvor om de begierede Almuens svar.
Dend Tingsøgende Almue Eenstem/m/ende svarede til 1ste qwæst: skaden er øyensiunlig
for alle som Reiser Gaarden forbi, at see det den er meget stoer. Til anden qw: svarede,
Aftaget, efter skaden, er alt for lidet, og seer de ej at dend gaard, uden Guds sønderlig
befrielse, kand blive i behold, hvor for opsidderne er høylig trængende til det skeede aftag,
om det end havde været meere i proportion af skaden.
Comparenterne var paa deres aftags forretning Tingsvidne beskreven begierende om hvis
passeret er, Som blev for billigt anseet.
Michel Endresøn Lotte Contra Arne Jonsøn Widnes, æskede sagen i Rette og gav tilkiende,
lovligen for vedkom/m/ende at have ladet forkynde Rettens forelægelse, vil fornem/m/e om
min modstander møder.
Arne Widnes møtte og sagde, ieg vil gierne aflæge min Eed, det ieg icke veed at have udsagt
de af vidnerne omvundene ord, saasom ieg var meget beskiencket, erbyder mig her i Rettens
Spare-bøsse for min forseelse at erlegge 2 rd: til de fattige, og betalle Citanten sine
omkostninger.
Citanten sagde, ieg er fornøyet med det giorde tilbud, og vil aldeeles icke staae efter min
Contraparts skade, naar de udtalte ord ved Dom vorder Mortificeret.
Dend indstevnte Arne Widnes betalt[e] strax til de fattige 2 rd:, som blev lagt i Spare-bøssen,
og til Citanten i processens omkostninger 1 rd: 48 s:
Da blev saaleedes Kiendt og
Afsagt.
De ord som Arne Jonsøn Widnes imod Citanten Michel Endresøn Lotte udj Druckenskab skal
være udtalt, bør, efter dend af Arne Wines her inden Retten giorde decleration og videre
opfyldelse, at være aldeeles Mortificeret, død og Magtesløs, og icke i ringeste maader at
kom/m/e Michel Endresøn Lotte til minste forkleinelse paa hands ærlige gode Navn og Røgte.
Jon Olsøn Aga med samtlig beboere og opsiddere paa Gaarden Aga, fremstoed for Retten og
gav tilkiende, det de med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Gunder
Rogde, Jon, Knud, Niels, og Encken Christi Joensdatter, alle boende paa Gaarden Rogde,
fordi de lover andre at være med deres Creature i udmarcken, Citantens Creature til
fortrængsel, som og fordj de indstevnte ej vil hægne deres smaler, som beskadiger Citanterne
paa deres slotter, om alt Dom at imodtage til undgieldelse og processens erstatning, og vil vi
fornem/m/e om de indstevnte møder.
Corporal Gun/n/er Halsteensøn Rogde paa Egene og samtlig sine indstevnte granders vegne
møtte og tilstoed det stevningen er dem alle lovlig forkyndt, sagde det vj paa Gaarden Rogde
lige saa lidet kand hægne vore Creature fra Citanternes slaatter, som Citanterne kand hægne
deres Creature eller smaler fra vores slaatter, thj de gaar om hin anden, og kand ej hægnes.
hvad de frem/m/ede Creature er anbelangende, som i Marcken indsættes, er af saadan
beskaffenhed, hands grander Kiøber om vaaren smaler og indsetter i Marcken, hand,
formeedelst fattigdom, ej formaaer at
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Kiøbe smaler, hvor for hand tillader andre at sette i Marcken et lige antal smaler efter mit
jordebrug, der for de kand give ham noget lidet som kand Validere imod den af hands grander
brugte frihed, hvor paa de aldrig har klaget, men Citanterne klager, da deres smaler udj
samfællets beite aarsager Rogde Mændene ligesaa stoer skade som vore smaler aarsager dem.
Citanterne benægtede aldeeles icke at have samfællets beide med Rogde.
Corporal Rogde sagde det har været og skal blive samfællets beite saaleedes som det stedse
har været og er, neml: buckebeitte horn imod horn, det ieg med vidner paa Aastædet trøster
mig til at bevise.
Afskeediget,
sagen henvisses til Aastædet til lovlig behandling og Dom.
Siur Olsøn Horre gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Bøygde Lensmanden Helje Monsøn Hamre, vidner at anhøre om hvorleedes dend
indstevnte med sine smaler aarlig beiter Citantens bøe, der for Dom at imodtage til
undgieldelse og processens erstatning, og vil hand fornem/m/e om den indstevnte møder.
Dend indstevnte Helje Hamre møtte og sagde, ieg tilstaar at ieg har stevnt mig selv i den/n/e
sag at møde, ieg tilstaar og at mine smaler imod min villie er indkom/m/en udj Citantens
slaat[t]er som hand har i udmarcken, hvor hands Eiendom grendser imod min Eiendom, hvor
mit lovlige fæe beite er, og endskiønt Citanten burde selv giette smallen ud fra sine slotter, saa
dog, har ieg ej alleene vildet bede ham om forladelse, som og villig til at betalle dend skade
mine smaler tilføyer ham.
Citanten sagde, det er min Bøe som er bleven beskadiget.
Helje Hamre sagde, det skal blive øyensiunlig at see, at det er slaatter i udmarcken, hvor ieg
har mit beite, sam/m/e slotter Citanten ej holder lovlig gierde om.
Afskeediget,
Sagen henvisses til Aastædet til lovl: siun og granskning.
Endre Buu gav tilkiende, det ieg imindelighed har tilbudet min yngre Broder Michel Tvisme
Løsnings penge, efter hands i hænde havende skiøde, for en Løb smør i gaarden Tvisme, der
er min som ældre broder Rette og sande Odel, og som hand sam/m/e Løsnings penge ei
imindelighed har villet imodtage, har ieg til dette Ting med Mundtlig varsel ladet indkalde
benævnte min broder Mikel Tvisme, i haab at hand skal blive dømt til at tage imod Løsning
for En Løb smør i gaarden Tvisme, der er min sande Odel, og at svare processens omkostning,
og vil ieg fornem/m/e om hand møder.
Dend indstevnte Michel Tvisme møtte og tilstoed varselen, sagde, der er inu en brodersøn,
som foruden den/n/e min broder, der har tilbudet mig Løsnings penge, og som ieg icke ved
hvem Odels Retten tilhører, kand ieg ej heller sige hvem det tilkom/m/er at løsse, og hvem ieg
skal tage Løsnings penge af.
Citanten sagde, det bliver en sag imel: mig og den som vil kalde sig nærmere Odels
berettiget end ieg, hvilcket bliver min broder uvedkom/m/ende.
Afskediget,
sagen henvisses til Aastædet, hvorhen den efter Loven til jorde Tirsdagen bør indkaldes og
paaskiøn/n/es.
Gutorm Alsager gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde sin grande Torgier Alsager, vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc:
Iwer Olsøn Utne, Iwer Alsager med Kone Britta, og Sølfest Alsager, at anhøre, angaaende

hvorleedes dend indstevnte Torgier Alsager har slaaet græs om og forbi gam/m/el
Marckeskield, der om Dom at imodtage til undgieldelse og processens erstatning.
Dend indstevnte Torgier Alsager møtte og sagde, ieg tilstaar at min Kone har sagt mig, det
den/n/e stevning i min fraværelse er bleven i min Kones paahøre lovlig mig forkyndt,
fremdeeles sagde, ieg holder mig efter mit lovlige Marckeskiel saaleedes som ieg stedse brugt
haver, og skal det ej befindes, naar Rettens Middel kom/m/er paa Aastædet, det ieg om eller
forbi det Rette Marckeskiel har slaget, hvorhen ieg skyder mig.
Afskeediget,
Sagen henvises til Aastædet, hvor dend efter lovlig omgang og siun og grandskning bør
orddeeles.
Lars Jonsøn Mochestad gav tilkiende, det ieg med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde min broder Tosten Jonsøn at blive Dømt til at betalle mig 5 rd: 4 mrk: 12 s: efter
giorde forlig her paa høste-Tinget nestl: aar 1755, betræffende den af mig giorde arrest eller
forbud, med sine omkostninger, som hand siden i Mindelighed ej har vildet betalle, derom
Dom at imodtage, samt den/n/e processes omkostning.
Dend indstevnte Tosten Jonsøn møtte, tilstoed varselen, tilstoed og, efter foreening at være
Citanten de paastevnte penge skyldig, dem hand icke har nægted at betalle, men som Citanten,
min broder, er mig 9 rd: skyldig, formeente ieg dem der udj at afkorte.
Citanten sagde, har min broder noget hos mig at fordre, kand hand søge mig der for.
dend indstevnte Tosten Jonsøn sagde, skulde vel icke være ubilligt at brødere Leqviderede
med hin anden, hvor for ieg paastaar
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sagen at kom/m/e til Leqvidation.
Afskeediget,
sagen henvises til Mænds Leqvidation imel: disse 2de brødere, da der efter skal Kiendes hvis
Ret er.
Anna Johan/n/esdatter udgivene skiøde af dag[s] dato til sin søn Arne Siursøn Tvedt paa 2
pund 20 Mrk: smør, 1 huud i gaarden Tvedt, blev læst.
Ole Olsøn Grønsdahl og Aamun Knudsen Espe udgivene skiøde af dag[s] dato til Ole
Knudsøn Isberg paa 1 Løb 1 pd: 5 mrk: smør i gaarden Jysserdahlen(?) (Sysendalen?), blev
læst.
Peder Samsonsøn Frøsviig udgivene gields brev af 3 Nowbr: 1749 til Haaken Olsøn Espen,
læst til Tinge dagen der efter, og indført i Pante Bogen paa fol: 300, blev efter paategnede
qvittering af 26de Octbr: 1756 anvist til udslettelse.
Dito udgivene gieldsbrev af 28 Maj 1756 til Jon Knudsøn Espe for laante penge 99 rd:, imod
det underpant af 2 pd: 4 2/5 mrk: smør i gaarden Frøsviig, blev læst.
Haldor Steensøn Løningdahl udgivene bøxel brev med Revers, af 15 Octbr: 1756, til Lars
Larsøn paa 2 pd: 6 mrk: smør, ½ huud i gaarden Aga, blev læst.
Tosten Henrichsøn Berven og med Jnteressendere udgivene skiøde af dags dato til Ole
Henrichsøn paa 2 pd: 16 mrk: smør, ¾ huud i gaard: Nedr: Berven, læst.
Fogden, i Continuation af den preliminaire Examination holden d: 21de hujus paa gaarden
Qwalviigen, fremstil[le]de nu dend da fraværende Jacob Heljesøn Langeland, og begierede at
de qvæstioner som til hands broder Helje Qvalviigen var giort, for han/n/em maatte oplæsses,
og hand følgelig der efter Examineres: Til første qwestion svarede ja, hand var i Bergen da
Byen brendte, og paa hiem Reisen med jægten var hand paa Storøens land kaldet Kaareviig,

var ellers af hands broder Helje Qwalviigen leiet til at fare med Jægten. Til 2den qwæst:
svarede, hand lagde ud med Jægten fra Bergen Søndags Morgenen ved Frokost tiid. Til 3de
qw: svarede, ieg var inde i Byen hos min søn som seigler, for at hielpe ham i branden at
bierge, imidlertiid var en Tøs paa Jægten, og til hinde indkast paa Jægten af tvende Fiskere
{indkast} 2de bom/m/er, dem hand for Retten anviste, den ene bom/m/e uden laas, hvor udj
laae En gl: hatt og nogle Træe Kiørler, men den anden bom/m/e var i laas. En liden øll Kage,
som hand ligeleedes for Retten anviste. de omtalte Tvende gamle Kioler har hand ej seet,
hvem disse bom/m/er tilhører ved hand icke, og videre er ej paa {bom} Jægten med ham
hiemkommen, og paa dette om/m/elde og anviste, sagde hand, ej at have lagt noget dølsmaal,
mens tilkiende givet det til alle forekom/m/ende, om det kunde opspørges hvem disse
bom/m/er tilhører. Fogden tilspurte \ham/ om icke, da de med Jægt[en] bergede for de forhen
om/m/elde 3de Encker, der var en Borgermand eller en anden af de brandlidende, som paa
Jægt[en] vilde have berget noget gods eller Korn vahre, og naar sam/m/e er imodtaged, og
hvor afbleven. Resp: Nej, der kom icke Et Korn eller Korn vahre ind paa Jægten.
Fogden fandt sig beføyet til at aabne den tillugte Bom/m/e, for at eftersee hvad der udj
maatte være, thj blev den i Retten aabnet, og derudj efterfølgende befunden, en Ordinair Natt
hue, et par vanter, en Messing tobacks-daase, 2de Botellier og 2de flasker, og en liden haar
Kam. I den aabne bom/m/e var som melt 1 hat, 1 par gl: skoe, 1 Natthue, 1 Røt torklæde, nock
et gl: dito, 1 par vanter, 1 lidet fiske trug, og en liden bolle eller træeskaal. og indtil at Rette
Eier Mand maatte kom/m/e, levere[de] nu bom/m/er[ne] med forhen Specificerede tøy til
Lensmanden Jon Hougse, med befaling at hand det tager udj forvaring, og til dets udlevering
nærmere ervarter hands ordre.
Fogden havde for den/n/e gang ej videre at tilspørge, men i anleedning udaf den
underretning som hand ellers haver, forbehold[t] sig imod vedkom/m/ende sin nærmere
tiltalle, og for det første begierede sig dette beskreven meddeelt.
Dend 28de Octbr: blev end videre med Tinget Continueret, er passeret.
Hr: Hans Høg udgivene Mortification af 18de Apriil 1756 paa en af afgangne Peder Jaastad
udgivene Pante Obligation af 26 Nobr: 1736, blev til Obligationens udslettelse af Pante
Bogen, læst.
Ole Østensøn Mæland og Torgils Østensøn ibdm: udgivene skiøde af 26de Octbr: 1756 til
Tosteen Jærrandsøn paa 1 pd: 19 mrk: sm:, ¾ hd: i gaard: Mæland, blev læst.
Hr: Windings udgivene bøxel brev med Revers, af 25de Octbr: 1756, til Tosten Jærandsøn
paa 1 pd: 19 mrk: smør, ¾ hd: i gaarden Mæland, blev læst.
Svend Ratteteig, Contra Aamun Urem, sagde at sagen er forligt og ophæved.
Gun/n/er Steensøn Qwalviig gav tilkiende, med Muntl: varsel til dette Ting at have ladet
stevne og indkalde Ole Larsøn Qwalviigen, vidner at anhøre til Et lovskicket Tingsvidnes
erholdelse, angaaende det hand, Citanten, icke bruger eller styrer jord i gaarden Qwalviigen,
eller nogen anden stæd. vidnerne, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Arne Widnes
og Endre Qwalviigen, med fleere om fornødiges. og vil ieg først fornem/m/e om den
indstevnte møder.
Dend indstevnte Ole Larsøn Qwalviigen blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare,
ellers forklarede Almuen, det Ole Qwalviigen for en stund siden Reiste her fra Tingstædet.
Kaldsmændene Joen Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt paa Gaarden Qwalviigen, hvor Ole Larsøn boer, og det i hands Kone Herborg
Larsdatter[s] paahør, siden hand, Ole Larsøn, efter
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Sigende var i skougen, og ej lod sig finde.
Citanten paastoed de mødende vidner Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev vidnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Arne Joensøn, boende paa gaarden Widnes, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, Gun/n/er Steensøn er til huus paa Gaarden Qwalqviigen!! (Qwalviigen), og ej styrer
der eller nogen anden stæds noget jordebrug, ej heller nogen tiid har styrt jordebrug.
Citanten havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Endre Aamunsøn, er boendes paa sam/m/e gaard Qwalviigen, aflagde Eeden og
vidnede Conform med første vidne.
Citanten var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som blev billiget.
Michel Olsøn Lotte gav tilkiende, det hand med Muntl: Continuations stevning til dette Ting
har ladet indkalde Helje Heljesøn Qwalviigen, Dom i sagen at anhøre efter hovedstevningen,
og vil fornem/m/e om hand nu møder.
Helje Heljesøn Qwalwiigen {gav tilkiende} blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde
svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede Continuations
stevningens lovlige forkyndelse paa Gaarden Qwalviigen, hvor Helje Heljesøn boer, og det
udj hands Kone Sigri Sylfest-datter[s] paahør, siden hand ej lod sig finde, men efter sigende
var i skouen.
Citanten lagde i Rette til actens følge en Extract af Hardanger Justits Protoc:, hvor med hand
sit søgemaal vil Ligitimere, og saaleedes sluttet sagen med paastand om Dom, og erindrede
om processens omkostning. dend fremlagde Extractum Protocolli er saalydende.
Da blev saaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Citanten Michel Olsøn Lotte beviiser med Een Extract af Hardanger Justits Protocoll, at have
i aaret 1748, dend 19de Junj, til Tinge haft søgemaal og anlagt sag imod nu indstevnte Helj[e]
Heljesøn Qwalviigen, angaaende Citantens Jægt, som Helje Qwalviigen ved sit land havde
ladet slaae i støcker. Den/n/e sag har Parterne ved \for/lig inden Retten dend 4de Nobr: 1748
afgiort saaleedes, det Helje Qwalviigen skulde betalle til Citanten dend halve skade Jægten
havde taget, samt i processens omkostning, i alt 4 rd: 48 skil:, hvor af Helje Qwalviigen
skulde betalle det halve naar hand kom hiem fra Bergen, og dend anden halve deel vaaren der
efter. Men som dette forlig paa Helje Qwalviigens side ej skal være opfyldt, har Citanten paa
nyt anlagt sag imod Helje Qwalwiigen til høste-Tinget nest afvigte aar 1755 for de benævnte
4 rd: 48 skil: skyldig værende, med videre den/n/e process[es] omkostninger, og som
indstevnte Helje Qwalviigen ej møtte, blev ham givet Lavdag til indeværende aars sommer
Ting, da hand ej heller møtte. Til dette Ting er hand atter ved Muntl: Continuations stevning
indkaldet {til} Dom at anhøre. Da som hand inu ej møder eller lader møde, bestørckes ved
hands stiltienhed, fordringens Rigtighed. Thj Kiendes for Rætt, det indstevnte Helje Heljesøn
Qwalviigen til Citanten Michel Olsøn Lotte bør betalle de paastevnte 4 rd: 48 skil:, og udj
den/n/e processes omkostning 3 rd:, tilsam/m/en 7 rd: 48 skil:, inden 15ten dage efter
Dom/m/ens forkyndelse under Nam og Execution.
Asbiørn Asbiørnsøn Ulsnes udgivene skiøde af dags dato til Ole Knudsøn paa 2 pd: 6 mrk:
smør, ¼ huud i gaarden øvre Qwale, blev læst.
Arne Jonsøn Widnes gav tilkiende, det ieg, efter Helje Heljesøn Qwalwiigens forlangende,
dend 9de Januar 1753 har betalt og indfriet hands til Cancellie Raad Fleischer udgivene pante

Obligation af 20 Maj 1750, med Capital 60 rd:, og da forfaldene Renter 7 rd: 5 mrk: 8 s:, hvor
imod bem:te Helje Qwalviigen efter løfte skulde give mig en nye Pante Obligation for dend af
mig udlagde Sum/m/a 67 rd: 5 mrk: 8 s:, Men da penge[ne] som meldt af mig var udlagt,
bekom ieg ingen pante Obligation af Helje Qwalviigen, alleene frugtesløsse løfter der om,
endelig kom det saa vidt at hand nestleeden aar tillod mig at lade forfatte Obligationen paa de
af mig udlagde penge, og da tillige videre paaløbne Renter, som den tiid in alles beløb til 80
rd:, men da Obligationen var forfattet, har hand sam/m/e til den/n/e tiid ei vildet underskrive,
altsaa har ieg været nødsaget til dette Ting med Mundtlig varsel at lade indkalde benævnte
Helje Heljesøn Qwalviigen at imodtage Dom til at betalle mig de af mig udlagde 67 rd: 5 mrk:
8 s: med Renter af hovedstolen 60 rd: fra 9 Jan: 1753 og indtil betalningen skeer, samt den/n/e
forvolde processens omkostninger. til sagens oplysning fremleges de om/m/elte 2de
Obligationer, at de i acten maatte inddrages,
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i det øvrige fornem/m/es om den indstevnte møder. de fremlagde 2de Obligationer er
saalydende.
Dend indstevnte Helje Qwalwiigen blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter efter Loven afhiemlede stevningen
at være lovl: forkyndt paa Gaarden Qwalwiigen, hvor Helje Heljesøn boer, og det udj hands
Kone Sigri Sylfestdatter[s] paahør, siden Manden ej lod sig finde, men efter sigende var i
skougen.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget.
Dend lovl: indstevnte Helje Heljesøn Qwalviigen forelæges til nest anstundende aars
som/m/er-Ting at møde.
Aschiel Schaaltvedt paa Egene og Jon Olsøn Aakre[s] vegne, gav tilkiende med Muntl: varsel
til dette Ting at have ladet stevne og indkalde Lars Tostensøn Mochestad for 7 rd: 4 mrk: 8 s:,
som er for En Øg hand nestl: aar 1755 paa Røldahls Marckedet Kiøbte af dem, da de siden
ingen mindelig betalning har kundet erholde, der om Dom at imodtage til betalning og
processens erstatning.
Paa dend indstevnte Lars Mochestads vegne møtte hands grande Knud Mochestad og sagde,
det dend indstevnte tilstaar lovlig varsel, men paastaar udsættelse til neste Ting for at indkalde
vidner til sagens oplysning.
Afskeediget,
dend af Knud Mochestad paa indstevnte Lars Tostensøn Mochestad[s] vegne forlangende
udsættelse til neste Ting bliver ham billiget, hvor hen sagen forfløttes.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere til Regnskabs bilag, sam/m/e documenter som
ved Jondahls Ting findes Specificeret, samt dette skibreedes skatte Restance, hvis endelig
Sum/m/a var (ope rum), og som ingen noget der imod havde at erindre, var hand Rettens
attestation begierende, som blev efterkommet.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar skal betiene, bleve opnævnte, og ere Jon
Haldorsøn Mochestad, Torgils Mæland, Aslach Svendsøn Eidnes, Swend Endresøn Helleland,
Peder Nøswiig, Lars Olsøn ibdm:, Niels Jørgensøn øvre Qwaale og Aamun Jørgensøn Utne.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.

Dend 2den Decembr: blev Retten betiendt paa Gaarden Tiuflaat, beligende i Kingtserviig
Præstegield, Kircke-sogn og Tinglav, med efterskrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven
er opnævnt, sc: {Sølfest Alsager}, Jacob Alsager, Torgier ibdm:, Mickel Siursen Lotte,
Mickel Olsøn ibdm:, Ole Tostensøn Hougse, og Torbiørn Lotte, nærværende Bøygde
Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse.
hvorda for Retten fremstoed Michel Brynildsøn, \og/ Niels Johan/n/essøn, begge opsiddere
her paa Gaarden Tiuflaat, og gav tilkiende, det de med muntlig varsel til den/n/e Tægte dag
her til aastædet har ladet stevne og indkalde Endre Larsøn øvre Følkedahlen paa Egne og sin
Myndling Iwer Haaversøns vegne, betræffende Mod og Marckeskiel imel: vores Eiende
Skove-Teig og Marck kaldet Turtne-Lien, og deres saakaldet Haavers Teig, hvorom de i
skiftebrevet efter afgangne nu sal: Haaver Iwersøn Følkedahlen, skal have ladet indføre, det
bem:te Deres Teig strecker sig af Field i Fiere, hvilcket ej medfører nogen rigtighed, der om
vidner at anhøre, hvorleedes vores Eiendom stedse fra gaml: tiid af har været og er, og
endelig, at imodtage Dom til lovl: Marckeskield[s] Needsettelse, samt at faae de ord af
benevnte deres skiftebrev udslet, og endelig, at erstatte den/n/e processes omkostninger. Men,
som vi siden er kom/m/en udj en Kierlig foreening, saa bliver alleene ved Rettens Middel
Marckeskiel at needsette efter den anvisning vi paa begge sider samfællig lover at giøre.
Dend indstevnte Endre Larsøn øvre Følkedahlen med Myndlingen Iwer Haaversøn møtte,
tilstoed lovlig at være kaldet udj den/n/e sag her til aastædet, og at de med Citanterne ere
foreenede om hvor Marckeskield dem imel: skal needsettes, der om de tillige med Citanterne
vil giøre anvisning naar Rettens Middel følger dem i Marcken til Skielstædet.
Da Rettens Middel, i følge af begge Parter, forføyede os ud til disse benevnte Teiger for at
imodtage den anvisning Parterne har lovet at giøre, og at needsette Marckeskiel, og blev imel:
Biørcketeig, eller Haaver-Teigen kaldet, de indstevnte tilhørende, og Citanternes Teig, kaldet
Turtnelie-Teigen, giort følgende Marckeskiel. Paa yttre siden af Byttings-bæcken, imel:
Hamre og Tiuflaat, /: hvor os møtte Tosten Brynildsøn Hamre, som og nu her ved Retten er
nærværende, :/ blev hugget en Kors udj Berget, sam/m/e visser tvers over og ud efter i
Trende andre Kors, dend sidste Kors visser atter udefter i yderste Kanten af Schaarhelleren,
hvor den 4de Kors blev hugget, som visser ud efter paa øverste Kanten af Berget, hvor den 5te
Kors blev hugget, som visser atter tvert over og udefter til 6de og 7de Kors, ligesaa hugget
paa Berget, og visser dend 7de og
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Sidste Kors til dend yderste Byttingsbæck. oven for disse Mercker er Turtnelie-Teigens
Eiendom gaarden Tiuflaat tilhørende, og Needen for sam/m/e Mercker er Haavers-Teigens
Eiendom Endre Larsøn øvre Følkedahlen og Iwer Haaversøn tilhørende.
De indstevnte anviste det passerede arveskifte brev af 26de Aug: h: a:, der har givet
anleedning til den/n/e steenings foretning, sam/m/e blev paategnet til observation og
forandring om Haaverteigens streckning op efter imod field[et], og dem tilbage leveret.
angaaende den/n/e foretnings omkostninger, som er Sorenskriverens fløtning frem {og
tilbage}, har Citanterne, og tilbage igien, de indstevnte forskaffet, diet penge 4 mrk:, den/n/e
dags foretning 2 rd:, Laugretten per Mand i henseende til veiens besværlighed, kand ej
ringere have end 24 s:, er 1 rd: 3 mrk:, Lensmanden 1 rd:, indførsels penge 5 mrk: 4 s:,
tilsam/m/en 6 rd: 4 s: Citanterne paastoed for deres andre udgifter i alt 10 rd:, her om
Parterne bleve forene[de], det de indstevnte betaller det halve med 8 rd: til Citanterne. da
Rettens Personer bliver af Citanterne betalt.
som intet videre var at forretage, blev den/n/e foretning sluttet.
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Anno 1757.
Dend 24de Febr: blev paa Kingtserviig skibreedes Almindelig Tingstæd, Gaarden Utne,
følgelig Hans Exellentce Hr: Stiftbefalingsmand von Cicignons Generale høye ordre, og efter
Hr: Fogden Andreas Juels forlangende, holden Et Extra-Ting, da Retten blev beklæd med det
Ordinaire Laug Rett som \her/ paa \dette/ fol: findes opnævnt og Specificeret, undtagen i
Aamun Jørgensøn Utne stæd sat Aamun Tostensøn ibdm:
Hvorda for Retten paa Hr: Fogden Juel[s] vegne fremstoed Bøygde Lensmanden Jon
Torchielsøn Hougse, som sagde, efter den ham fra Hr: Fogden Juel tillagte orde, paa Justitiens
vegne som Actor, til den/n/e tægte dag med Muntl: varsel at have ladet stevne og indkalde til
dette Extra Ting Bonde Manden Henrich Jørgensøn Eie, som beskicket Defensor for sin søn
Svend Henrichsøn Eie, der dend 4de Januarj Nest afvigte paa Gaarden Eie har hængt sig selv,
der om Defensor, Faderen Henrich Eie, at anhøre vidner og Dom at imodtage efter Loven.
vidnerne, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Christopher Langesetter og Iwer
Torchielsøn Hougse, som har besigtiget det døde legeme, item, Hellie Hildal, Ellen Marie
Duberg, Ole Christophersøn Eie, dend selv dræbtis stif-Moder Gunilde Baarsdatter Eie, og
Elias Larsøn Eie. Comparenten vilde fornem/m/e om Defensor med de indstevnte vidner
møder, da hand paastoed vidnerne Eedelig forhørte.
Deffensor Henrich Jørgensøn Eie møtte og tilstoed varselen, ligesaa møtte og alle de
indstevnte vidner. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og dernæst formanet at blive ved
sandhed.
1ste vidne, Christopher Rasmussøn Langesetter, efter aflagde Eed vidnede, at dend 7de
Januarj dette aar var vidnet tillige med den Laug Rettes Mand Iwer Hougse paa Gaarden Eie
efter Lensmandens ordre, for at besigtige dend selv dræbte Svend Henrichsøn Eie[s] døde
legeme, da Elias Eie fulte os hen i Gaarden Eie[s] løe, hvor vidnet saae Svend Henrichsøn
hængendes død under stavleien med Et bastetoug om halsen, andet var ej paa ham at see.
videre viste vidnet ej at forklare.
2de vidne, Iwer Torchielsøn Hougse, efter aflagde Eed vidnede Conform med første vidne.
3de vidne, Hellie Jacobsøn, boende paa Gaarden Hildal, efter aflagde Eed vidnede, at
den/n/e selv dræbte Svend Henrichsøn har omtrendt i 4 á 5 aar Reist med vidnet paa handelen,
og naar hand, Svend, var drucken, var hand meget skrøbelig og uregierlig, saa ingen kunde
være eller tale ham til maade. Nu i høst et aar siden, var hand paa Reisen fra Bergen med
vidnet, og som de var i Qwale-sundet, Raabte og skreig Svend, i sit druckenskab, efter
frem/m/ede Reisende, som hand intet havde med at bestille, og vilde springe ud af baaden paa
søen efter dem, saa vidnet maatte holde ham fast i baaden, og saa var hand jævnlig naar hand
fick noget i hovedet. videre veste vidnet ej at kunde forklare. Parterne havde ej noget at
tilspørge vidnet.
4de vidne, Ellen Marie Duberg, gift med Giestgeberen i Odde, efter aflagde Eed vidnede, at
den/n/e Svend Henrichsøn var hos vidnet Onsdagen for Nye-aars-dagen sidstleeden, som var
neste Onsdag føren hand giorde af med sig selv, da græd hand og Klagede sig, det hand var
saae anckefuld at hand ej viste hvor hand skulde giøre af sig. da tilspurte vidnet ham, om icke
Elias Eie og hands folck vare gode med ham. her til hand svarede Nej, der er ingen god \mod/

mig, Elias sine Børn /: som ere gandske smaae og umyndige børn :/ hør{te}\rer/ efter {hand}
\...../ ord, og førte dem imellem. Torsdagen for Juul var hand ligeleedes hos vidnet, græd og
beklagede sig, men vidnet kand ej erindre hands ord. Dagen føren hand dræbte sig selv, som
var Mandagen den 3de Januarj, var vidnet med hindes Mand der paa Gaarden hos Svend,
dend dag græd hand meget og var meget vanckelmodig, beklagede sig det hand var
hierteKlemt, imod aftenen fick hand et sting i mellem sine skuldere, hvor over hands Kone
blev utaalmodig, men
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hand trøstede hende selv. hand var ellers beskiencket sam/m/e dag, og som Præsteholdet
begyndes {hos ham} der paa gaarden Fredag aftenen, som var Nye aars aftene[n], og dette
Præstehold eller Nattehold varede Løwerdagen, som var Nye aars dagen, og Søndagen, saa
var hand alle disse dage, neml: Fredag, Løwerdag, Søndag og Mandagen, drucken, og
Tirsdagen hang hand sig selv. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
5te vidne, Ole Christophersøn, huusmand paa Gaarden Eie, efter aflagde Eed vidnede, at
Løwerdagen for Juul var Svend Henrichsøn hos vidnet, og inde i vidnets stue, da hand meget
græd og beklagede sig at have megen anck paa sine Søskeene og sin Stee-Moder, sigende,
tilforn var hands Stee-Moder hands beste ven, men nu paa Et aars tiid var hun hands værste uven. og at hand icke for anck kunde leve med sine Forældre og Søskende, men hand gav sig
icke for sig selv, sagde hand, men hand gav sig mere for sin Kone. videre veste dette vidne ej
at forklare.
6de vidne, Gunnilde Baarsdatter Eie, Er stee-Moder til den selv dræbte Svend Henrichsøn,
efter aflagde Eed vidnede, at have ælsket den/n/e sin søn som hand havde været hindes Egen,
alt til Et aar her for, da siger hand til hende, Moder, du taler saa Daarlig, ret ligesom din
Broder i Oppedal, dog Klagede hand icke paa hende, men fra dend tiid af Kunde hun ej giøre
ham til maade. Ellers forklarede vidnet, at der var hos dem Præste Nattehold Nye-aars dagen
og dagen der efter, som var Søndagen, sam/m/e begyndes Fredags aftenene, som var Nye-aars
aftenen, i all den tiid var den/n/e min Steesøn drucken, neml: Fredag aftenen, Løwerdagen,
Søndagen og Mandagen, og om Tirsdagen hængte hand sig selv. I vinter Et aar siden, var
hand og drucken en dag, da hand foretog sig ene med megen skrigen og skyden og skud, vel 8
á 9 skud meget store, som aarsagede megen tale paa omligende gaarder. Nestleeden aar[s]
høst var det Toe aar, da hafde hand været paa Kongsberg Reisen med sine Egene
slægt[n]inger og paarørende, da hand var kom/m/en hiem, siger hand til vidnet, det sam/m/e
hands ven/n/er havde leet af ham paa Reisen. hvor til vidnet svarede ham, du siunes kuns
saae. der efter gick hand bort, og nogen tiid efter kom hand igien og siger, hand Naaede sig
paa det, det maatte icke være saa. For nogle aar siden siger hand og til vidnet, Gud Naade
mig Moder, ieg har faaen saadan et underlig ørske i hovedet, og med den tale græd hand.
Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
7de vidne, Elias Larsøn, er boende paa Gaarden Eie, er gift med den selv dræbtis Søster,
efter aflagde Eed vidnede, at Juule aftenen var de forsamlede og sat og drack, og talede
adskilligt løstigt, i det sam/m/e kom/m/er hand, Svend, min svoger hen til mig og siger, dette
har ieg hørt en gang af dig før, det taaler ieg icke. vidnet viste icke hvad det var, ej heller
vilde spørge ham der om, men svarede ham, har ieg talet noget imod dig, da beder ieg om
forladelse, og maae det kom/m/e der af at ieg er drucken. og for Toe aar siden, en dag hand
var drucken, skiød hand uden maade stercke skud. Ellers har vidnet med andre fleere paa Et
aars tiid fornum/m/et, at hand, Svend Henrichsøn, har været noget underlig. Der var hos os
paa Gaarden Præste Natte hold Nye aars aftenen, Nye aars dagen og Søndagen, og i all den
tiid, samt dagen der efter, neml: Fredag aftenen, Løwerdagen, Søndagen og Mandagen, var

min svoger Svend Henrichsøn hver dag drucken, og om Tirsdagen hængte hand sig. Parterne
havde ej noget at tilspørge vidnet.
Actor lagde i Rette sogne Præsten, Hr: Provstens attest om den selv dræbte, til Actens følge,
og paastoed Dom efter Loven, med paastand at den selv dræbte Svend Henrichsøns døde
legeme ej [maatte] nyde Christen Kirckegaard, og at hand[s] hoved lod bliver Kongen
hiemfalden.
Deffensor sagde, ej at have noget til sin søns [for]svar, uden hvad vidnerne har forklaret, og
der efter indlader sagen til Dombs.
Da blev af Sorenskriveren og Laug Retten saaleedes for Rætt Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
Det er af vidnernes udsigende at fornem/m/e, det Svend Henrichsøn Eie har været sorgmodig,
men sam/m/e hands græden, ancke og Klagemaal har været over den misforstaaelse der har
været imel: ham, Steemoder og Søskene. Det fornem/m/es og af vidnernes udsigende, det
hand undertiiden skal have udvist en og anden ringe Daarlighed: Men saadant har haft sin
oprindelse af druckenskab, og er skeet i sam/m/e. Men det aller beklageligste og tillige meget
u-Christelige er at hand Fredags aftenen, som var Nye-Aars aften sidstleeden, samt Nye Aars
Dagen, Søndagen og Mandagen, og altsaa 4re dage efter hinanden, har været Drucken, og
dend 5te dag, neml: Tirsdagen, som var d: 4 Januarj, ophængte sig selv, og saaleedes paa en
høyst beklageligt og jam/m/erligt levnet endte sine dage. Efter saadan sagens beskaffenhed,
Kiendes for Rett, efter Lovens 6de Bogs 6de Cap: 21 art:, det Svend Henrichsøns Døde
Legeme ej bør begraves i Kircken eller paa Kirckegaarden, og hands hoved lod bør at være
Kongen hiemfalden.
Dend 28de Martj blev Retten betiendt paa Gaarden Lotte, udj den paa fol: 91 Jncaminerede
Odels sag, da Retten blev beklæd med det ved sam/m/e sags Jncamination specificerede
Laug-Rett, undtagen, i Lars Asbiørnsøn Aga stæd sat den ældre Jon Olsøn Aga, i Elling
Jonsøn Jaastad stæd sat Thomas Torgielsøn yttr: Jaastad, i Thomas Hougstvedt stæd sat Lars
Olsøn Svartvedt, i Iwer Torgielsøn Hougse stæd sat Anders Olsøn Luttro. Nærværende
Bøygde Lensmanden Joen Torchielsøn Hougse.
Hvorda for Retten fremstoed Bøygde Procurator Hans Hansøn Waage {og} for Elling Olsøn
som Citant, og fremlagde En Copie under Fogden Hr: Juels widimation, af en skrivelse fra det
høylovlige Kam/m/er Collegio, datteret 11de Septbr: sidstl:, saa lydende. hernæst
Comparenten fremlagde sin skriftl: Continuations stevning af 24de Febr: nestl:, saa lydende.
End videre i Retten lagde Comparenten sin skriftl: deduction af 26de hujus, saa meldende.
dend indstevnte Ole Larsøn Lotte møtte, tilstoed varselen.
da Parterne
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efter nogen samtalle bleve saaleedes foreenede, det Ole Larsøn Lotte strax tager imod sine
udlagde penge 244 rd:, samt sit paa øde Tompt opbygde stavbuer, og der med nu den/n/e vaar
fraviiger og oplader dend paastevnte jordepart for Citanten, som selv betaller alle
omkostningerne. den/n/e foreening de med hænders Reckelse for Rætten bekræftede.
som intet videre var at foretage, bliver at beregne den/n/e Sessions omkostninger, som er
Sorenskriveren[s] diet penge, samt den/n/e dags forret[ning], 1 rd: 4 mrk:. Laug Retten per
Mand 20 s:, er 1 rd: 4 mrk:, Lensmanden 4 mrk:, tilsam/m/en 4 rd:, som Citanten betaller.

Dend 19de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Selsviig, beligende i Strandebarms
Præstegield, Jondahls Kircke-sogn udj Hardanger, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes
mænd, som efter Loven er opnævnt, sc: af Østensøe skibreede, Ole Nielsøn Norrem, Salamon
ibdm:, Lars Schaalem, Niels Walland, Giermun Nedr: Wiig, Christen ibdm:, Siur Norrem og
Lars Røsseland. Nærværende Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven.
Hvorda for Retten fremstoed Bøygde Procurator Hans Waage og gav tilkiende, det hand paa
Torbiørn Olsøn Selsviig[s] vegne har ladet indstevne sin grande Niels Elleifsøn Selsviig til at
imodtage Løsnings penge for hands Eiende og paaboende jordepart her udj Gaarden og Hoved
bøllet Selsviig, skylder aarlig Landskyld ½ Løb smør, 1 g:skind, og der om fremlagde sin
skriftl: stevning af 8de Nobr: a: p:, saa lydende.
Dend indstevnte Niels Selsviig møtte, og tilstoed den oplæste stevning at være ham lovl:
forkyndt.
Citanten viiste penge for Retten, 45 rd:, om dend indstevnte sam/m/e inu imindelighed vilde
imodtage.
Dend indstevnte Niels Selswiig svarede Nej, ej at kunde imodtage penge.
Citantens Fuldmægtig lagde i Rette Et udtog af Hardanger skiøde Protocoll, som har været
fremlagt til Publication d: 12 Julj 1745, sam/m/e er saalydende. Citanten paastoed, at efterdj
de breve, hvor med hand skal beviise sin huustroes Odel, er beroende i hindes Farbroder,
indstevnte Niels Selsviig[s] hænder, saa paastoed hand de indstevnte vidner forhørte.
Niels Selsviig sagde, det er ufornøden at føre vidner om de ham i nest afvigte aar tilbødene
Løsnings \penge/, at som hand sam/m/e tilstaar at være tilbøden.
Hans Waage sagde, det hand paastoed vidner forhørte om Odelen, sam/m/e vidner er
Johan/n/es Wiig og Iwer Swaasand. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
1ste vidne, forrige Lensmand Johan/n/es Nielsøn Wiig, gaml: 75 aar, sagde det indstevnte
Niels Selsviig er vidnets søstersøn, og Citantens huustroe Blanciflor Johan/n/esdatter er hands
søstersøns datter. vidnede at dette paastevnte goeds var vidnets Faders goeds, som vidnets
søster Guro Nielsdatter fick gavebrev paa, kand i det øvrige for alderdom ei mindes noget.
Hans Waage tilspurte vidnet, om icke Eilef Selsviig beboede den/n/e gaard alleene. Resp: ja.
2do: om det icke alle tiider har været ickun en Mands brug her i gaarden. Resp: ved ej
andet. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet, hvor for vidnet efter Loven aflagde
Eeden.
2det vidne, Iwer Bergesøn Swaasand, gam/m/el 70 aar, er noget lidet i slægt med begge
Parter. vidnede, at da salig Eilef Selsviig kom her til gaarden at boe, skrev vi 1712, og boede
hand her stedse alleene paa heele Gaarden, og efter ham hands Encke, som inu lever, og hun
fick godset af hindes Fader som hands Odel. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet, der
for aflagde Eeden efter Loven.
Hans Waage lagde i Rette sit skriftl: forsæt af gaars dags dato, og paastoed Dom, sam/m/e er
saa lydende.
Dend indstevnte Niels Selsviig lagde i Rette sin Contra stevning af 28 Martj nestleeden,
sam/m/e er saa lydende.
Hoved Citanten tilstoed den oplæste Contra stevning at være ham lovlig forkyndt.
Contra Citanten sagde, at som hands Procurator, formedelst andre foretninger, i dag ej kunde
møde, saa paastoed hand sagen paa nogen tiid udsat, for at faae sit forsvar her i Retten,
haabede ej med Retten at vorde overilet.
Hoved Citanten protesterede imod dend forlangende udsettelse, uden saa er at Contra
Citanten selv vil bekoste Retten her paa aastædet igien.
Afskeediget,
Retten kand ei med billighed nægte Contra Citanten tiid til at faae sit forsvar her i Retten,
uden at beskyldes for overilelse. som Sorenskriveren med mange beram/m/ede forretninger
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og som/m/er-Tingenet!! (-Tingenes) holdelse er occuperet, saa udsettes sagen til dend 20de
Julj førstkom/m/ende. den/n/e Session betaller hoved Citanten saaleedes. Sorenskriverens
fløtning har hand selv forskaffet, diet penge 4 mrk:, den/n/e dags forretning 2 rd:, Laug
Retten, som er af et andet skibreede, kand ej ringere have end som 24 s: per Mand, er 2 rd:,
Lensmanden for opvartning ved Retten 1 rd:, tilsam/m/en 5 rd: 4 mrk: da her ved endelig
Dom skal blive Parterne imel: Kiendt paa omkostningerne.

Dend 16 May blev paa gaarden Ness med Jondahls Ting Laugs Almue holden et
almindeligt Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting med bem:te Tinglavs Almue, da Retten
blev beklæd med det ordinaire Laug Rett, som paa fol: 105 findes Specificeret, undtagen j
Abel Gundtwedts stæd, som var lande verges Mand, blev taget Johannes Egen, møtte alle
Persohnlig. Overværende udj Retten Fogden Sr: Andreas Juel med bøjgde lensmand
Giermund Olsen Ness, med dend meenige Tingsøgende Almue.
Da blev først publiceret høj Kongelig forord: og høj øvrigheds foranstaltninger, som saaleedes
bleve Extraherede.
1mo: forordning angaaende Misbrug med brendevins drick at afskaffe med videre udj
Norge, dat: Christiansborg d: 8 Martij 1757. blev læst.
2: Stiftsbefahlings Mand Hr: von Cicignons skrivelse til Hr: Fogden Juul om de fattiges
væsen, dat: 27de Januarj 1757. blev læst.
3: højbem:te Hr: Stiftsbefahlings Mandens ordre udj skrivelse af 9de Decembr: 1756,
betreffende de som til anstundende Som/m/er 1757 fører Talg til Sølfvercket paa Kongsberg,
skal nyde billig betaling á Lpd: (Lispund?) som de kand vere i behold med.
4: det høj lovl: Rente Cam/m/er Collegi skrivelse af 22de Januarj h: a: til hans Excellence
Hr: Stiftbefahlings Mand von Cicignon, og højbem:te Stiftsbefal: Mandens Skrivelse til Hr:
Fogden Juul af 15 Feb: nest efter, betreffende hvor vidt de bønder som handler med slagte
fæe, skal settes udj skatt eller icke.
5te: Ditoes Skrivelse til Hr: Fogden Juul betreffende brendevins Drickens afskaffelse udj
Norge, og hvem sam/m/e maae holde, de da priwiligerede jnden dette aars udgang at forsiune
sig med Kongelig allernaadigst bevilling der paa. dat: 9 April 1757.
Arveskifte brevet efter Sal: Brynnild Jonsøn Wiig blev læst, hvor stervboeden var Eiende ½
Løb Smør Jordegoeds uden bøxel, vurderet 18 rd:, er udlagt Encken Inga Sølfestdatter 18
mrk: sm: for 9 rd:, Jon Brynnildsøn 5 mrk: for 2 rd: 3 mrk:, Peder 5 mrk: for 2 rd: 3 mrk:,
Lars 5 mrk: for 2 rd: 3 mrk:, og Brynnild Brynnildsøn 3 mrk: for 1 rd: 3 mrk:, bem:te
skiftebrev er begynt og slutted d: 10 Januarj 1757.
Hr: Lyder Sennig, Residerende Cappellan til Korskiercken i Bergen, hans udgivne bøxel
Seddel med Rewers, af 5te Octobr: 1756, paa 2 ½ Spand Smør og ¼ Tønde Salts leje i gaard:
Ougestad, til Aad Olsøn, jmod at hd: giver sin fader Ole Iwersøn vilkor, som bestaar af 2
Tønd: Korn, 1 Koe og 2 smalers foster.
Torkel Iwersøn Schielnes lod jnden Retten \første gang/ opbyde sin myndl: Boel Heljesdatters
arvemidler 60 rd: 2 mrk: 5 s:, imod underpant, som er Sufficant, og 5, 4 ½ eller 4 pCto, mens
jngen jndfant sig som sam/m/e vilde have, Thi blev pengene formynderen jndtil videre tilbage
leveret, dat: 26 Martj 1757:

Fogden Juls fuldmægtig Monsr: Hundt paa sin Principals veigne tilkiende gav, at som hands
Principal udj allerunderdanigste aflagde Regenskabs anteignelser pro Anno 1755, dessens
2den post, er paalagt, med lougligt Tingsvidne at jndhente LensMandens med dend samtlige
Almues tilsvar, hvor stort det i Skougene j almindelighed fældede Saug Tøm/m/er er, saavel
udj lengde som Tyckelse, samt hvad andre Trælast Sorter udj almindelighed vorder hugget.
dertil Lensmanden med Almuen svarede: det er nocksom Eenhver bekiendt, at udj dette
skibreede findes faae og meget Ringe skouger, og hvad sam/m/e Skouver til hugst kand
producere, forbruges alleene til bøygds fornødenhed og deris huusers Reparation, da de tager
Tøm/m/eret som falde Kand, og undertiiden kand vere 4 á 5 alene udj længden, og er 8 á 9
tom/m/er tyck. videre eller andre slags last Sorter til afhandling vorder icke huggen.
fogden var her om Tings vidne begierende. Som blev bevilget.
bem:te Monsr: Hundt paa sin Principal Hr: Fogden Juuls Veigne, gav tilkiende, at hand i følge
det højlovlige Rente Cam/m/er Collegii Anteignelser udj Fogden, hans Principals
allerunderdanigste aflagde Regenskab for de Kongel: intrader pro Anno 1755, dessens 2den
postes første art:, haver til dette Ting, tid og sted ladet jndkalde de udj Skibreedet værende
Saug-Eiere, Neml: Lars Guttormsøn Hougen for Hougens Saug, Iwer Twedt for Twedts
Saug, for at, i følge dend alligerede anteignelses formeld deris Eedelige angivelser for aaret
1755 at aflegge, efter dend foreskrevne Formulair.
hvilcke 2de Saugejere, \som var tilstæde/, blev paaRaabt, og atter bem:te allegerede
anteignelses post for dem oplæst. der til de Svarede: at det \er/ dem {....} nu umueligt paa
nye at give nogen Eedelig angivelse, i henseende til, at de den Eengang tilforn Fogden til
Regenskabs bieleg har meddeelt; da de og sagde de ei veed nu videre eller anden forklaring at
give, end
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dend bem:te angivelse Indeholder: helst da de nu herved tilstaar sam/m/e angivelses
Rigtighed.
Fogden var her om Tings vidne begierende under Rettens forseigling sig beskreven
meddeelt. Som blev bevilget.
Dito paa sin Principal Hr: Fogden Juels veigne gav tilkiende, at som velbem:te hans Principal
fra Eendeel udj fogderiet værende Saug Eejere er tilhende kom/m/en deris tilkiende givelse
hvorleedes de paa deris Sauger til deres Ringe Skougers Conserwation haver udfundet, for at
tiene Bergen byes Mange trængende og huusvilde Mennisker, skiærer til Huus bygnings
Tøm/m/er af een stock Tvende; hvilcken anmeldelse hand j Retten producerede, med begier at
dend for de udj dette Skibreede værende 2de Saug Eiere maatte vorde oplæst, og der efter
deris Svar der om at jndhendte, om med deris Sauger har liige beskaffenhed.
Saug Eierne, som begge vare tilstæde og efter paaraab møtte, for Hougens Saug Lars
Guttormsøn, og for Twedts Saug Iwer Twedt, og paa tilspørgende svarede: at med deris 2de
Smaa flom og becke Sauger har det sam/m/e beskaffenhed som med de foregaaende udj
Sundhords Fogderie og de der værende Saug Eiere deris declaration, som for dem inden
Retten er forelæst, sig forholder. J øvrigt gav de tilkiende, at det for dem er umueligt at kunde
sige hvor meeget af saadant Tøm/m/er udj Jndeværende aar er bleeven Aavercket: Mens dette
forsickerede de, at saadant i henseende til deris belønning er saa saare Ringe for saadan skur,
ej havde sked, i fald det icke var for at Conserwere dend liden og Ringe skouv som i
almindelighed i Skibreedet findes, ubenevnt om det icke naadigst maatte Considereres de da
icke kunde stoppe de aarlig af samme Sauger gaaende Skatter og Consumption. og hvad dend

Eedelig angivelse betreffer, der efter det højlovlige Rente Cam/m/ers formulair, for de
følgende aaringer til Fogdens Regenskabs beleg af Eenhver Saug Eier bør udstædes, agter de,
naar det som meldt naadigst blev fastsatt hvad og hvorleedes af saadant skaaren Tøm/m/er udj
Skatt bør erlegges, vil de aarlig saadant udj sam/m/e angivelser tilkiende give.
Fogden var her om Tings vidne begierende, som blev billiget.
Dito Hundt paa sin Principal Hr: Fogden Juels veigne tilkiende gav, at hand i andleedning af
det højlovlig Rente Cam/m/er Collegio anteignelsers 15de Post udj hans Principals
allerunderdanigst aflagde Regenskab pro Anno 1755, at have til dette Ting, tid og stæd ladet
jndkalde de paa de 2de affeldte gaarder Underhougen og Wiig værende opsiddere, for til følge
forbem:te alligerede anteignelse Postes opfyldelse at giøre deris forcklaring hvad paa sam/m/e
gaarder aarlig kand fødes, og hvor meeget kand saaes, samt hvor meeget kand auvles af Korn
og høe: Til hvilken Ende hand der over udj Retten producerede een af ham forfattet
Specification, hvor udj begiæredes at forbem:te 2de gaarders opsiddere giorde declaration paa
foran tilførte deris Svar, udj de i sam/m/e jndRettede Rubriqwer maatte vorde tilført. Og som
de vare tilstæde, blev udj forbem:te Specifications Rubriqwer Eenhver gaarders opsidders
Svar tilført om forlanget er, og hvor om hand Tingsvidne var begiærende. som blev
bevilget.
Dito Hundt paa sin Principal Hr: Fogden Juuls veigne, {at so} gav tilkiende, at som velbem:te
hans Principal ved ordre af hans Excellence høyvelbaarne Hr: Stiftsbefahlings Mand von
Cicignon, under sidstleeden 9de April, paa grund af dend Kongel: allernaadigste udgangne
forordning, angaaende Misbrug med brendevins dricken og dends afskaffelse, af
nestforegaaende 8de passato, er paalagt, at beviise hvad Giestgiverier, Kroer eller Vertshuus
udj det ham anbetroede Fogderie maatte være og befindes. J dend andleedning haver hand til
dette Ting, tid og stæd ladet jndkalde dend Eeneste udj dette {Ski} Jondahls skibreede
værende liden giæstgiver udj Herrands Holmen, Carl Com/m/erouw, som var tilstæde, og
legitimerede at være af høj øvrighed sam/m/estæds, for de der anfomne!! (ankomne) Rejsende
beskicket at holde fornøden forpflægnings vahrer,
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da hand for Resten ej haver mindste anden Næring eller brug, hvilcket er saa Ringe, at
umuelig nogen afgift, om skulle paalegges, var i stand til at kunde udreede mindste. Stædet i
sig selv ligger fra Nermeste Giæstgiverie Giermunds havn 3 Miile, da paa dend kandt, som er
dend alfare vej til det heele Hardanger, ej anden havn haves, da der og er et skyds skifte stæd,
som Eenhver som paa dend kandt kom/m/er, maa søge til. Endelig declarerede hand, som
dend Samtlig tingsøgende Almue gestændigede, icke at vere i stand, formeedelst stædets
Ringhed, paa nyt at jndløese noget nydt prewilegium, mens faar heller forlade sam/m/e som
det nu findes, uden at vendte sig mindste skil: for de paa stædet af ham anvendte
omkostninger.
Fogden begiærede det passerede sig beskreven meddeelt. som bevilget blev.
Dito Hundt paa sin Principal, stædets Foged Hr: Andreas Juels veigne, tilspurte LensManden
med dend Meenige Tingsøgende Almue, om dem [er] bekiendt, Nest afvigte aar 1756 her udj
Skibreedet, \om nogen/ af deris May:tts Halsnøe Closters godses gaarder er bortfæsted. der
til de Eenstem/m/ende svarede, det omspurte aar af sam/m/e godses gaarde slet jngen at vere
bortfæsted.
Fogden var herom Tings vidne begiærende, som icke kunde nægtes.

Dito Hundt paa sin Principal Hr: Foged Juels veigne, lod til hans allerunderdanigste bielagde
Regenskab, producere 1te og 2den Termins Restance pro Jndeværende aar, som beløber til
122 rd: 1 mrk: 3 s:
Tosteen Olsen Sæwerhages med flere jnteressenteres udgivene skiøde til Brynnild Endresøn
paa 1 Spand smør uden bøxel i gaarden Wiig, for dend Sum/m/a 9 rd:, dat: dags dato, blev
læst.
Arveskifte brevet, forretted efter sal: Ole Michelsøn Wiig, blev læst, bevidner at
Stervboeden var ejende udj gaarden og arvetompten Wiig 1 Spand smør uden bøxel, vurderet
for 9 rd: (mrkn: ikkje nemnd kven utlagt til)
Efter 3de ganges udraabelse jndfandt sig ej nogen som vilde gaa i Rette, thi blev Tinget for
dette skibreede for denne sinde ophævet.

Dend 17de Maj blev paa Gaarden Næss med Østensøe skibreede[s] Almue holden Et
almindeligt Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det paa fol:
107 opnævnte og Specificerede Laugrett, undtagen, i Tollef Nettelands stæd sat Mons
Netteland, og i Iwer Olsøn Rychen stæd sat Knud Olsøn Flaatvedt, nærværende inden Retten
Fogden Juel[s] Fuldmægtig Signr: Niels Hundt, med dend Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forordninger med Øvrighedens
ordres som paa fol: 114 findes Extraheret ved Jondahls Ting at være publiceret.
Lars Aamunsøn Jndre Aalviigen og Iwer Johan/n/essøn Ærdal med hin anden oprettede Odels
Mageskifte brev af 13de Apriil 1757, blev læst, hvor ved Lars Aalviigen fra sig til Iwer Ærdal
Mageskifter 1 Løb 12 mrk: smør og En huud i Gaarden Ærdal, mod 1 Løb smør, ½ huud, ½
g:sk: i gaarden Jn: Aalviig
Hr: Cancellie-Raad Alstrup udgivene skiøde af 30de Decbr: 1756 til Lars Aamunsøn
Aalviigen paa 3 Løber salt i gaard: Tveiten, blev læst.
Arveskifte brevet af 29 Jan: 1757 efter afgangne Siur Thronsøn Tvedt blev læst, og var
stervboen eiende jordegoeds i Gaarden Tvedt 1 Løb 1 pd: 21 mrk: smør, 6 f:skind, 2 Løber
salt, vurderet 200 rd:, og udlagt først til søn/n/en Thron Siursøn for gields fordring 20 mrk:
smør, Resten i arv udlagt, saasom til Encken Anna Olsdatter 1 pd: 2 mrk: smør, 6 f:skind, 2
Løber salt, til Børnene, neml: Thron Siursøn 13 mrk: smør, Michel, Ole, Richold og Lars
Siur-søn/n/er, hver 12 mrk: smør, til Ragna og Gyri Siurs-døttere, hver 5 mrk: smør.
Siovat Olsøn Netteland og med Jnteressendere udgivene skiøde af 28 Martj 1757 til Thron
Siursøn paa 1 Løb 12 mrk: smør, 6 faarskind og 2 Løber salts Landskyld i gaarden Tvedt, blev
læst.
Mogns Tollachsøn Netteland udgivene skiøde af dags dato til Tollach Mognsøn paa 1 pd: 3
mrk: smør, ¼ huud i gaarden Netteland, blev læst.
Swend Steene og Svend Scheje udgivene skiøde af 16 Maj a: c: til Ole Swendsøn paa 1 pd:
19 7/8 mrk: smør i gaarden Steene, blev læst.
Signr: Jørgen Kiærulf udgivene bøxelbrev med Revers, af 14de April 1757, til Erich
Gundersøn paa 1 Løb smør i gaarden Wangdal, blev læst.
Hr: Provsten Winding udgivene bøxel brev med Revers, af 8 Decbr: 1756, til Torfind
Pedersøn paa ½ Løb smør og 1 g:skind i Gaarden Jelle, blev læst.

Asbiørn Nedr: Wiig efter forige tiltalle Contra Ole Christensøn og Tollef Brigtsøn
Hellestvedt, æskede sagen i Rette, og gav tilkiende, med Muntlig Continuations stevning til
dette Ting lovlig haver ladet indkalde de 2de benævnte Ole Christensøn og Tollef Hellestvedt,
vidner i sagen at anhøre, og Dom efter hovedstevningen at imodtage. til vidner er under
Lovens faldsmaal indkaldet Ole Swendsøn Scheje, Lars Erichsøn Steene, Arne John/n/essøn
Nedr: Wiig, Niels Torbiørnsøn Wiig, Knud Siursøn Moe, Ole Giermunsøn Berje, Anna
Olsdat: Østensøe, Jon Mognsøn Østensøe, Michel Siursøn ibdm:, og vil ieg fornem/m/e om de
samtlige indstevnte møder.
etfer 3de gange paaRaabelse møtte ickun den eene paagieldende Tollef Hellestvedt,
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som tilstoed varselen, og det vidne Lars Steene, som ligeleedes møtte.
Kaldsmændene Jon Hogensøn Sandwen og Hellie Siursøn Kallestad afhiemlede stevningen
ved Eed, lovlig at være Ole Christensøn forkyndt udj hands eget paahør i hands stue paa
Gaarden Herrestvedt!! (Hellestvedt?), hvor hand er huusmand, ligesaa for Ole Swendsøn
Scheie som vidne, og det under Lovens faldsmaal, og blev stevningen ham forkyndt i hands
egen stue og udi hands eget paahør.
Citanten forestillede det 2de andre Kaldsmænd, sc: Siur Tegland og Hans Løpse, har
forkyndt stevningen for de andre udeblivende vidner, og som Hans Løpse nu er ved Sessionen
i Gravens-sogn, dets aarsag ej kand møde at afhiemle stevning, saa begierer Citanten sagen
udsat til næste Ting, naar først det mødende vidne Lars Steene er vorden forhørt, som og, at
det lovlig indstevnte vidne Ole Swendsøn Scheie maatte blive forelagt til næste Ting at møde.
det vidne Lars Erichsøn, tienende hos sin Moder paa Gaarden Steene, er Soldat ved Hr:
Major Blichfelds Compagnie, efter aflagde Eed vidnede, det hand og Ole Scheje begge
tilsam/m/en Eiede stahesten, den vi leiede til Citanten, saaleedes at hand strax skulde betalle
os en ort, og blev hands øg med føll, skulde hand betalle os en ort til. selv skulde vj føre
hesten til Citanten, det vi og giorde, og hand skulde føre os hesten tilbage. Christen Wiig bad
os og om hesten, men vj gav ham det svar, at vj icke kunde, uden saa var, at Asbiørn Wiig
som havde leiet den, vilde afstaae hesten, Citanten tilspurte vidnet, hvem det var som først
giorde vidnet bekiendt, det hands hest havde været hos Christen sin øg. Resp: Citanten
Asbiørn. 2o: om hand har faaen betalning for hesten, fordj den var hos Christens øg, og naar
Citanten fick den betalning. Resp: min medEier Ole Scheje fick her paa sidste høsteting
betalning. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
Afskeediget,
dend lovlig indstevnte Ole Swendsøn Scheje forelæges under Lovens faldsmaal straf at møde
til næst anstundende høste-Ting, sit vidnesbyrd at aflæge. Til sam/m/e Ting Citanten lovlig
haver at indkalde de øvrige og nu udeblivende vidner, og de paagieldende sam/m/e at anhøre.
Dend 18de dito blev med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Hvorda Monsr: Hundt paa sin Principal, Stedets Foged Hr: Andreas Juels veigne, til
allerunderdanigste Regenskabs bileg \pro 1756/ og anteignelsers besvarelse \1755/,
Erhvervede følgende Tings vidner. Sc:
1mo: over de faldne første bøxler paa Halsnøe Closters gods udj dette skibreede, hvor af
efter Almuens udsagn ej er falden fleere end udj gaarden Berwen ½ Løb Smør, som er
bortfæsted til Haagne Siursøn.
2do: angaaende aftags gaardene her udj Skibreedet, hvor de vedkom/m/ende opsidderes
Svar og udsagn paa foresatte qwestioner udj et og alt som ved Jondahls Skibreedes Ting pag:
114 er forklaret og anført.

3to: angaaende Giæstgivere, Kroeholdere og Vertz-huus Mend etc: Svarede Almuen at ej
fleere af de omspurte udj Skibreedet icke findes, uden LensManden Giermund Næss, som af
høj øvrighed er beskicket for Rejsende at fahlholde for Rejsende fornødne Logementer og
forpflægnings vahrer, hvilcket stæd, fra Nermeste Giestgiverie Herrands holmen ligger 1 Miil,
og fra Bergen 10 Mihle. Og, da stædet i henseende til Jndtægten, saae de ej, at der af noget til
dend Kongel: Cassa kunde Svares, ligesom dend Prewiligerede svarede: at om saa skulde
være, at han/n/em nogen afgift der fore skulde paalegges, og tillige Jndløese nogen nye
bevilling derpaa, ville hand heller sig sam/m/e frasige, og ei der med i mindste maader
befatte.
4to: angaaende om her i Skibreedet findes eller er nogen Skouv og Sauger hvor paa Bord
skieres.: Svarede Almuen: At icke endten Skouv hvor af bord kand skiæres, icke heller
nogen til anden brugende Last Sorter; følgelig ej heller er nogen Sauger hvor paa bord
skiæres.
hvor om Fogden paa alt foranførte Separatim nød Rettens attestation og forseigling, og
Saaleedes Tings vidner udstæd.
Restancen er 177 rd: 3 mrk: 9 s:
Dernest publiceret
Fogden Juels udgivene bøxel brev paa 1 pd: 16 ¾ mrk: smør, ½ b:skind, ¼ geedskind udj
gaarden Røchen 1te Thun, til John Johannesen, dat: dags dato, deris Maj:ts Halsnøe Closters
gods tilhørig, blev læst.
Efter 3de ganges udraabelse om nogen videre havde at jrette legge, jndfandt sig ej nogen, Thi
blev Tinget for denne Sinde slutted og Retten ophævet.

Dend 20de May blev med Grawens skibreedes Almue paa det sædvanlige Tingstæd Ejdes
grund ved Søen, holden et almindeligt Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten
blev beklæd med det ordinaire LaugRett, som paa fol: 109 findes Specificeret, som alle
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Persohnlig mødte. Overværende Fogden Sr: Andreas Juels Fuldmægtig Monsr: Niels Hundt,
med bøjgde LensManden Lars Larsen Wambeim og dend Meenige Tingsøgende Almue.
da først blev publiceret de Kongelige forordninger og høj øvrigheds foranstaltninger og ordres
som paa fol: 114 ere extraherede.
Lars Aamundsen jndre Aalwiigens og Iwer Johannesens Erdahls Mage Skifte brev med hin
anden af 13 April 1757, hvor ved Lars Aalwiigen fra sig til Iwer Ærdahl mageskifter 1 Løb 12
mrk: smør og 1 huud i gaarden Ærdahl, mod 1 Løb Smør, ½ huud, ½ g:skind i gaarden jndre
Alwiig, blev læst.
Hejne Guttormsøn Ærdahls udgivne skiøde til David Michelsøn yttre Tweito paa 1 Løb
smør, 1 huud, til smør Reduceret 5 Spand 13 ½ mrk:, med bøxel og herl:, for dend Sum/m/a
350 rd:, dat: 31te Martj 1757: alt udj gaarden Hylden, blev læst.
Andfind Haldsøn Torblaaes udgivne skiøde til Helje Odsøn Haaemb paa een Teig under
gaarden Haaemb, kaldet Andors eller Helleber Stranden, {dat} for Sum/m/a 25 rd:, dat: dags
dato, blev læst.

Christopher Siursen Gieltnes Contract til Ørjans Pouelsøn Wichnes paa 5 aars forpagtning
udj Hagestads Saug, jmod \aarl:/ afgift 10 rd:, til Johannes Qwaale 4/7 deel anpart i
Dyssebech Saug i 5 aar for aarl: afgift 5 rd:, og Endel: til Michel Haaemb ¾ deel anpart i
Wangens Saug jmod aarl: afgift 5 rd:, dat: 8 Januarj 1757. blev læst.
Hr: Fogden Juels udgivne bøxel brev til Absalon Christiansen, som haver taget til ægte
Encken Anna Erichsdatter, paa 1 pd: 21 Mrk: smør, 5/8 huud udj gaarden øvre Fylchedahl,
deris Maj:ts Halsnøe Closters gods, med dend Condition at dend afdøde lejlending Haawer
Iwersøns efterleevende Sønn Iwer Haawersøn, naar hand bliver fuldmyndig eller beqvem, dog
efter forældrenes lejlighed, gaarden at antage, da forældrene for ham at afstaae dend halve
deel, eller og det fulde brug som tiden og omstendighederne udfordrer, som forstaaes ved, om
Moderen Anna Erichsdatter snart ved døden skulde afgaae. er med Rewers dat: 14 Decbr:
1756, blev læst.
Hans Nielsøn Nedre Fylchedahls udgivne Contract og vilkor brev til sin Moder Marj
Larsdatter, at hun skal nyde vilkor af Jorden Nedre Fylkedahl, dend stund hun lever, aarl:, dat:
dags dato, blev læst.
Dend 21de Maj er end videre med Gravens Ting Continueret, er passeret som følger.
Christopher Magnus-søn Nedr: Lægrei gav tilKiende, det hand med Muntl: varsel til dette
Ting lovl: har ladet stevne og indkalde Helga Baars-datter øfre Lægrei, tillige med hindes
forsvar Faderen Baar Heljesøn øfre Lægrei, vidner at anhøre om den nærgaaende sigtelse og
beskyldning bem:te Helga Baarsdatter har tillagt Citanten i hands fraværelse. vidnerne, som
under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Helga Olsdatr: Buu, Britta Aadsdatr: Lægrei,
\Sergiant Hægen med huustroe/, og Aamun Baarsøn ibdm:, efter at sam/m/e er bleven
forhørt, dend indstevnte Helga Baarsdatr: Lægrei at imodtage Dom til undgieldelse og
processens erstatning, og vil hand fornem/m/e om de samtlige indstevnte møder.
dend indstevnte Helga Baarsdatter med Fader Baar Lægrei og vidnet Aamun Baarsøn blev
3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare. de øvrige vidner møtte alle, dem Citanten
paastoed Eedelig forhørt, med erindring om Laugdag for de udeblivende.
Kaldsmændene Sølfest Gun/n/ersøn Wiig og Torfind Torfindsøn Buu efter Loven
afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt paa Gaarden Lægrei, hvor Helga Baarsdatter
tilholder eller tiener hos hindes Fader Baar Lægrei, og det udj hindes med Faders Eget paahør.
ligesaa blev stevningen sam/m/e gang forkyndt, under Lovens faldsmaal, for vidnet Aamun
Baarsøn Lægrei, der tilholder hos Faderen Baar Lægrei, og som Aamun Baarsøn ej lod sig
finde, blev stevningen forkyndt udj Faderens paahør.
Eedens forklaring blev de mødende vidner forelæst, og formanet at blive ved sandhed. der
efter blev et hvert vidne i sær forhørt, og de andre uafhørte vidner saalenge udvist af
Tingstuen.
1ste vidne, Helga Olsdatter Buu, tienende hos Ole Andersøn Lægrei, aflagde Eeden efter
Loven og vidnede, at den/n/e vinter, enten det var for Juul eller efter, kand vidnet ej mindes,
paa en virckedags aften, da vidnet havde lagt sig i hindes seng paa Floers-lem/m/en, og Helga
Baarsdatr: havde lagt sig i sin seng paa sam/m/e Floers-lem, alt paa Gaarden øfre Lægrei, paa
sam/m/e lem laae og Britta Aadsdatter i seng hos vidnet. efter at de vare need lagt, indkom i
Floren Aamun Baarsøn Lægrei og en liden Dreng Adam Magnussøn, som er broder til
Citanten, da tiltalte Helga Baarsdatter disse tvende Drenge fordj de kom ind i Floren og
vaagnede dem op, efter at de vare falden i søvn. og da beskylde hun Adam Magnussøn det
hand havde staalet et fiskegarn fra Tosten Lille-Thuun. ligesaa giorde de med Christopher,
først løckede!! (lockede) de ham til at stiele, siden havde de nær slaget hilsen af ham, men
Helga Baarsdatter Navngav ingen som skulde have locket Christopher til at stiæle. Citanten
havde ej noget at tilspørge vidnet.

2de [vidne], Britta Aadsdatter, tienende hos Jacob Lægrei, efter aflagde Eed vidnede i alle
maader Conform med første vidne, undtagen at vidnet ej var needlagt da de 2de omvundene
Drenge kom ind i Floren, men vidnet sat paa sengen og tog Klæderne af sig.
3de vidne, Niels Olsøn Hægen, Sergiant
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ved Hr: Capitain Borse Compagnie, efter aflagde Eed vidnede, at 3die Søndag efter Paasken
sidstleeden, kom Helga Baarsdatter ind til vidnet i hands stue, og satte sig paa bæncken,
sigende, det hun var tilfreds de vare i Helvede det Tyve-pack, her i fra. og som de sam/m/e
gang talte om Christopher {Baar}\Magn[nus]/søn, hand har staalet Næver og hyller /: er
melcke jaller efter ordets udsigende :/ af Morbroder sit sæll, og var i stuen sam/m/e gang
vidnets huustroe med værModer og adskillig ungdom. da det omvundene var sagt af Helga
Baarsdatr:, gick vidnet ud af stuen. Citanten havde ej noget at tilspørge vidnet.
4de vidne, Martha Maria Larsdatr:, gift med nest anførte 3de vidne, efter aflagde Eed
vidnede, at da Helga Baarsdatter 3de Søndag efter Paaske sidstl: kom ind i vidnets stue, siger
vidnets Moder til Helga, ved du at du bliver stevnet af Christopher Magnus-søn, da svarede
Helga, ieg frygter icke for det, ieg var tilfreeds de var i Helvede det Tyve-pack, her fra, dend
Tyven, hand har staalet Næver og jaller /: er hyller som de sætter melcken paa :/ af
Morbroders sæhl-huus. fremdeeles sagde hun, det hands Fader havde vildet locke ham til at
stiæle, og faaet ham ind i sin stue og der vilde hand slaget hilsen af ham, fordj hand icke vilde
stiæle, hvilket hun, Helga, sagde selv at have staaet og lyet paa. Citanten havde ej noget at
tilspørge vidnet.
Afskeediget,
dend lovl: indstevnte Helga Baarsdatter med forsvar Baar Heljesøn Lægrei forelæges at møde
til nest anstundende høste-Ting. til sam/m/e Ting forelæges, under Lovens faldsmaal straf,
vidnet Aamun Baarsøn Lægrei at møde her for Retten.
Hans Johan/n/es-søn Pyck, Borger her udj Gravens sogn, gav tilkiende, at have til dette Ting
med Muntl: varsel ladet stevne og indkalde Christian Kløwe for skyldig værende 7 rd: 3 mrk:
for Crediterede vahre, dem hand i mindelighed ej har kundet erholde, der om Dom at
imodtage til betalning under Nam, samt at svare processens omkostning, og vilde hand
fornem/m/e om den indstevnte møder.
Christian Kløwe blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Sølfest Gun/n/ersøn Wiig og Torfind Torfindsøn Buu efter Loven
afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt i stuen paa pladset Kløwe, hvor Christian boer,
og det i hands Kone Mari Poulsdatter[s] paahør, siden hand, Christian Kløwe, ej var
hiem/m/e, men da de reiste fra hands huus, møtte de ham paa veien til hands huus, og da
forkynde de for ham deres ærende.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget.
dend lovlig indstevnte Christian Kløwe forelæges at møde til nest anstundende Høste-Ting.
Lensmanden Lars Wambem for sal: Peter Dubergs Encke udj Bergen, gav tilkiende, til dette
Ting med Muntl: varsel lovl: at have ladet stevne og indkalde Christian Kløwe for Crediterede
vahre at betalle skyldig værende 3 rd: 1 mrk: 8 s:, der om Dom til Nam at imodtage, samt
processens omkostning at erstatte, og vil hand fornem/m/e om den indstevnte møder.
Christian Kløwe blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Sølfest Gun/n/ersøn Wiig og Torfind Torfindsøn Buu afhiemlede stevningen
at være lovl: forkyndt i Christian Kløwe[s] stue, udj hands Kone Mari Poulsdatter[s] paahør,

siden hand ej var hiem/m/e, men de møtte ham strax neden for hands huus, og der atter
forkynde ham deres ærende.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget,
dend lovl: indstevnte Christian Kløwe gives Laudag til næste Ting.
Lensmanden Lars Wambem for Herman Steenfeldt i Bergen, gav tilkiende, det hand med
Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Christian Kløwe for Crediterede
vahre at betalle skyldig værende 11 rd: 3 mrk: 4 s:, der om Nams Dom at imodtage, samt
processens erstatning, og vilde hand fornem/m/e om den indstevnte møder.
Christian Kløwe blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.
sam/m/e Kaldsmænd som i næst ovenstaaende sag, afhiemlede stevningen, ligedan som der
er anført.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
dend lovlig indstevnte Christian Kløwe forelæges at møde til nest anstundende Ting.
Fogden Hr: Juul[s] Fuldmægtig Signr: Hundt gav tilkiende, det hand paa Justitiens vegne til
dette Ting med Muntl: varsel har ladet stevne og indkalde Arne Larsøn med huustroe Ingebor
Olsdatter, at lide Dom til Bøders erlægelse for fortiilig sam/m/en leie.
dend indstevnte Arne Larsøn indr: Buu møtte, tilstoed varselen, og sagde det hand er saa
aldeeles fattig at hand ej formaaer bøderne at udreede. hvilcket dend heele Almue
Eenstem/m/ende med ham bevidne[de]. endelig sagde hand, at have faaet til laans 4 mrk:
danske, som hand i som/m/er skal arbeide for, om Hr: Fogden der med vilde lade sig
{accordere} optinge og være fornøyet.
Hr: Fogdens Fuldmægtig
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jmodtog de anbudene 4 mrk:, og frafald stevnemaalet.
Publiceret til udslettelse Niels Torfindsøn Bræches udgivne Pandte Obligation stor 82 rd: til
Iwer Larsen Hougse, lovlig Tinglyst d: 21 Julj 1744, hvilcken Obligation er dateret bemelte
dato, og efter paateignet qwitering af 17 Maj 1757 til udslettelse anvist, findes paa fol: 157: i
pandte bogen jndført.
Hr: Poul Schnabels udgivne bøxel brev med Rewers, dat: 4 Maj 1757, til Lars Tormoesøn
paa ½ Løb smør, 1 g:skind, ligeleedes 9 mrk: Smør, 1 ½ K:skind bonde gods, og 9 mrk:
Smør og 1 f:skind Grawens Kiercke gods, alt i gaarden Klywe, blev læst.
Sergiant Niels Olsen Hæggens udgivne Pantebrev til Aamund Larsen Buu, stor dend
Sum/m/a 40 rd:, jmod aarl: Rente 5 pCto af hundrede, jmod at hand Pandtsetter sine huuser
som paa Wigs grund i Eidfiord er bestaaende etc:, dat: 1 Martj 1757, blev læst.
Magnus Olmoesøn Møchlethuns udgivne Skiøde til sin Svoger Jon Knudsen Sæbbe paa 2
pd: 1 ½ mrk: Smør, 5/8 huud med bøxel og herl: udj gaarden Legrei 2det Thun, for dend
Sum/m/a 144 rd:, dat: gaar dags dato, blev læst.
Niels Torfindsøn Bræches udgivne skiøde til sin StifSønn Iwer Isacksøn paa gam/m/el
Landskyld 1 pd: 3 mrk: smør, ¾ geedskind med bøxel og herl:, for dend Sum/m/a 50 rd:, i
gaarden Bræche, dat: 20 Maj 1757: blev læst,
Iwer Isachsøn Bræches udgivne {bøxel br} Pandte brev til ung Karl Lars Pedersøn Spilden
dend yngre, stor Capital 98 rd:, jmod 3 ¼ pto: aarl: Rentes svarelse, jmod underpant i gaarden
Bræche 2 pund 6 mrk: smør, 1 ½ g:sk: med bøxel og herl: dat: 20 Maj 1757: blev læst.

Fogden Andreas Juuls udgivne freedlysning paa de 2de opsiddere Johannes Larsen og Pouel
Nielsens brug i underligende Skouge-Teig, Wedaa(l?)s Teigen Kaldet, under gaarden
Haldanger liggende, samt een støel, sam/m/e gaard tilhørig, Dahlsett, hvorudj ondtsindede og
Egennøttige Mennisker jndsætter deris Øgs!! (Øge) og andre Creature, Eierne og beboerne til
fornermelse, dat: 20 Maj 1757: blev læst.
Arveskifte breevet efter Sal: Elj Jonsdatter Nessem, er slutted d: 28 Febr: 1757, viiser at
stervboen var ejende 1 Løb smør, ½ huud med bøxel og herlighed i gaarden Nesseimb i
Grawens sogn, vurderet for 150 rd:, som paa arvingerne saaleedes er bleven udlodnet, paa
Enckemanden Anders Torbiørnsøn udl: 1 pd: 3 mrk: smør, ½ huud for 75 rd:, paa Sønnen
Samson Johannesen 18 mrk: smør for 30 rd:, paa datteren Sigri Johan:datter 9 mrk: smør for
15 rd:, for!! (paa) Christj Andersdatter 9 mrk: for 15 rd:, og paa Guri 9 mrk: smør for 25 rd:,
blev læst.
Joseph Olsen Holwens skriftlige forpligt af 20 Maj 1757, hvor ved hand frasiger sig et
støcke Jord, Træet kaldet, bel: paa østre side af Traa-Dahlen lige for Lille Støel gaarden Lille
Grawen, samt dend der staaende løe og hæsker, som af ham uvidende haver været brugt under
gaarden Holwen, som alt hand tilbage giver nu jtzige Eier Hr: Cancellie Raad Alstrup som
ejer for Lille Grawen, hvor under sam/m/e støcke Marck henhører. blev læst.
Anfind Torbiørnsøn Leqven, som En svoger til Siur Opheim, gav tilkiende, det hand for
bem:te hands svoger til dette Ting med Muntl: varsel har ladet stevne og indkalde Ole
Tostensøn Westreim, Confirmations Dom af!! (at) anhøre betræffende en af Citanten d: 8
Januarj nestleeden udvircket og effectueret arrest over 6 tylter sage tøm/m/er, á tylten Taxeret
1 rd: 2 mrk: 8 s:, som dend indstevnte Ole Westreim skal have \vildet bort føre, da dog/
{hugget i} Citantens \i sin egen skoug skal have hugget/ {skoug}, der om Dom at antage, det
arresten som lovlig skal vorde anseet, samt at {be-} tøm/m/eret skal tilhøre Citanten, og
endelig, dend indstevnte at betalle saavel arresten som processens omkostning, og der om
fremlæger dend passerede arrest foretning udstæd af Fogden den 21 Maj 1757, sam/m/e er
saalydende.
dend indstevnte Ole Westreim møtte og tilstoed varselen, sagde det hand med Muntl:
Contra-stevning til dette Ting har kaldet hoved Citanten til at anhøre vidner, det de om
tøm/m/eret, efter at Marckeskield ved Rettens middel var needsat, bleve forligte. vidnerne,
som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Swerke Opheim, David ibdm: og Magnus
Iwersøn {Nes}\Bør/sem, dem hand paastoed Eedelig forhørt.
Andfind Leqve for Hoved Citanten tilstoed den/n/e Contra-stevning, og vilde høre [h]vad de
indstevnte vidner kunde forklare.
de 2de vidner møtte, men det 3die vidne, Magnus Iwersøn Børse, efter paaraabelse møtte ej.
Kaldsmændene Lars Andersøn Lionne og Iwer Michelsøn ibdm: afhiemlede stevningen at
være under Lovens faldsmaal lovl: forkyndt Magnus Iwersøn i Eget paahør, og det for hands
egen stuedør paa Gaarden Børse.
Contra-Citanten paastoed de mødende vidner forhørte, og Laugdag for det udeblivende
vidne. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Swenke Michelsøn, boendes paa Opheim, aflagde Eeden efter Loven og vidnede,
at i Nestleeden høst tilspurte Ole Westrem vidnets huusbond Siur Poulsøn Opheim, om
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hand skulde have det Tøm/m/er som laae inden steeningen, hvortil Siur Poulsøn Opheim
svarede ja. Contra Citanten tilspurte vidnet om Siur Poulsøn begierede af ham vederlag for
hugsteren af det inden steeningen needfælde Tøm/m/er. Resp: Ole Westreim sagde til Siur
Opheim, tøckes du at det falder dig noget strengt, at du har hugget det tøm/m/er, saa skal ieg

lade min dreng oprette det arbeide. her til Siur Opheim svarede ja. videre talle hørte vidnet
icke, saasom hand gick ud af stuen. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, David Godskalksøn, tienende hos Siur Poulsøn Opheim, efter aflagde Eed
vidnede, i Nestleeden aar om høsten, hvad tiid det var mindes vidnet ej, kom hand ind i stuen
paa Opheim, og da saae og hørte vidnet, det Siur Opheim, Ole Westreim og Magnus Børse
sad i stuen og tallede om tøm/m/eret, og Raade Magnus, Siur Opheim til at det fick saa være,
og hørte {ieg} vidnet, det Siur Opheim svarede ja, det faar saa være. fremdeeles sagde
Magnus til Siur, du faar snacke til Ole, at du faar noget for hugsteren, og tilspurte ham, om
hand icke vilde have det saae. her til Siur Opheim svarede ja, det skal saae være. da siger Ole
til Siur, ieg vil lade min Dreng arbeide en dag eller toe hos dig, eller hvordan du siunes.
videre havde vidnet ej hørt. Contra Citanten tilspurte vidnet, om icke slutningen blev, det
hand skulde have tøm/m/eret. Resp: ja, vidnet hørte det Siur sagde ja, det Ole skulde have
tøm/m/eret. 2o: om icke Ole sagde til Siur, nu vil ieg op og giøre op mit tøm/m/er, vil du
icke op med at giøre op dit tøm/m/er, saa kand vi giøre selskab, og hvad Siur der til svarede.
Resp: har ej hørt dette. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
Afskeediget,
det lovl: indstevnte vidne Magnus Iwersøn Børse forelæges, under Lovens faldsmaal, at møde
til nest anstundende høste-Ting.
Hr: Lieutenant Hierman gav tilkiende, det hand med Muntlig varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Ole Poulsøn Hielmevold, fordj hand af Citantens huus, ham og hands
huusfolck uafvidendes, har bort taget 6 skiepper Fransk salt, foruden 2 skiepper dito som ham
paa Credit var solt, tilsam/m/en en tønde, der om Dom at imodtage til undgieldelse, skadens
lovlig erstatning med processens omkostning, og vil hand nu alleene fornem/m/e om den
indstevnte møder.
dend indstevnte Ole Hielmevold blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde svare.
Kalds mændene Lars Andersøn Lionne og Iwer Michelsøn ibdm: afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt paa gaarden Hielmevold udj Ole Poulsøn huustroe Britte Andvedatter[s]
paahør, siden hand ej var tilstæde.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Den lovl: indstevnte Ole Poulsøn Hielmevold forelæges at møde til nest anstundende HøsteTing.
David Michelsøn yttre Tweites, nu Hyldens, udgivne skiøde till Lars Wiglichsøn Tweito paa
½ Løb Smør, ½ buckskind og ½ g:skind gam/m/el Landskyld med bøxel og herl: i gaarden
Yttre Tweito, for Sum/m/a 95 rd:, blev læst.
Monsr: Hundt paa sin Principal Hr: Fogden Juels veigne, lod for dette Ting examinere til hans
Principals allerunderdanigste Regenskabs belæg pro 1756 og anteignelsers besvarelse pro
1755 jnden Retten følgende: 1mo: Tingsvidne over de faldne første bøxler over deris Maj:ts
Halsnøe Closters gods pro Ao: 1756. 2do: om de i skibreedet værende Giæstgivere. 3to:
angaaende hvad Tyckelse og længde, samt hvad andre Trælast Sorter udj Skougene i
almindelighed hugges. 4to: betreffende de Eedelige angivelser som efter højlovlig
Cam/m/er Collegie ordre af Eenhver Saug-Eier paa nye for aaret 1755 æskes. 5o: angaaende
Saug-Eiernes declaration, at paa deris Sauger Jndeværende aar er skaaren huus bygnings
Tøm/m/er. 6de: blev af Fogdens fuldmægtig i Rette lagt dend af ham jnden Retten forfattede
og examinarede Restance Register over de udestaaende Kongel: Contributioners 1ste og 2den
Termin Jndeværende aar, hvis Endelige {Sum/m/a} beløb \er/ dend Sum/m/a 417 rd: 1 mrk: 4
s:,

paa hvilcke alt, da Almuens tilsvar var jndhendted, er udj et og alt som \ved/ Jondahls
Skibreedes Ting er anført. Thi var hand Rettens Attestation paa et hvert i sær begierende, og
sig sam/m/e bekreven meddeelt. som blev bevilget.
Efter 3de ganges udRaabelse fra Tingstuen jndfandt sig jngen som vilde gaae i Rette, altsaa
blev Tinget ophævet for denne Sinde.
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Dend 23de Maj blev paa Tingstædet Utne med Kintzerwigs Skibreedes Alnue holden et
almindeligt Som/m/er, Skatte og Sage ting, da Retten blev becklæd med det paa fol: 112
findes Specificeret \anførte Laugrett/, som alle Persohnlig mødte. Overværende ved Retten
Hr: Fogden Andreas Juels Fuldmægtig Monsr: Niels Hundt, samt bøygde LensMændene, for
Røldahl Helje Mognsøn Hamre, og Lensmand Jon Torgieldsøn Hougse.,
da først allerunderdanigst og siden underdanigst blev publiceret de Kongl: forordninger og
højøvrigheds foranstaltninger, som paa fol: 114 findes Extraheret.
arveskifte brevet efter sal: Britta Wiglichsdatter, begyndt d: 9 Junj 1756, mens først slutted d:
8 Januarj 1757, hvor Stervboeden er ejende Jordegods i gaarden og arvetompten Nedre
Berwen 1 Løb smør, 2 5/6 Løb Salts Landskyld, vurderet 130 rd:, der af for gields fordring
udlagt 1 Løb smør, 2 Løber Salt for 120 rd:, og Enckemanden Peder Iwersøn 5/6 Løb Salt for
10 rd: blev læst.
arveskifte brevet efter sal: Helje Olsen Jordahl andet Thun, paa 1 Løb 1 pd: 8/11 mrk: Smør
for 96 rd: 4 mrk: 5 9/11 s:, som til arvingerne er udlagt saaleedes, Encken Torbiør
Tosteensdatter udlagt 2 pd: 8/11 mrk: smør for 48 rd: 4 mrk: 5 9/11 s:, Ole Heljesøn 15 mrk:
smør for 15 rd:, Tosteen Heljesøn 15 mrk: smør for 15 rd:, Anne Heljesdatter 6 mrk: smør
for 6 rd:, Britta Heljesdatter 6 mrk: smør for 6 rd:, Torbiør Heljesdatter 6 mrk: smør for 6
rd:, bem:te Skiftebrev er begyndt d: 9 Septembr: 1755 og slutted d: 24 Febr: 1756, blev læst.
Alit, sal: Peder Dubergs, med Laugverge Johannes Olsen Bustetuns med fleeres udgivne
Skiøde til Tosteen Arnesøn Opheim paa ½ huud og 18 mrk: smør med bøxel og herl: i
gaarden Opheim, {dat:} for 24 rd:, blev læst, er dat: 21 Martj 1757.
Elling Swendsøn Hoflands udgivne Skiøde til Iwer Johannesen Ejdnes paa 2 pund 18 mrk:
smør, ½ huud i gaarden Ejdnes, for 310 rd:, dat: 4 Martj 1757, blev læst.
Lars Aamundsen jndre Aalviigens udgivne bøxel brev med Rewers, de dato 3 April 1756, til
Elling Hansøn Hougse paa 3 spand smør, 1/3 huud, 1/6 buckskind og 2 pund Salt i gaarden
Hougse, blev læst.
Lars Bratteland viiste fællen af en voxen biørn som hand nest afvigte aar har skut i Røldahls
skougen, Fogden betalte ham 2 rd:
Hr: Lieutenant Hierman gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til den/n/e tægtedag har
ladet stevne og indkalde Aschiel Schaaltvedt, Dom at lide til undgieldelse for øved forprang
og handel i Eifiord Kircke-sogn, de Citanten meddeelte Privilegier til fornærmelse, samt
Processens erstatning, og vil Citanten fornem/m/e om dend indstevnte møde[r].
dend indstevnte blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.

Kaldsmændene Christopher Langesetter og Niels Jonsøn øvre Qwale afhiemlede stevningen
at være lovl: forkyndt for Aschiel Schaaltvedt[s] boepæll paa Gaarden {Schaal} Schaaltvet
udj hands Kone Maritta Olsdatr:[s] paahør.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
dend lovl: indstevnte Aschiel Schaaltvet forelæges at møde til nest anstundende høsteting.
Fogden Juel[s] Fuldmægtig Signr: Hundt gav tilkiende, det hand paa Justitiens vegne med
Muntl: varsel lovl: til dette Ting har ladet stevne og indkalde Torbiørn Sølfest-søn Alsager og
Ingebor Arnedatter Widnes, som ere hinanden beslægtet og udj forbudene leed, Dom at lide
til undgieldelse for begangne løsagtighed og barn avling, samt processens erstatning, og vil
hand fornem/m/e om de indstevnte møder.
de indstevnte blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt paa gaarden Alsager, hvor Torbiørn Sølfestsøn tiener hos sin Fader, og det udj hands
eget paahør. ligesaa paa Gaarden Widnes, hvor Ingebor Arnedatter tiener hos hindes Fader,
og det udj hindes Moder Britta Østensdatr:[s] paahør.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget,
de lovl: indstevnte leiermaals begiengere Torbiørn Sølfestsøn Alsager og Ingebor Arnedatter
Widnes for[e]læges at møde til nest anstunde[n]de høsteting.
Ole Isaaksøn Nedr: Berwen gav tilgiende!!, det hand med Muntl: varsel til det[te] Ting har
ladet stevne og indkalde sin grande Ole Olsøn idm:, vidner at anhøre, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, sc: Peder Iwersøn Nedr: Berven, Iwer Siursøn øvre Berven, Holgier
Mathiasøn ibdm:, og Sigri Olsdatter, betræffende det den indstevnte fra Citanten har taget en
huusetompt, og paa sam/m/e slaget græs, der om Dom at imodtage, samt processens
erstatning.
Den indstevnte Ole Olesøn Berven møtte og sagde at være lovlig kaldet, ved ej at have taget
nogen huussetompt fra Citanten, og naar Citanten paa Aastædet med vidner giør anvisning
hvor den huussetompt skal ligge, og det efter siun og granskning befindes rigtig, skal saadan
anvist huusetompt meer end gierne tilhøre Citanten.
Afskeediget,
sagen henvisses til Aastædet, hvor vidnerne bør at giør anvisning, siun og grandskning, der
efter skal blive Kiendt i følge Loven hvad Ret er.
Ole Isaaksøn Nedr: Berven gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde sin grande Ole Olsøn ibdm:, vidner at anhøre, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, sc: Iwer Siursøn øvre Berven, Jon Aamunsøn ibdm:, Holgier
Mathiasøn ibdm:, og Maritta Larsdatter Krogeviig, om den utilbørlig tale og sigtelse dend
indstevnte har tillagt Citantens huustroe
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Dordei Svendsdatter, der for Dom at imodtage til undgieldelse og processens erstatning.
dend indstevnte Ole Olsøn Berwen møtte og tilstoed varselen, sagde, endskiønt ieg ej ved
noget utilbørligt at have talt, saa dog protesterer ieg imod vidners antagelse i sen/n/e sag,
siden det er over aar og dag siden de paastevnte ord skal være udtalt.
de 3de indstevnte vidner møtte, men det vidne Maritte Krogewiig, efter 3de gange
paaraabelse, møtte ei.

Dom/m/eren tilspurte disse 3de mødende vidner, naar de paastevnte ord, hvor om de skal
vidne, er udtalte, og hvorlenge det er siden. her til vidnerne Iwer Siursøn Berwen, Jon
Aamunsøn ibdm:, og Holgier Mathiasøn ibdm: svarede, at det er over aar og nu 3de Ting
siden de paastevnte ord blev talt, men dagen kand de ej erindre, men tiiden var for Korsmisse
forrige aar.
Eragtning.
De indstevnte vidner bør ej i følge Loven til Examination admiteres, hvor for sagen som
forældet afvises.
Ole Ormsøn Nedre Berjes udgivene skiøde til sin Sønn Orm Olsen paa 1 Løb Smør med bøxel
og herl: i gaarden Nedre Berge for 126 rd:, dat: 23 Maj 1757, blev læst.
Lars Aslachsøn Meehuus Skiøde til Halwor Ougensøn paa 1 pd: 19 1/5 mrk: smør med bøxel
og herl: i gaarden gaarden!! Growe, {til .. dat} for 180 rd:, er dateret 29 Maj 1756, blev læst.
Dend 24de dito blev med Tinget atter Continueret. er passeret som følger.
Ole Samsonsøn Hisdahl fremstod for Retten og beklagede sig, det hans paaboende gaard
Hildahl, bel: i Odde Kircke Sogn og Kintzerwigs Skibreede, under Matrichul No: 4:, og
skylder udj Skatt 1 Løb 18 mrk: Smør, og i Landskyld 1 Løb Smør, ½ huud, er dend 3
December afvigte aar paa een Fredags aften ved Een ulyckelig Jlds vaade lagt i aske ald hands
Eiende boehave med Eendeel af gaardens huuser, hvor udj hans beste Eiendeele laag
forvarede, sam/m/e bestod af en gaard eller borgestue; et Kam/m/er eller hos bygt Kaave, een
veede skycke, der om vidnesbyrd at bære, hand til dette Ting, tid og Stæd haver jndstevnt 2de
af sine grander, Daniel Ettrem og Ole Grønsdahl, og begiærede sam/m/e Eedelig forhørt.
Eedens forcklaring blev bem:te 2de Mænd forelæst, og tillige formahned at blive ved
Sandhed.
1te vidne, Daniel Ettreim, er boende paa gaarden Ettrem, aflagde Eeden og vidnede, at 3de
uger for Juel afvigte aar paa een Fredag, optendtes en grusom ild paa gaarden Hildahl hos Ole
Samsonsøn, da der blev lagt i aske gaardens tilhørende borgestue med En hosbygt Kaave og
der ved staaende veede skycke, hvor udj og (va?)r forvaret hands beste Eiendeeler, som ej her
staar at Specificere, men Kort sagt hans Sæde Korn til Nu værende aar blev ej bierget eller i
behold, mindre noget af hands andre Eiendeele, som hand ej Ringeste fick bierget.
2det vidne, Ole Ormsøn Grønsdahl, efter aflagde Eed vidnede Conform med Nest
foregaaende vidne.
Citanten Endnu til overflød tilspurte dend Meenige Almue, om dennem ej er bekiendt at
hand ved denne omvundne Jlds vaade paa sin beboende gaard Hildahl haver mist ald
sinVelfærd og boehave, saa hand nu ej kand beboe sin Jord, \der/som hand ej kunde lyckes
ved {aftag} Kongel: Allernaadigst vunden Resolution til afslag udj Skatterne for sit brug i
gaarden Hildahl paa nogle aar. her til Samtlig Almue Svarede, før branden overgick ham, var
hand een \Ring/ {fattig} Mand, og nu seenere kand vii alle bære vidnesbyrd om at hand ej det
mindste til boehave er Eiende.
Citanten var herom Tingsvidne begiærende, som blev bevilget.
Jon Mognsøn Nedre Sexes udgivne Pandte brev til Christen Siursen øvre Sexe paa 108 rd:,
hvor jmod hand pandtsætter sin ejende Jordepart i gaarden Nedre Sexe ½ Løb Smør, 1/3 huud
og 2/3 Løb Salt med bøxel og herl:, dat: 8 Januarj 1757. blev læst.
Henrich Jørgensøn Eies udgivne pantebrev til Ole Larsen Aga {dend}, stor 60 rd:, hvorved
hand haver pandsatt sin ejende gaardepart {Aga} Eie, skyldende 3 Spd: 2 ¼ mrk: Smør med
bøxel og herl: i gaard: Ejde. blev efter paateignet qvittering af 20 Maj 1757 til udslettelse
anvist, er dat: 2 Nowbr: 1742, paa fol: 95 i Pandte bogen jndført, læst.

Lars Johansøn jndre Aalviigens med fleeres Skiøde til Gurj Tollefsdatters til ægte beckomne
unge Mand Johannes {datter} Odsøn, paa 1 Løb 9 mrk: Sm:, ½ huud, ½ Løb salt i gaarden
yttre Qwestad for dend Sum/m/a 155 rd: 1 mrk: 8 s:, dat: 23 Maj 1757, blev læst.
Ejllef Pedersøn Diønnes til Samson Asbiørnsøn Nessem udgivne gields brev af dato 4
Nowembr: 1743, stor 76 rd:, jmod underpandt af 1 Løb Smør i gaarden Diønne, blev efter
paateignet qvittering paa obligationen {som ..... dato} \udgivet/ af Samson Asbiørnsøn d: 28
Maji nestleeden til udslettelse anviist.
Johannes Odsøn yttre Qwestads udgivne pante Obl: til Lars Johannesen Sponnem paa 97 rd:,
jmod underpandt af 1 Løb Smørs skyld i gaarden yttre Qwestad, er dat: dags datto, blev læst.
Henrich Jørgensøn Ejes udgivne pandte brev til Jon Olsen Aga dend yngre, stor 40 rd:, jmod
aarl: Rente 5 pCto, og underpant i sin Eiende gaard Eje ½ Løb Smør med bøxel og herl:, dat:
gaar dags dato: blev læst.
Tosteen Jonsøn Mochestads udgivne Skiøde til Lars Jonsøn Mochestad paa ½ Løb Smør, ¼
huud
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og ½ buckskind med bøxel og herl: i gaarden Mochestads yttre Thun for 160 rd:, datteret 27
Nowembr: 1756, blev læst.
Publiceret Skifte brevet efter sal: Karj Olsdatter paa gaarden Mochestad, falden paa
Reysetter d: 18 Martj 1756, som arvelig er bleven vedkom/m/ende udlagt, saasom Enckemand
Lars Tosteensøn 2 mrk: Smør for 3 rd:, Sønnen Tosteen Larsen 2 mrk: Smør for 3 rd:, for 6
rd: blev læst.
Amanuensis Jørgen Kierrulfs udgivne bøxelbrev paa Hr: Bisckop Doct: Erich Pontoppidans
veigne, til Aamund Salamonsøn Jordahl paa ½ Løb 9 mrk: Smør i gaarden Jordahl, er med
Rewers dat: 30te April h: a:, blev læst.
Aschel Skaaltvedt betalte for ulyd for Retten til Sognets fattig Cassa, som Lensmanden blev
tilleveret, 1 mrk: 8 s:
Daniel Christensøn Ettreims paa Encken Anne Larsdatter Jordahls veigne med fleeres udgivne
skiøde til Aamund Salamonsøn Jordahl paa ½ Løb 6 ½ mrk: \smør/ i gaarden Jordahl for dend
Sum/m/a 30 rd: 2 mrk: 8 s:, dat: dags dato, blev læst.
Fogdens fuldmægtig Sr: Hundt lod jnden Retten anvise Skatte Restancen pro Anno 1757,
første og anden Termin, stor 519 rd: 2 mrk: dernest anviiste hand differente Tings vidne,
ligesom de for Grawens Ting er anført og taget, 5 udj Tallet, hvor til dette Ting Laugs Almue
ligesom paa Gravens Ting udj et og alt har Svaret.
Efter 3de ganges udRaabelse fra Tingstuen jndfandt sig jngen, thi blev {Retten} for dette ting
\Retten/ ophævet og {Retten} opsagt.
Dend 6 Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Twisme, beligende i Kingtserviig Præstegield
og Kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugrettes mænd, som efter Lovens maade er
opnævnt, sc: Christopher Langesetter, Anfind Lofthuus, Swend Eidnes, Johan/n/es Luttro,
Mats Jacobsøn Huus, Asbiørn ibdm:, Niels øfre Qwale og Iwer Torgielsøn Hougse,
nærværende bøygde LensManden Joen Hougse,
hvorda for Retten fremstoed Soldat, af Hr: Capitain Borses Compagnie, Asbiørn Endresøn
Bue, og gav til kiende, det hand med Mundtl: varsel nest afvigte aar for Juel til jorde

Tirsdagen indeværende aar, og atter til den/n/e tægte dag, som nærmere Odels berettiget til En
Løb smør her udj gaarden Twisme, som var Farfaders Aasæde, har ladet stevne og indkalde
sin Farbroder Michel Asbiørns: Twisme at møde her i Rætten med Gaardens adkomster og
breve, vidner om Odel og Aasæde Retten, samt slægtelinien at anhøre, Dom at imodtage til at
fravige jorden, imodtage Løsnings penge, og at svare processens omkostning, og vilde hand
fornem/m/e om hands indstevnte Farbroder møder.
Dend indstevnte Michel Twisme møtte og tilstoed varselen.
Citanten viste penge for Retten, som hand sagde var 48 rd:, om hands Farbroder Michel
Twisme, vitløftig process at forebygge, sam/m/e i mindelighed vilde imodtage.
dend indstevnte Michel Twisme svarede nej, ej at imodtage Løsnings penge.
Citanten tog pengene i sit Eget giem/m/e, og paastoed, det hands Farbroder efter stevningens
indhold vilde i Rette læge jordens tilhørende breve.
Den indstevnte Michel Asbiørnsøn Twisme lagde i Rette et skifte brev af 18de Martj 1733
efter hands Moder Christj Torgilsdatter. her om forklarede Citanten, det sam/m/e skifte brev
udviser, det min Farfader dend tiid levede og boede her paa Gaarden, som var ej alleene deres
[Odel]?, men end og deres Aasæde, og at disse min Faders Forældre havde 4re!! søn/n/er,
dend Elste, Torgier Asbiørnsøn Alsager, som ved døden er afgangen. 2den søn, Endre
Asbiørnsøn, som er min Fader, der inu lever og er her ved Retten tilstæde. 3de søn er Michel
Asbiørnsøn Twisme, hvor med Citanten nu haver processen om Odel og Aasæde Rætten. det
udj sam/m/e skifte brev inddragene skiøde af 25de Octbr: 1699 udvisser at det paastevnte
goeds er gaml: Odel og Aasæde, begierede her udj acten inddragen en Extract af sam/m/e
skiftebrev angaaende Arvelinien, jordegoedset og skiødet ordlydende. den/n/e Extract med
skiødet anføres her. der næst dend indstevnte lagde i Rette et skifte brev af 28de Aug: 1741.
her om Citanten forklarede, det sam/m/e skiftes brev er efter hands Farfader Asbiørn
Endresøn Twisme, der ligeleedes oplysser arvelinien og den halve deel af jordegoedset, som
er 21 mrk: smør med andeel af vahre. her af i acten ligeleedes en Extract maatte inddrages.
sam/m/er er saa lydende. Endelig lagde den indstevnte i Rette Et udtog af Hardanger
Publications-Bog, betræffende dend indstevntes skiøde her paa Gaarden Tvisme, som er ham
forkom/m/et, sam/m/e er da en gienpart af skiødet dateret 18de Martj 1743. saaleedes
lydende.
Citanten lagde i Rette et arveskifte brev af 6de Martj 1695, efter hands Farfaders fader Endre
Asbiørnsøn, som oplysser det Tvismje ej alleene er et gaml: Odel, men og stædse har været
Aasædet for den ældere green, begierede en Extract her inddragen, saa\vel/ af arvelinien som
jordegoedset. sam/m/e er saalydende.
Citanten tilspurte sin indstevnte Farbroder Michel Tvisme, om hand vilde tilstaae ham, det
hand var sin Fader Endre Asbiørns: Bue, som her ved Retten er nærværende, hands ægte søn,
eller om hand derom skulde føre vidner. dend indstevnte Michel Twisme svarede, det hand
tilstoed, at Citanten ej alleene er hands ældre broder[s] søn, men og ægte søn.
Der næst Parterne, paa Rættens tilspørgelse, ærklære[de], \ej/ {at} videre i sagen hafde at
erindre, eller kunde oplysse, men begge paastoed Dom.
Endelig declarerede Parterne at være saaleedes bleven forligte: det Michel Asbiørnsøn
Twisme skal styre all jorden indtil Rette fahredag 1759, da Citanten Asbiørn Endresøn skal
faae til Eie En halv Løb, men til bøxel halve gaarden, dog saa, at Asbiørn Endresøn ickun
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skal styre og bruge den halve Løb som hand bliver Eiere for, saa lenge som Michel
Asbiørnsøn lever, men Michel Asbiørnsøn at styre Resten af jorden sin levetiid. Men naar
Michel Asbiørnsøn ved døden er afgangen, da skal hands arvinger deels Eier!! (Eie) og

bruge{r hal} eller styre halve gaarden, og Asbiørn Endresøn deels Eie, bruge og styre dend
anden halve jord.
her næst bliver at beregning!! (beregne) den/n/e foretnings omkostning, som er
Sorenskriverens fløtning her til Aastædet har Citanten forskaffet, ligesaa hiem igien, diet
penge 4 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:, Lensmanden 1 rd:, Laugretten per Mand 24 s:, er 2
rd:, tilsam/m/en 5 rd: 4 mrk: her foruden paastoed Citanten som udlagde penge, for Mænds
opnævnelse 1 rd:, 2de gange penge i Retten lagt, 1 rd: 4 mrk: 8 s:, for stevningens forkyndelse
1 rd:, er overalt 9 rd: 2 mrk: 8 s:, foruden Rettens underholdning her paa Aastædet, hvor for
Citanten ej forlanger noget, dog under Reservation om en Eldere vilde trætte. her om
Parterne bleve forenede, det enhver betaller det halve, med det tillæg at naar Asbiørn
Endresøn til vaaren 1759 skal blive Eier for den halve Løb smør, skal hand faae den til
Løsning efter skifte brevene for 4 mrk: h[v]er Marck smør, er 24 rd: Dette forliig, efter at det
var parterne efter deres egen tilsigelse, forelæst, bekræftede de det for Retten med henders
Reckelse, hvor om Laugretten blev kaldet til provs. der efter den/n/e foretning sluttet.
Dend 16de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Windal, beligende i Grawens Præstegield,
kk: sogn og skibr:, med efterskrevene Eedsorene Laug Rett, som efter Loven er opnævnt, sc:
Siur Torgiersøn Eie, Lars Siowatsøn Nedr: Røn/n/estrand, Ricold Erichsøn Eie, Ebbe Hansøn
idbm:, Lars Madsøn Welke, Ole Larsøn Dahle, Gullich Tostensøn Sælland, Andwe
Abselonsøn Espeland, nærværende for Bøygde Lensmanden Lars Wambem paa hands vegne
Torbiørn Lindebræche.
Hvor da for Retten fremstoed Niels Olsøn Hagestad og gav tilkiende, det hand med Muntl:
\varsel/ for Juul nest afvigte aar til jorde-Tirsdagen indeværende aar, og atter til den/n/e
Tægtedag har ladet stevne og indkalde opsidderne her paa Gaarden, Ole og Niels Windahl, til
at høre Citantens Odels andkomster!! (adkomster) til 3 Spand smør her i gaarden, som Eies og
beboes af de indstevnte, der næst at imodtage Dom, det de ventelig skal blive Dømt til at
imodtage Løsnings penge efter deres i hænde havende breve og adkomster, som de af
Citantens Fader sal: Ole Siursøn øfre Leqwe har bekom/m/et, da hand solte jorden til de
indstevnte, og endelig, at svare processens omkostninger, og vilde hand fornem/m/e om de
indstevnte møder.
Torbiørn Poulsøn Lindebræche, som en svoger af de indstevnte, møtte paa deres vegne og
tilstoed varselen, samt den incaminerede Muntl: stevning.
Citanten lagde i Rette et ilde medhandlet brev af 23 Maj 1707, til beviis det hands Farfader,
afgangne Siver Olsøn Leqwe, her udj den/n/e paastevnte Gaard Windahl arvelig er tilfalden
En Løb smør, En huud med bøxel og herlighed. end videre fremlagde Citanten et imel: hands
afgangne Fader Ole Siursøn Leqve og hands Faders svoger Torchiel Jonsøn Wichnes
oprettede Odels Mageskifte brev af 22de Octbr: 1740. læst til Tinge d: 21 Apriil 1741, hvor
ved Citantens Fader haver til Mageskiftet sig her i Gaarden Windahl 2 Spd: smør, ½ huud,
med bøxel, som er det paastevnte jordegoeds hands sal: Fader igien i Citantens mindre
aarringer haver solt til sine leilendinger, som er de indstevnte Tvende beboere. De i Retten
fremlagde breve er saaleedes lydende. her indføres sam/m/e.
Torbiørn Lindebræche lagde i Rette Citantens Faders udstæde skiøder til de indstevnte hands
tvende svogere, paa de paastevnte 3 Spd: smør, begge skiøderne af 20de Apriil 1741, og
begge læst til Tinge sam/m/e dag. er begge saa lydende. dernæst Comparenten Torbiørn
Lindebræche for sine tvende svogere begierede sagen paa nogen tiid udsat, at hand med lovl:
Odels vidner og Odels adkomst breve kand beviise det Odelen virckelig tilhører de tvende
indstevnte beboere, og at det er deres ældgamle Odel.
Citanten havde ej noget imod den forlangende udsættelse at erindre.
Afskeediget,

Den af Ole og Niels Windahl forlangende udsettelse billiges dem indtil den 1ste Octbr:
førstkom/m/ende, den/n/e Session betaller Citanten saaleedes, Sorenskriverens fløtning frem
og tilbage har Citanten befordret, diet penge 4 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:, Laugretten
per Mand 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 5 rd: 4 mrk:, da der ved endelig Dom
skal vorde kiendt paa omkostningerne.
Dend 20de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Selsviig, udj den paa fol: 113 ind
Caminerede Odels sag, med det paa bem:te fol: Specificerede Laugrett,
hvorda for Retten fremstoed Bøygde Procurator Hans
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Waage for Torbiørn Olsøn Selswiig, og fremlagde sin skriftl: Continuations stevning af 21de
Junj nestl:, saa lydende.
Niels Ellefsøn møtte, tilstoed den oplæste stevning at være ham lovl: forkyndt.
Hoved Citanten paastoed de indstevnte vidner Eedelig forhørt. for vidnerne som møtte, blev
Eedens forklaring forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Lars Tosteensøn, boende paa Gaarden Halderager,sagde sig at være gaml: i det
30de aar, vidnede, at have hørt det afgangne Ellef Johan/n/essøn fick den/n/e gaard Selsviig
med sin Kone Guro Nielsdatter, og at det var hindes Odel, hvilcket hand af mange Folck har
hørt sige, og har gaarden været stedse En Mands brug, alt indtil Johan/n/es Ellefsøn kom til,
med Moderen, som ælste søn, at styre halve Gaarden, siden er anden søn Niels Ellefsøn
kom/m/en her at boe paa den anden Moderen tilhørende halve part. og solte ælste søn
Johan/n/es Ellefsøn, føren hand ved døden afgick, Aasæde Rætten \paa/ {til} halve gaarden,
til sin broder, indstevnte Niels Ellefsøn. og har vidnet hørt sige, som en snack efter afgangne
Johan/n/es, det hands børn skulde tage godset igien. den/n/e hands udsigende, hand, vidnet,
med Eed efter Loven bekræftede.
2det vidne, Christopher Christophersøn, boende paa Gaarden Aasse, er ingen af Parterne
beslægtet eller besvogret, sagde sig at være gaml: 39 aar, vidnede Conform med næst
foregaaende vidne, og sam/m/e sit vidnesbyrd med Eed bekræftede efter Loven.
Procurator Waage lagde i Rette til actens følge, Et udtog af Hardanger skiøde og
Publications Bog, betræffende det, den indstevnte Niels Ellefsøn meddeelte skiøde af 3 Junj
1751 paa noget af det paastevnte jordegods, sam/m/e er saa lydende.
Niels Ellefsøn Selsviig gav tilkiende, det hand med Muntl: Continuations stevning til i dag
har ladet Contra stevne Torbiørn Olsøn Selsviig at møde ham i Rette paa Gaarden Selsviig d:
20de Julj 1757. 1o: at høre alle hands papiirer og Odels breve. 2o: at see og høre at Niels
Ellefsøn Selsviig[s] Moder Guro Nielsdatter, der er den Rette og sande Odelsbaarne til det af
Eder paastevnte jordepart her i Gaarden Selsviig, endnu er i levende live og Personlig skal
møde her for Retten. 3o: Contra stevnes eder Torbiørn Olsøn Selsviig at høre Dom saa vel
paa det af Eder mit paastevnte jordegoeds, saa og at høre Dom om alle af Eder mig paaførte
omkostninger, at ieg maae være fri for all Eders tiltalle i alle maader.
Procurator Waage vedtog paa sin Principals vegne den incaminerede Contra stevning at være
hands Principal lovlig forkyndt.
Guro Nielsdatter Selsviig, som Farmoder og moder til de tvistende Parter, møtte for Retten,
sagde at være 77 aar gaml:, og havde afstaaet hindes Odels gods til hindes Børn.
Contra Citanten lagde i Rette Et arveskifte brev af 12 Junj 1724, efter hands sal: {M.r} fader,
afgangne Eilef Johan/n/essøn Selsviig, med paastand, det en Extract af arvelinien og
jordegodset her i acten maatte inddrages. end videre lagde hand i Rette Et sin i live værende
Moder Guro Nielsdatter Selswiig, af hindes Fader Niels Heinesøn Wiig meddeelte gave brev

af 12 Julj 1714, læst til Tinge sam/m/e dag, paa dend paastevnte ½ Løb smør og 1 g:skind
med bøxel og herlighed, samt overbøxel til den anden halve Løb smør og 1 g:skind. og
endelig, Et skiøde af 3 Junj 1751, hvor ved hands Steefader Iwer Olsøn Selsviig med hands
Moder Guro Nielsdatters[s] samtycke har afstaaet ham 1 pd: 6 mrk: smør, og efter det
fremlagde arveskifte brev er ham arvelig tilfalden 1 pd: smør, er tilsam/m/en 2 pd: 6 mrk:
smør, der af hand igien, for at jevne brugene, har afstaaet 9 mrk: smør, bliver hands Eiende
halve gaard 1 pd: 21 mrk: smør, eller Rettere gaml: Landskyld 1 pd: 12 mrk: smør og 1 g:sk:,
som er det paastevnte jordegoeds, og saaleedes slutter hand sagen paa sin siide og paastoed
Dom efter sine stevninger. der!! (de) fremlagde breve er saalydende.
Procurator Waage paastoed Dom.
Retten tilspurte Parterne om de noget videre til sagens oplysning havde at fremlægge eller
forestille, hvor til de svarede Nej.
altsaa bliver følgende beregning at giøre. Sorenskriverens fløtning til {og fra} Aastædet har
Hoved Citanten forskaffet, og end videre skaffer ham hiem igien, diet penge 4 mrk:, den/n/e
dags foretning 1 rd:, Laugretten per Mand 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden for Laugrettens
tilkaldelse og opvartning ved Retten, 4 mrk:, tilsammen 4 rd: 2 mrk:
Da blev af Sorenskriveren og Laugretten saaleedes for Rett Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
Lovens 5te Bogs 2 Cap: 63de art: byder det ælste søn viger til Hoved bøllet og Aasædet. Er
hand ej til, da Elste søns søn. Er hand ej til, dan anden søn, eller anden søn/n/esøn, \og/ saa
fremdeeles saalenge søn og søn/n/esøn er til, kand ej Elste søns Datter tilEgne sig Aasæde
Retten. lige beskaffenhed har det sig med Moders Odel, Hovedbølle og Aasæde, det hindes
Børn har den sam/m/e Rett, \som/ efter Faderen. Dette paastevnte Hovedbølle var ej afgangne
Eilef Johan/n/essøn Selsviig[s]
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Odel, men hands huustroe Guro Nielsdatter, som inu lever og her ved Retten er nærværende,
hindes Retmæssige Odel, vide gave brevet af 12 Julj 1714, læst til Tinge sam/m/e dag, og her
ad acta tilført, sam/m/e lyder paa En Halv Løb smør og Et geedsk: med bøxel, og overbøxel til
lige saa meget, alt her udj Gaarden Selsviig, selver ½ Løb smør og 1 geedskind, er det Hoved
Citanten Torbiørn Olsøn Selsviig paaAncker, som Odels prætende[n]t paa sin huustroe
Blanciflor Johan/n/esdatter[s] vegne, som Elste søns datter. Thj Eilef Johan/n/essøn og Guro
Nielsdatters Elste søn, var afgangne Johan/n/es Eilefsøn, som var Fader til Hoved Citantens
Huustroe. og deres anden søn er indstevnte Niels Eilefsøn Selsviig, vide Arveskifte brevet af
12 Junj 1724. ligesom og, alt dette foregaaende bestørckes med de Eedelig forhørte vidner.
Til den/n/e Guro Nielsdatters i live værende Elste søn Niels Eilefsøn Selsviig, har Moderen
ved hindes anden Mand Iwer Olsøn Selsviig overdraget 1 pd: 6 mrk: smør her i gaarden, vide
skiøde af 3 Junj 1751. læst til Tinge sam/m/e dag, og her ad acta tilført. og efter det
allegerede skiftebrev er Niels Eilefsøn arvelig tilfalden 1 pund smør, {h} af dette jordegoeds
har hand igien afstaaet til sin ældre broder føren hand ved døden afgick, 9 mrk: smør, paa det
det Een hver af dem kunde have den halve gaard, som er ½ Løb smør og 1 geedskind, hvilcket
er det paastevnte. Efter saadan sagens beskaffenhed, Kiendes for Rett, det Odelen til dend
paastevnte halve Løb \smør/ og Et geedskind her udj Gaarden Selsviig, som er Aasædet, bør
følge og tilhøre Contra Citanten Niels Eilefsøn Selsviig som Guri Nielsdatter Selsviig[s] ælste
i live værende søn. betræffende Processens omkostning, da betaller Hoved Citanten til
Rettens Personer efter den beregning som her ad acta er tilført, 4 rd: 2 mrk:, i det øfrige
ophæves omkostningerne paa begge sider.

Dend 22de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Mæland yttere Thuun, beligende i
Kingtserviig Præstegield og Skibreede, Ullensvangs kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene
Laugrett, som efter Loven er opnævnt, sc: Christopher Langesetter, Thomas Haugstvedt, Jon
Swendsøn ibdm:, Lars Torgielsøn Aga, Ole Olsøn Nedr: Berven, Thomas Jaastad, Elling
Jonsøn ibdm:, og Berge Olsøn Aga. Nærværende Bøygde Lensmanden Jon Torgielsøn
Hougse;
hvorda for Rætten fremstoed Ole Thoresøn Mæland og gav tilkiende, det hand for Juul nest
afvigte aar til jorde Tirsdagen indeværende aar, og atter til den/n/e Tægte dag her til Aastædet
med Muntlig varsel har ladet stevne og indkalde sin grande og Farbroder Jærand Olsøn at
anhøre hands Odels adkomster til hands Faders og Farfaders Odel og Aasæde her udj Gaarden
Mæland yttre Thuunet, som er 3de Spand smør med bøxel og herlighed, der efter Dom at
anhøre til at imodtage Løsnings penge af Citanten, som er ælste søn/n/esøn, og at svare
processens omkostning.
dend indstevnte Jærand Olsøn møtte og tilstoed varselen.
Citanten lagde i Rette Et arveskifte brev af 5de Octbr: 1692, efter hands Farfaders Moder
Begga Helliesdatter yttre Mæland, begierede her ad acta tilført arvelinien og jordegodset, og
ej videre Extraheret. 2o: Et gave brev af 8 Maj 1732, læst til Tinge sam/m/e dag, hvor
Citantens Farfaders fader Jærand Arnesøn Mæland skienckker!! og giver sin Eneste søn Ole
Jærandsøn /: som var Citantens Farfader :/ 1 Løb smør her udj Gaarden yttr: Mæland med
bøxsel og herlighed. 3o: Et arveskifte brev af 2den Apriil 1721, efter Citantens FarModer
Sidselle Pedersdatter, begierede en Extract af arvelinien her inddragen. 4o: Et arveskifte
brev af 24 Maj 1737 efter Citantens Moder Maritte Aamunsdatter, begierede ligeleedes En
Extract af arvelinien her inddragen. 5o: En pengemangels lysning af 5te Nobr: 1742.
benævnte breve er saalydende.
Dend indstevnte Jerand Olsøn lagde i Rette et skiøde af 5te Martj 1733, udstæd af hands
Farfader Jærand Arnesøn, og Fader Ole Jærandsøn med Fader Søster Manden Erich Store
Naae, paa ald godset, hvor af Comparenten \til/ sin brodersøn, Citanten, af Kærlighed, har
afstaaet det halve. bem:te skiøde er saa lydende.
End nu lagde Citanten i Rette et arveskifte brev af 2den Martj 1733, efter hands Farfaders
steemoder Britta Pedersdatter, med begier En Extract af arvelinien og jordegoedset her ad acta
maatte tilføres, sam/m/e er saa lydende. Citanten sagde, ej fleere breve eller oplysning at
have, men paastoed Dom. men forinden inu viste penge for Retten, om hands Farbroder dem
imindelighed vilde imodtage.
Dend indstevnte Jærand Olsøn svarede, ej at imodtage penge, men paastoed Dom.
Citanten tog de anbudene penge i sin Egen forvaring.
Afskeediget,
sagen optages til Doms afsigelse indtil i Morgen.
Dend 23 Julj blev Retten atter betiendt for at afsige Dom, da begge Parterne møtte,
og bliver da først følgende beregning at giøre. Sorenskriverens skyds til Aastædet har
Citanten
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Skaffet, og skaffer ham skyds hiem igien, diet penge 4 mrk:, 2de dages foretning 3 rd:,
Laugretten per Mand 2 mrk: 8 s:, er 3 rd: 2 mrk:, Lensmanden for Laug Rettens tilkaldelse
samt opvartning ved Retten med at gaae Rettens Middel tilhaande, efter sædvane nyder 1 rd:,
tilsam/m/en Rettens løn 8 rd:
Da blev af Sorenskriveren og Laug Retten som Meddoms mænd, saaleedes for Rett Kiendt,
Dømt og

Afsagt.
At den/n/e paastevnte jord yttre Mæland har været afgangne Ole Jærandsøns Rette og sande
Odel, bevisses med arveskifte brevet af 5te Otbr: 1692, og gave brevet af 8de Maj 1732.
Den/n/e Ole Jærandsøn har udj lovl: ægteskab avlet 7 Børn, ælste søn Thore Olsøn var Fader
til Citanten Ole Thoresøn, og anden søn Jærand Olsøn er den her indstevnte, Vide arveskifte
brevet af 2den Apriil 1721. At Citanten Ole Thoresøn er Thore Olsøns Elste ægte søn, og
altsaa ælste søn/n/esøn, bevises med arveskifte brevet af 24 Maj 1737, hvor af en Extract her
ad Acta er tilført, dets aarsage hand d: 5te Nobr: 1742 har lyst sin penge Mangel. Men, da det
beviises med det sidst allegerede skifte brev af 24 Maj 1737, det Ole Thoresøn nu er 38 aar
gam/m/el, og hands indstevnte Farbroder Jærand Olsøn yttre Mæland beviiser med lovl:
Tinglyst skiøde af 5te Martj 1733, det hand har Eiet og beboet over 24 aar den/n/e paastevnte
Gaard yttre Mæland, som skylder En Løb Et pund 3 mrk: smør, hvor af hand forhen har
overladt sin Brodersøn Citanten den halve Gaard 2 Spd: 13 ½ mrk: smør til Eiendom, brug og
beboelse. Efter saadan sagens beskaffenhed, Kiendes for Rett, følgelig Lovens 5te Bogs, 5te
Cap: 1ste art:, det Jærand Olsøn, som har fanget lovl: hævd paa dend paastevnte halve gaard,
bør for Citanten Ole Thoresøns tiltalle i den/n/e sag fri at være. betræffende processens
omkostninger, da betaller Citanten til Rettens Personer, efter den beregning her ad Acta er
tilført, 8 rd: i det øvrige ophæves omkostningerne paa begge siider.
Dend 1ste Aug: blev Retten betiendt paa Gaarden Jndr: Buu, beligende i Grawens Præstegield
og Eifiord kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er opnævnt, sc:
Lars yttre Tvedte, Johan/n/es Wambem, Torbiørn Lindebræche, Jørgen Store Berge, Ole
Westreim, Lars Torbiørnsøn Lionne, Hans Borse og Ole Torbiørnsøn Lægrei, nærværende
Bøygde Lensmanden Lars Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Lensmanden af Lysse Closter Goedset, Siur Aamunsøn
Ringøen, og gav tilkiende det hands slægt og frende Gunner Larsøn, Niels Giermuns[øn] og
Johan/n/es Olsøn, alle beboere paa Gaarden Jndr: Buu, med Muntl: varsel til den/n/e Tægte
dag har ladet stevne og indkalde Torfind Torfindsøn med steefader Endre Asbiørnsøn, begge
beboere her paa Gaarden Indr: Buu, at være nærværende ved Retten mens Rettens Middel,
efter giorde paastand, needsætter Marckeskiel imel: Citanterne og de indstevnte, efter forrige
Marckeskields breve af 30 Apr: 1636 og 15de Septbr: 1677, hvor der fattes, samt at faae
kuldkast og needrevet, hvad stabel og Marckeskield som seenere, uden lovlig Adkomst og
beviis, kand være needsat, og endelig, de indstevnte at erstatte og vederlæge de fuhre træer
som er hugget forbj Marckeskieldet paa Citanternes Eiendom, samt processens erstatning ved
Dom at erlæge.
de Tvende indstevnte Torfind Buu med Steefader Endre ibdm: møtte og tilstoed varselen.
Citanterne lagde i Rette de om/m/elde 2de Marckeskiel breve, sam/m/e er saa lydende.
Citanterne sagde \det/ de inu har ved sam/m/e stevning indkaldet en deel vidner, som under
Eed kand giøre anvisning paa de udj bem:te Marckeskiel breve benævnte stæder og Mercker,
neml: Torbiørn yttre Buu, Siur Nicolaisøn Brynes, Siur Pedersøn yttre Buu og Lars
Aamunsøn ibdm:, og Aamun Larsøn ibdm:, Siur Olsøn ibdm: og er vederparterne indkaldet
at imodtage den anvisning disse vidner skal giøre.
dend indstevnte Endre Asbiørnsøn Jndre Buu, paa Eegene og sin Stee-søns vegne, sagde, ieg
tilstaar det vi lovl: er kaldet disse vidners anvisning at ansee og imodtage, men som ieg, Endre
Buu, nu har boet her i 30 aar, og styret alt bruget, neml: mit og min steesøns Torfind
Torfindsøns brug, der begge skylder 1 ½ Løb smør, saa har ieg i disse 30 Aar ej brugt
anderleedes til den/n/e dag i dag er, end ieg antog og styrte og brugte den første dag ieg kom
her, og det saaleedes som min Formand og Mand efter Mand over 80 Aar brugt haver, der om
hand paa Eegne og sin steesøns vegne har indkaldet Eendeel hævds vidner, til min lovl: hævd

at oplysse og afbevise, og har hand ved Contra stevning indkaldet hoved Citanterne sam/m/e
vidner at anhøre, Dom at imodtage tage!! til lovl: Marckeskield[s] needsættelse efter
gam/m/el hævd, og endelig, at svare processens omkostning. hævds vidnerne, som under
Lovens faldsmaal er indkaldet, er, Aamun yttre Buu, Lars Hansøn Twete, Ingebiør Teigen,
Lars Aamunsøn yttre Buu, Johan/n/es Langesetter, Christj Langesetter og Ole Johan/n/essøn
indr: Buu, dem hand paastoed Eedelig forhørt.
Hoved Citanterne vedtog og den/n/e Contra stevning.
Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Aamun Larsøn, Boende paa Gaarden yttre Buu, gaml: 83 aar, er lige meeget
beslægtet med begge Parter, vidnede, at have boet her paa Gaarden yttre Buu i 52 aar, i ald
den tiid har {Giermun} Hoved Citanterne brugt needen for gaml: byttes furren, og Contra
Citanterne og hands besteFader Find oven for. paa byttes Furren kand vidnet giøre anvisning
hvor den har staaet, og inu ligger Roden og toppen af den. over 40 aar siden havde vidnet lov
af Find at hugge løv needen for Nye Garen. og oven for Nye Garen havde hand lov at hugge
løv af sal: Giermun, som havde den part
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hoved Citanterne nu bruger. I Dolfurre(?) (Dalfurre?) brugte Find (: som er Contra
Citanternis brug :) paa indre siden, og Germun paa yttre siden. I Løvskaare hougen brugte
Find inden for, Germun uden for. og saa vit vidnet ved, har efterkom/m/erne paa begge sidder
brugt lige som de gamle til den/n/e dag. ellers har Mercket gaaet imel: Parterne {fr}, eller
imel: Find og Giermun, af Næsset næst Koppestillet, op i Selje Klybe, og saa op i Løvskaare
hougen, der fra op i høyeste Nutten. om alt vidnet kand giøre anvisning. Parterne havde ej
videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, Lars Hansøn, huusmand paa Tvedte, sagde sig at være gaml: 38 aar, er ingen af
parterne endten beslegtet eller besvogret, vidnede, at for 16 aar siden kom hand her paa
Gaarden at tiene hos Endre Jndre Buu, og tiente hos ham i 5 aar, i den tiid brugte Parterne
saaleedes, Fra løbet {i} uden for Koppestillet, op i Melcke houg, saa op i Løvskaar hougen og
op i høyeste Svo!! (Sva) Nulten. Endre brugte inden for disse Mercker, og Ole med Niels
brugte uden for. af Dolfurre og i en svart Swae tæt med bøen, inden for brugte Endre, og
uden for brugte Ole. I Bratte backen staar en Markeskielsteen, under den steen brugte Endre,
og Ole oven for, under veien, som gaar ind til Gillet og ind til Elven, brugte Endre. Nye gar,
der brugte Endre under garen, og Niels oven for Garen. Hoved Citanterne tilspurte vidnet,
om hand kand sige noget mercke i Melckehoug, hvor efter de brugte. Resp: der laae en
steen, hvor efter de brugte, om steenen ligger der nu, ved vidnet ej, men kand anvise stædet
hvor steenen laa. 2do: om hoved Citanterne var fornøyet med dette brug. Resp: vidnet
hørte ej andet, dog sagde Ole at de brugte forlangt ind paa ham. hand kand og icke nægte det
hand hørte talle om Selje Klybe, at mercket skulde gaae der, men vidnet ved ej hvor det stæd
er. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
3de vidne, Ingebiør Andersdatter, huuskone i Teigen, sagde sig gaml: 56 aar, er ingen af
Parterne beslægtet eller besvogret, vidnede, det er omtrendt 30 aar siden vidnet kom først her
til gaards som huuskone, da var og er Mercket af Wigeløbet i Wigene, og saa i Selje Klybe,
derfra i Melcke houg, og saa i Løwskaar hougen, og saa i den høyeste Svae Nutten, om disse
mercker har Endre Buu sagt mig, og Torfind Buu sin gaml: Farmoder sagt og vist mig. vidnet
sagde at kunde giøre anvisning paa alle disse mercker, undtagen Selje Klybe, hvor om vidnet
bar tvifl, vidnet har ellers aldrig hørt nogen paatale elle[r] paaAncke paa disse mercker.
Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
4de vidne, Lars Aamunsøn, boende paa yttre Buu, er en søn af første vidne, sagde sig gaml:
51 aar, er barnefød, opavlet og har stedse været paa yttre Buu, vidnede, at fra dend tiid hand

kand mindes, og indtil den/n/e tiid \har de brugt/ fra gamle byttes furren og frem med qverne
bæcken og ind efter, er needsat med pælle eller stick, siden der er slotter, oven for har Contra
Citanterne brugt, og needen for Hoved Citanterne, saaleedes har vidnet, saavel for sin Fader
som for sig selv, med begge Parters tilladelse, efter disse mercker hugget fur!! (furrer) til huus
behov, men en gang havde ieg lov af Ole at hugge fur, og som Ole icke var med vidnet,
huggede hand dem oven for qvernehuus bæcken, i et lidet brod, hvor over Endre Klagede, og
til ham maatte vidnet betalle furrene, og er det imod 20 aar siden, (: 18 aar er det vist :) Med
Nye gar har vidnet over for 40 aar siden hugget løv skov med sin Fader, og da gav Find, som
havde Contra Citanternes part, dem lov at hugge under garen, og oven for Garen huggede de
og løv, og der til havde de lov af Germun, som brugte hoved Citanternis part, og har vidnet
aldrig hørt nogen Klage eller anck over disse stæder og brug. om de mercker hand har
forklaret, kand hand giøre anvisning. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
5te vidne, Johan/n/es Findsøn, boende paa Gaarden Langesetter, er gaml: 56 aar, og
Farbroder til Contra Citanten Torfind Torfindsøn, vidnede, at som hands Fader Find brugte,
og Contra Citanterne til den/n/e tiid har brugt, saa er det fra gamle byttes furren og ind efter
med qvernhuus bæcken, hvor der staar pælle eller stick som en hver part bruger efter, og siden
over bæcken i Spaanedungen, og saa ind i Kiøldals hougen, hvor der staar en Kors. Find, som
var vidnets Fader, Eiede oven for, og Germun, eller nu hoved Citanterne, neden for. Fra den
ommelde Kors og ind i {søe} en Marckeskiel steen, og saa i søe veien og ind i anden
Merckesteen, og saa efter veien ind i Elven, her eiede Find, eller Contra Citanterne,
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under veien, og Germun, eller hoved Citanterne, oven for veien. fra Dolfurre og need i Svarte
svae ved ham/m/erlaget, og need i Haldors løe Nove og need i Korsen i Kiødahls hougen, og
need i anden Kors ved Staveleie-Myren, saa i en byttes furre, hvor af Roden inu er, og saa lige
need i søen, oven for Swarte svae brugte Find inden for, og Germun uden for. Neden for
Kiøldahls-hougen brugte Find inden for, og Germun uden for, og saa har det været til den/n/e
dag, og aldrig har vidnet hørt noget ord der om talt føren nu. Fra Udeværs-løbet, uden for
Koppestillet, og saa i Selje Klybe, der fra mit i Melcke hougen, og saa i Løw Skaar, og i
høyeste Swae Nutten. Find brugte inden for disse mercker, og Germun uden for, og saa har
det været brugt til den/n/e dag. om alt dette, hvor om ingen tvist har været føren nu, hand
kand giøre anvisning. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
6de vidne, Christj Findsdatter, boende paa gaarden Langesetter, sagde sig gaml: 51 aar, er
Farsøster til Contra Citanten Torfind Torfindsøn Jndre Buu. vidnede Conform med nest
foregaaende 5te vidne, undtagen at have hørt nogen Kranglen om det bytte ved Koppestillet.
7de vidne, Ole Johan/n/essøn Indr: Buu, er Fader til Hoved Citanten Johan/n/es Olsøn Indr:
Buu, sagde sig gaml: 77 aar, vidnede. Contra Citanterne sagde, det de frafald dette vidne
som formeget partisch med hoved Citanterne, der for forlangede ham ej forhørt.
Afskeediget,
Da Dagen er forløben, udsættes sagen til i Morgen tiilig, da vidnerne og Parterne haver at
følge Rettens Personer til de omtvistede Aastæder, for der at imodtage den anvisning vidnerne
har belovet.
Dend 2den Aug: blev den/n/e sag atter foretaget,
da Sorenskriveren med Laugretten, i følge begge Parter, forføyede os i Marcken til de
omtvistede stæder, for der at imodtage den anvisning vidnerne har belovet.
Hoved Citanternes vidner.
1ste vidne, Torbiørn Olsøn, boende paa gaarden yttre Buu, anviste tvende furer, som hand
sagde var byttings furer imel: begge Jorderne, Jndre og ytter Buu, og vissede op og need.

{om} den øverste fure var afhuggen, og stuppen saaes huggen, men bollen, eller træet, var
borte. den neederste byttings fure var needfalden, og laae bollen ved stubben eller Roden,
næsten alt forraadnet. Hoved Citanterne tilspurte vidnet, om icke den øverste byttings fure
byttede imel: Jndre Buu opsiddere. her til vidnet svarede Nej, den byttede op og ned imel:
Jndre og yttere Buu. forklarede ellers, det den øverste byttings fure, omtrendt for 6 eller 7 aar
siden, i en sterck storm brast need, da huggede vidnet for yttre Buu, og Endre for Jndre Bruu!!
(Buu), hver sin part af sam/m/e fure, og det paa en gang, saa ingen af os huggede alleene.
forklarede vidnet ellers, at have hørt af sin Fader sige, det hand havde hørt sige af hands
Fader, det hand igien havde hørt gamle Anders Buu sige, (: sam/m/e Anders var fød paa Buu,
og boede der stedse :) det hand icke kunde mindes den gaml: byttings fure staaendes. vidnet
har ellers al sin tiid hørt sige, det Halv løbs Teigen ligger næst til yttre Buu mercket. den/n/e
vidnets giorde anvisning og udsigende, hand med Eed efter Loven bekræftede.
Contra Citanterne sagde, for at vinde tiiden, omkostning at spare, ved det at hoved
Citanternes vidner skal giøre anvisning paa de stæder og Navne som i de gamle marckeskiels
breve findes anført, saa declarerede de, det sam/m/e Navne og stæder, som vel bekiendt, er
her i Marcken, men icke alle, af opsidderne her paa gaarden, er bleven holden for
Marckeskiel, som ved de første hævds vidner er oplyst.
Hoved Citanterne, i anleedning af den/n/e ærklæring, frafald de øvrige indstevnte vidner, og
forlangede ej deres anvisning.
Contra Citanternes vidner.
1ste vidne, Aamun Larsøn Buu, sente bud til Retten, det hand formedelst alderdoms svaghed
ej kunde møde i Marcken med sin i gaar dags belovede anvisning.
2det vidne, Lars Hansøn Tweto, giorde anvisning paa de udj hands vidnesbyrd omforklarede
stæder, og laae den om/m/elde steen løs i Melcke hougen. for vidnes!! (vidnet) blev oplæst
hands vidnesbyrd og giorde anvisning, det hand med Eed efter Loven bekræftede.
3de vidne, Ingebiør Andersdatter Teigen, giorde anvisning efter sit løfte, og da hendes
aflagde vidnesbyrd for hende var oplæst, aflagde vidnet Eeden efter Loven.
4de vidne, Lars Aamunsøn yttre Buu, giorde anvisning lige efter sit aflagde vidnesbyrd,
anviste og det stæd hvor hand havde hugget de fure som hand til Endre Jndr: Buu maatte
betalle. for ham blev hands aflagde vidnesbyrd læst, det hand tillige med giorde anvisning,
med Eed bekræftede.
5te vidne, Johan/n/es Finsøn Langesetter giorde anvisning lige efter sit løfte og aflagde
vidnesbyrd, da vi kom til den anden Merckesteen som staar ved søe vejen, tilspurte Hoved
Citanterne Ole Johan/n/essøn Jndr: Buu, som er Fader til den ene hoved Citant Johan/n/es
Indr: Buu, der er fød
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her paa Gaarden, har stædse været her og boet her, og er gaml: 77 aar, hvilcken af disse
tvende Merckesteene hand hæld for at være Ret. hvortil han, Ole Jndr: Buu, svarede, den
nederste, dog har de holdt dem becke!! (begge) for Merckesteene, og stedse brugt der efter,
ligesom de og stedse har brugt saaleedes som vidnerne i dag har giort anvisning. her om
Contra Citanterne begierede det Laugretten maatte drages til vidne, og at det som passeret er,
ad Protocollum maatte blive tilført. for vidnet blev oplæst hands aflagde vidnesbyrd, det
hand tillige med giorde anvisning ved Eed efter Loven bekræftede.
6de vidne, Christi Findsdatter Langesetter, giorde anvisning efter løfte, da hendes aflagde
vidnesbyrd blev hende forelæst, det vidnet tillige med giorde anvisning, bekræftede med Eed
efter Loven.
Niels Jndr: Buu anviste i Hougen oven for huusene i Bergham/m/eren en Kors, hvor efter
Parterne har rettet sig, at der strax ved sam/m/e Kors i sam/m/e ham/m/er er hugget nock et

Kors, sam/m/e maae enten været skeet ved et meget Eenfoldig og taabeligt Men/n/eske, eller
ved umyndige barn, siden den nye Kors saaleedes er hugget, at det ej kand forvilde Parterne.
Da Dagen er forløben, saa blev saaleedes
afskeediget,
Det hoved Citanterne, følgelig Forordning af 31 Martj 1719, til actens følge haver at see
Retten forsiunet med en afritzning og Cituations Carte, som efter den allegerede Forordning
vorder behandlet, føren endelig Dom i sagen bør afsiges, til den ende sagen paa nogen tiid
vorder udsat, at den Kongl: allernaadigste befalning kand vorde opfyldt.
Hoved Citanterne betaller til Retten, saasom Sorenskriverens skyds har de selv forskaffet,
diet penge 4 mrk:, 2de dages forretning 3 rd:, Laugretten per Mand 3 mrk:, er 4 rd:,
Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 8 rd: 4 mrk:, da der ved en endelig Dom skal vorde Kiendt paa
omkostningerne.
Dend 3de Aug: blev Retten betiendt paa Gaarden Sæbøe 2de Thuun, beliggende i Grawens
Præstegield og Eifiord kk: [sogn], deels Sorterende under Læhnets og deels under Lysse
Closter Jurisdiction, med efterskrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er opnævnt,
neml: af Leehnets Laug Ret, Johan/n/es Wambem, Jørgen Store Berge, Torbiørn
Lindebræche, og Lars Tweto. Af Lysse Closters Laugret, Ellef Ulgenes, Simon Ringøen, Ole
Simonsøn ibdm:, og Endre Pedersøn Urem; nærværende LensManden af Læhnets gods, Lars
Wambem, og af Lysse-Closter godset Lensmanden Siur Ringøen.
hvorda for Retten fremstoed Ole Rasmussøn Sæbe, og Encken Jorand Aslachsdatter Sæbøe
med Laugværge Magnus Møchelethuun, og gav tilkiende, det de havde indkaldet deres
Naboer og grander her paa Gaarden, Ole Endresøn Sæbøe og Tormoe Thoresøn ibdm:, for at
blive ved lovlig Marckeskiel skift fra hin anden, saa vel inden som uden gierdes.
de indkaldede 2de grander møtte, da samtlige tilstoed at være foreenede om Marckeskieldets
needsettelse, der om at vilde giøre Retten anvisning,
da Rettens Personer i følge Parterne strax forføyede dem i Marcken for at needsætte
Marckeskieldet.
Først hiem/m/e Marcken af ager og Bøe.
Ved Stur aggeren needsat En Merckesteen som visser igiennem Thuunet, og visser først udj
En gloppe hugget i en steen oven for huusene, sam/m/e visser og igien/n/em Thuunet ligge
need over Madstuen i En Merckesteen strax neden for Madstuen. paa Nordost siden Eier Ole
Rasmussøn og Ole Endresøn, og paa Sydwest siden af disse Mercker Eier Encken Jorand og
Tormoe.
Ved steen garen udj en liden jordfast steen hugget en Kors som visser til en Merckesteen
needsat ven!! (ved) en Røys, som visser over Røysen til en Merckesteen needsat ved ageren
Schierpe eller Nedr: Schierpe, sam/m/e visser over og oven til en Merckesteen paa den anden
side af ageren /: uden at vedkom/m/e eller adskille ageren :/ som visser over En stoer steen
Røys til en liden jordfast steen, hvor udj blev hugget En Kors, som visser i en Røys, der atter
hugget en Kors, sam/m/e visser til En Merckesteen, der fra til anden Merckesteen ved En
steen gar ved Lille Thuun byttet. Paa Wester siden af disse Merker Eier Ole Endresøn og Ole
Rasmussøn, og paa den Øster side Eier Encken Jorand og Thormoe.
Oven for huusene i Moens broddete needsat En Merckesteen, hvor udj blev hugget En
vinckel gloppe, den Østere ende af sam/m/e gloppe visser i en Merckesteen paa Moen, der fra
til anden Merckesteen, hvor udj atter blev hugget en vinckel gloppe som visser i Sør til en
Merckesteen ved Warberg byttet. paa Nordre siden af disse Mercker Eier Ole Endresøn og
Ole Rasmussøn, og paa Sør siden Eier Encken Jorand og Thormoe.
Moens aggeren, paa den Sør siden af Vanveiten, tet med ageren, needsat en Merckesteen,
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som visser igien/n/em ageren til den anden Marckesteen tæt med aggeren. Ole Rasmussøn
Eier ageren paa Østere siden af Mercket, og Encken Jorandt Eier ageren paa Westere siden.
Udj den Merkesteen ved Stue ageren er hugget en gloppe som visser i Nordost til en
Merckesteen ved enden af ageren udj en der hugget gloppe, steenen visser op til anden
Merckesteen ved ageren udj gloppen af sam/m/e, steenen visser atter i Nordost udj en L
gloppe i en jordfast steen, sam/m/e visser need til veien i en Merckesteen, hvor udj blev
hugget en gloppe som visser efter veien til en anden Merckesteen i veien, hvor udj blev
hugget en gloppe som visser efter øverste veien i Løebacken til en jordfast steen, hvor udj
blev hugget en gloppe, der fra i en Merckesteen som visser ind til Berget under Kalveskaar,
hvor der blev hugget en Kors i et swaeskarv. Paa den Nordre side af disse Mercker Eier Ole
Rasmussøn og Ole Endresøn, og paa den Sør siden Eier Encken Jorandt og Tormoe.
I Moens braadet, i den forhen omtalte Merckesteen er hugget en vinckel gloppe, der fra i Øst
efter hin anden hugget udj 7 jordfasteene!! (jordfaste steene) efter Moens b[r]aadet, 7 glopper,
hvor af den sidste er i Kalveskaaret. under braadet og under Merckerne Eier Encken og
Tormoe, og begge Olerne Eier oven for.
paa Moen under steen garen er Ole Rasmussøns ager indhægnet med 6 Merckesteene og En
gloppe.
ved ageren Hestesprengen, paa den øvre side af ageren, tæt under steengaren, hugget en
Kors, som visser tvert need over ageren udj en Kors i en jordfast steen. Encken Eier ageren
paa den Østere side af disse Mercker, og begge Olerne eier ageren paa Westere siden.
Ageren Asal ageren, i den nederste jørne af ageren, tæt ved vanveiten, needsat en
Merckesteen som visser efter veiten udj tvende andre Merkesteene. paa den Østere side af
disse Mercker Eier begge Olerne, og paa den Westere siden Encken og Tormoe.
Jmellem Moens ageren og Pile ageren Needsat tvende Merckesteene. begge Olerne Eier paa
Østere siden, og Encken med Tormoe paa Westere siden.
Den Nordre ende af løen ved det Westere jørne needsat En Merckesteen som visser i
Nordost til en jordfast steen, hvor udj blev hugget en Kors, der fra til tvende efter hinanden
huggede Korser, den sidste visser til en Merckesteen, sam/m/e visser til en Kors ved steen
garen. paa Westere siden af disse Mercker Eier Ole Rasmussøn, og paa Østere siden Ole
Endresøn, men Ole Rasmussøn Eier all løv skoven paa begge Parterne.
Udj ved steen garen ved Lille Thuun byttet, Needsat en Merckesteen, der efter i lige linie
3de Merckesteene nedsat, og den 5. Merckesteen nedsat ved Gar ageren, som visser op med
ageren i den 6 Merckesteen, der udj hugget en gloppe, sam/m/e steen visser Nord igienem
ageren til vanveiten, paa Nordre siden needsat en Merckesteen som visser op med ageren paa
Nordre siden af vanveiten til jørnet ved ageren, under en stoer Røys nedsat en Merckesteen,
sam/m/e visser efter veiten op til en i dag forhen nedsat Merckesteen ved Gare ageren, paa
den Nordvest side af disse Mercker Eier Ole Rasmussøn ager og Eng, og paa den Sydost side
eier Ole Endresøn.
Vetle Nye lænde ageren, ligende imel: veiten og store Røysen, eier Ole Rasmussøn, {og}
veite stædet samt græsset der i, Eier hand ligeleedes.
Der med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 4 Maj blev den/n/e næst forestaaende forretning atter foretaget, er passeret som følger,
ved Dalman-veien, i en jordfast steen hugget et Kors som visser ind til Stemberg udj tvende
efter hinanden huggede Kors, hvor af den sidste visser i en Merckesteen tet ved Berget, som
visser til Berget. Ole Rasmussøn Eier paa begge sider af disse Mercker.

Lenger oppe ved sam/m/e Dalmanvei blev i en jordfast steen hugget en Kors, som visser i
Øst til en Merckesteen, sam/m/e visser til et Kors i Stemberget. Ole Rasmussøn Eier paa
Nedre siden af disse Mercker, og Ole Endresøn paa øvre siden.
Ageren Steengar flæcken, tilhørende Encken Jorand, og som den ligger i Ole Rasmussøns
bøe, blev den indhægnet med 4 Merckesteene.
ageren {Lille} Schierpen blev skift med 2de Merckesteene, den Sør ende kaldet Store
Schierpen, tilhørende Ole Rasmussøn, og den Nor ende kaldet Lille Schierpen, tilhørende
Encken Jorandt.
oppe paa Moen staar 3de huuse med et lidet støcke Marck omkring, indhægnet med 7
Merckesteene, dette indhægnede støcke med de 3de huuser tilhører Tormoe.
Paa Nordost siden af Moens ageren needsat en Merckesteen som visser i Nordost til en
jordfast steen, hvor udj blev hugget en gloppe, sam/m/e visser i bem:te linie til anden
Merckesteen, som visser over forhen om/m/elde huuser og jordepart, til tredie Merckesteen,
der fra til en gloppe udj en jordfast steen, sam/m/e visser til sidste Merckesteen i den/n/e
om/m/elte linie. paa Sydost siden af disse Mercker Eier Encken Jorandt, og paa den Nordwest
siden eier Tormoe. Men Tormoe Eier løv skouen paa begge Parterne.
Hernæst vedtog Parterne,
1757: 123b
1757
for at vinde tiiden af dagen, at lade det øvrige af hiem/m/e Marcken beroe, indtil udmarcken
ved Marckeskield er skift. Der forføyede os samtlige til udMarcken, er passeret som følger.
Ved bæcken Dydmoe er udj en jordfast steen hugget En Kors som visser i Sør til Qvernhuus
hougen, der hugget en Kors i en jordfast steen, sam/m/e visser frem med opkom/m/ene til en
Merckesteen. Ole Rasmussøn Eier paa Nedere siden af disse Mercker, og Encken Jorandt paa
øvre siden.
ved stoer Elven needsat en Merckesteen som visser beent op fra Elven til anden
Merckesteen, som visser op til opkom/m/e. paa Westere siden af disse Merker Eier Ole
Rasmussøn, paa den Østre siden eier Ole Endresøn.
Østen for Næste Teig, ved stoer Elven Needsat en Merckesteen, som visser op til en jordfast
steen ved Weien, der udj hugget en Kors som visser op til Braadet udj en Merckesteen, hvor
udj er hugget en gloppe som visser West i en Merckesteen neden ved Braadet, sam/m/e visser
i en jordfast steen, [h]vor udj hugget en Kors; Encken Jorandt Eier paa øvre siden af disse
Mercker, og Ole Endresøn paa den nedere side.
I Roeslaaten ved Braadet nedsat en Merckesteen, som visser beent op over Flaaten udj en
Merckesteen ved Uren. paa den Østere side Eier Ole Rasmussøn, og paa den Vestere side Ole
Endresøn.
I ham/m/eren ved stoer Elven hugget en Kors, som visser op i Berget til anden Kors, og til
RoeKløw i tredie Kors, der fra i Kolle-steen hugget en Kors, og saa i en Kors udj
Rawnfelsvaene. paa Østere siden af disse Mercker eier Tormoe, og Encken Jorand eier paa
Westere siden.
Inden for Store Backen i en liden bæck liger en stoer steen, hvor udj blev hugget en L
gloppe, hvor af den ene ende visser op med bæcken, den anden visser ind med ham/m/erlaget.
under ham/m/erlaget Eier Tormoe, og Ole Endresøn oven for. Inden for ham/m/erlaget Eier
Ole Endresøn need i Elven og ind med Elven, indtil en uhr imel: inste løerne.
Inden for Lille Backen i en Berg Nold hugget en Kors som visser ind i en jordfast steen, hvor
udj blev hugget en Kors, siden bytter hamrelaget ind efter. Jorandt Eier oven for, og Ole
Endresøn neden for disse mercker.
Inden for ham/m/erlaget i en jordfast steen hugget en L gloppe som visser op til den anden L
gloppe udj en jordfast steen, og saa ind til en Merckesteen, sam/m/e visser op i et Kors udj en

jordfast steen, sam/m/e visser op i Holo udj et Kors, sam/m/e visser op i Bergsnowen. paa
Østere eller indre siden af disse Mercker eier Ole Endresøn og Tormoe, og paa Westere eller
yttere siden Eier Ole Rasmussøn.
Imellem inste Løe-slaatten, gaar byttet af Fieldet og need efter en uhr og need i Elven. Ole
Endresøn Eier paa Westere siden, og Tormo paa Østere siden, alt ind til en Kors inden for
inste Løe slaaten, som visser op i en stoer gil i Fieldet.
Fra den ommelde uhr gaar en uhr tvers over hiem til foromtalte Kors. Ole Endresøn eier
neden for uhren, og Tormoe oven for.
oven for Jlackshougen i en stoer steen hugget en Kors som visser ind efter i 3de andere Kors,
En Merckesteen og en L gloppe, alt efter hin anden i linien. Tormoe Eier under disse mercker,
og Ole Rasmus-søn oven for.
Fra næst benævnte L gloppe i West til en Kors, der fra til anden Kors som visser op i Berget.
Encken Jorandt Eier paa den Østere side af disse mercker, og Ole Rasmussøn paa Westere
siden.
Imellem Bergfaldet er en bæck som bytter op under Berget. Jorandt eier paa Westere side, og
Ole Rasmussøn paa den Østere.
Slotten oven paa Berget Eier Tormoe, og under Berget Jorandt.
Inden for det inderste Marckeskiel Eier Jorandt slaatten ind i Fieldet.
I inderste Løe slaatten af en liden Giøtte i Fieldet og need til en Kors i en jordfast steen som
visser need i Elven. Encken Jorandt Eier Østen for dette Mercke, og Tormoe Westen for.
af in!! (en) Giøtte i Fieldet inden for Glowre og need i en jordfast steen i en Kors som visser
need i Elven. Tormoe Eier paa Østere siden af dette mercke, og Ole Rasmussøn paa Westere
siden.
Imellem Bergfaldet i en stoer steen hugget en Kors som visser op i en graa Scharwnold udj
et hvit Bleg, der fra op i høyeste Nuten, forbem:te Kors visser og need i Elven. Ole
Rasmussøn Eier paa Østere siden af disse mercker, og Ole Endresøn paa Westere siden.
I Bergfaldet /: er det Westere :/ udj en steen hugget en Kors som visser op i en Berg Giøtte,
der fra op i Fieldet, sam/m/e Kors visser need i Elven. Ole Endresøn Eier Østen for
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dette Mercke, og Jorandt Westen for.
af en Giøtte paa Østere siden af Ownen og need i en jordfast steen imel: tvende løer hugget
en Kors som visser need i Elven. Jorandt Eier paa den Østere side, og Tormoe paa Westere.
af et Kløw, Westen for Tussefoden, og need i en ham/m/er næst ved Moens ham/m/eren. Ole
Rasmussøn Eier paa den Westere side og need under og ind under ham/m/erne til en Kors i
slenobbene, og Tormoe eier Østen og oven for ham/m/erne og inden for uhren need i Elven.
[I]? disse tvende sidste bytter Eier en hver skov og slotte paa sin egen Eiendom.
Paa Sør siden af Dybe-Elven, Næste Giøtten inden for Jlaget begynder byttet, og visser op i
høyeste NutteKol, Østen for dette Mercke Eier Tormoe, og Westen for Ole Endresøn.
I forbem:te Jlag begynder bytte og gaar op i en stoer høy steen, der fra op i en skuffe i et
graat Berg. Ole Endresøn Eier paa Østere siden, og paa Westere siden Ole Rasmussøn.
Westen for bem:te Jlag, i en Giøtte ved en swart swae, der fra op i øverste kanten af Block
Berg. Ole Rasmussøn Eier paa Østere siden, og Jorandt paa Westere siden.
I Rawnfieldskaaren, fra nederste kanten i Skaaret og need over et bergfald i Elven, og saa op
igien i høyeste bergfald, der fra op i et runt hvit Bleck udj et svart swae, der fra op i Gillet.
Jorandt Eier paa Østere siden, og Ole Endresøn paa Westere siden.
Der med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 5te Aug: er følgende passeret.

ved Dyb-Elven begynder bytte, op efter Gillet {ved} og op over Ravnfieldskaaret og op efter
Gillet i høyeste Nutten, paa Nordost siden eier Ole Endresøn, og paa Sydwest siden Ole
Rasmussøn.
I indre Dybe Glop enden fra elven, op i en stoer lind, som visser op i en stoer steen paa Østre
siden af Enehougen, og op i en flad Berg Nolte paa Østere siden af Fure Nolten, der fra op
imel: den store Gillen og Norste Nolten paa høyeste Nutten. Ole Rasmussøn Eier paa Nordre
siden, og Ole Endresøn paa Sør siden.
Fra veien I Træesjol-bræcken der fra op i en stor birck og saa op i en Giøtte og op i den
Nordre Nolt paa Nutten, som sees her af Thuunet. Ole Endresøn Eier paa Nordre siden, og
Encken Jorandt paa Sør siden.
I hellen paa Ravnfield svaene, der fra op i den dybeste dahl imel: de tvende Søndrestre
Nolter paa Nutten som sees her af Thunnet. Encken Jorand Eier paa Nordre siden, og Tormoe
paa Sør siden.
I Rabs haven paa en skarv Nolt er hugget en L gloppe som visser med den ene ende op til
tvende efter hin anden huggede Kors, og den anden ende visser ind med veien, over veien
Eier Jorandt, og under veien begge Ollerne.
Enckens part oven for veien gaar hiem i en dahl ved det stæd kaldet Kalveskaaret, {og} der
fra op i Berget. og Tormo Eier hiemen for Kalve skaaret.
Ole Rasmussøn Eier Et skaar oven paa Steenberg til byttet med Warberg Manden.
Paa Nordost siden af vandet ude paa Stranden Eier Ole Rasmussøn og Ole Endresøn en Teig
for det Spand de ere selv Eiere til.
Den liden fure skou her findes, skal være og blive fællig for all gaarden, dog en hver sin
anpart efter sit brug.
De Alm stuver som er paa Ole Rasmussøn og Ole Endresøns Teiger, skal vær[e] til fællig for
dem. Og de Alm stuver som er paa Encken Jorandt og Tormoe deres Teiger, skal blive til
fællig imel: dem.
En Slaatte, Kaldes Qwærwel, ligende paa Sør siden af Sæbøe Elven, skal blive fællig.
Som nu alt udengierds var afgiort, begynde vj igien paa hiem/m/e Marcken.
Paa West siden af Bøe ageren needsat en Merckesteen som visser til tvende andre efter hin
anden needsatte Merckesteene. Ole Endresøn Eier ageren, og Encken Jorandt bøen.
ved Lange flæck ageren i jørnet paa Westere siden needsat en Merckesteen, hvor udj er
hugget en L gloppe, den ene ende visser i Sydwest, den anden i Sydost i en Merckesteen,
derfra i Sør til en Merckesteen, der fra i Sydwe[s]t til en Merckesteen, der fra i jørnet af
ageren til en Merckesteen, hvor udj er hugget en L gloppe som visser i Nordost igienem
ageren til en Merckesteen, der fra til en Merckesteen, hvor udj blev hugget en L gloppe som
visser til en Merckesteen ved en Røys, derfra omkring Røysen paa den Østere side til en
Merckesteen som visser i Nordost imel: vanveiten og ageren til en Merckesteen, som er den
første med L gloppen udj. Tormoe Eier ageren, og Encken Jorandt bøen runt omkring.
ved Moens ageren, fra en tilforn needsat Merckesteen, der udj hugget en L gloppe som visser
i Sør med ageren til trende efter hinanden needsatte Merckesteene, udj den sidste er hugget en
L gloppe som visser i
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West til en anden Merckesteen ved vanveiten, hvor udj hugget en L gloppe som visser i Sør
med veiten til en Merckesteen. Tormoe Eier ageren, og Encken Jorandt Bøen.
Hestespreng ageren tæt ved steengaren needsat en Merckesteen som visser i Nord need til
anden Merckesteen som visser i West til en jordfast steen, der udj hugget en Kors som visser
op over ageren til steen garen. Encken Jorand Eier ageren, og Tormoe Bøen.

ved Enckens Moens ageren, i den Sør ende af ageren needsat en Merckesteen som visser i
Nord til anden Merkesteen, hvor udj er hugget en L gloppe som visser i West med ageren til
en Merckesteen, hvor udj er hugget en Kors, sam/m/e visser atter op i en Merckesteen.
Encken Jorandt Eier ageren, og Tormoe bøen.
Nest bem:te Kors visser i West efter vanveiten til en anden Merckesteen med et Kors udj,
som visser op over ageren til en Merckesteen. den ager som ellers kaldes Siurs ageren,
tilhører Tormoe. og den som kaldes Moens ageren tilhører Ole Endresøn.
Encken Jorandts Stue ager er indhægnet med 9 Merckesteene, og 4re glopper i jordfaste
steene og en L gloppe, fra bøen som tilhører Tormoe.
Angaaende huusene.
Encken Jorandt beholder halve Gaards stuen. den anden halve Gaardsstue beholder Ole
Endresøn, og udløsser Ole Rasmus-søn med 2 rd:, som hand betalte, da Ole Rasmussøn
forsiuner sig selv med stue, saa beholder og Ole Rasmussøn Klæven i stuen. Svalen tilhører
Ole Endresøn. Kielderen under stuen beholder Encken halvparten, Ole Rasmussøn ¼ part, og
Ole Endresøn ¼, herforuden har de lovet Tormoe brug i Kielderen, uden at tilegne sig nogen
Eiendom der, saasom Kielderen med stuen tilhører Lysse Closter-godset, og icke Læhnets
gods. den Madstuen som Ole Rasmussøn har, tilhører Lysse Closter godset, men hand bruger
den ene. Den Madstue Tormoe har, Eier hand halve deelen, og den anden halve deel Eier
Lysse Closter og bruges Eene af Encken Jorand. Encken Jorand har en sengebue alleene, som
tilhører Lysse Closter godset. Ole Rasmussøns sengebue er anbygt i brystet af stuen, og
tilhører Closter godset. Ole Endresøns senge bue tilhører Closter godset. Stavburer har en
hver selv bygt. Tormoe beholder sin stue Ene paa Lehnets goeds. En hver skal have sit brug i
Thuunet som før, og grundene at følge huusene som Eiendom.
Fiske vand bliver fællig, ligesaa fæe gang og beite horn mod horn og Kløv mod Kløv.
Som intet videre var at forette, bliver følgende beregning at giøre. Sorenskriverens skyds
frem og tilbage har Parterne forskaffet, diet penge 4 mrk:, for 3de dages foretning 4 rd:,
Laugreten per Mand 3 ort, er 6 rd:, begge Lensmændene, hver 1 rd:, tilsam/m/en 12 rd: 4
mrk:, som med brev penge beløber til 13 rd: 3 mrk: 4 s:, der af Encken Jorandt betalte 3 rd: 4
mrk:, Tormoe 4 rd: 2 mrk: 3 s:, Ole Rasmussøn 3 rd: 1 mrk: 5 s:, og Ole Endresøn 2 rd: 1 rd:
12 s:, og saaleedes den/n/e forretning sluttet.
Dend 8de Aug: blev Retten betiendt paa Gaarden Frøsten udj den paa fol: 102 incaminerede
Aastæds sag, da Retten blev betiendt med det sam/m/e stæd opnævnte Laugret, undtagen i
stæden for Lars yttr: Tweite sat Samson Nessem, for Simon Lione sat Jørgen Bergo, og for
Lars Lione sat Elling Osse, nærværende Bøygde Lensmanden Lars Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Lensmanden af Lysse Closter-godset, Siur Aamunsøn Ringøen,
og gav til kiende, det hands swoger Johan/n/es Andersøn {Ød} Frøsten til den/n/e Tægte dag
har med Muntl: varsel ladet ved Continuations stevning, her til Aastædet, indkalde Encken
Anna Conratsdatter Lissebræche med Lauværge søn/n/en Hans Andersøn Saaqvitne, at anhøre
vidner om Frøstens ælgamle brug og Eiendom. saa er og indstevnt Enckens søn Bertel
Andersøn Lissebræche at bevise hvad Ret hand havde til at forbyde Citanten til at hugge i den
nu omtvistede Teig, som er Citantens Retmæssige Eiendom. og er Encken indstevnt at
imodtage Dom, saa og at svare processens omkostning. saa er Encken kaldet at anhøre
vidner om den ny fundene steen, om sam/m/e findes inu i sam/m/e stand som den var udj,
dend første gang den blev funden. de indstevnte vidner er Lars Wichlichsøn Tweite,
Giermun Aschielsøn Torblaae, Joseph Olsøn Holwen, Jorand Findsdatter Bergo, Endre
Scheie, Simon Lione, der alle under Lovens faldsmaal er indkaldet.
Dend indstevnte Hans Andersøn Saaqvitne møtte for Encken, Moderen Anna Lissebræche,
og tilstoed varselen, men ickun at være kaldet til at anhøre 3de vidner, som er Lars Tweite,

Germun Torblaae og Jorand Bergo, de øvrige vidner protesterede hand imod, saasom hand
eller Moder ej er kaldet dem at anhøre.
Bertel Lissebræche møtte, tilstoed varselen, sagde ej at have giort noget forbud.
Kaldsmændene Siur Poulsøn Spaaenem og Iwer Michelsøn Lione afhiemlede stevningen at
være saaleedes forkyndt, det de stevnte Hans Saaqvitne til at anhøre vidner om gam/m/el
brug, uden at nævne nogen vidner. men da de sat og fick Mad, spørger Hans Saaqvitne dem,
hvad det var for vidner hand skulde høre. hvortil de svarede, det \de/ mindes det icke, dog
nævnede de, de om/m/elte 3de vidner at kunde mindes. mens vj stevnede ingen til at anhøre
vidner om steenen som skal
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være forandret, og ved de ej at have forsømt noget af det som har været dem befalet.
Eedens forklaring blev de mødende vidner forrelæst, og formanet at blive ved sandhed.
4de hoved vidne, Lars Wichlichsøn Tveite, er boende paa Gaarden Tveite, gl: 42 eller 43 aar,
er ingen af Parterne vitterligen enten beslægtet eller besvogret, beklæde Retten næst afvigte
aar her paa Aastædet udi den/n/e omtvistede sag, og imodtog den af de den tiid førte vidners
giorde anvisning, som de med Sorenskriveren og det øvrige Lau Rætt giorde siun og
granskning. vidnede at være opavlet her i grandelauget, for 18 aar siden tiente hand hos
Citantens Fader sal: Anders Frøsten i 2 aar, til halvt [h]vert aar, og i den tiid huggede hands
huusbonde tøm/m/er indtil steenen som staar under Stavebræche, og er sam/m/e steen som
vidnerne i forrige aar giorde vidnet og de øvrige Rettens Personer anvisning paa, og brugte
bem:te hands hosbonde baade oven og neden for steenen. og har vidnet for faae aar siden hørt
sige af ved døden afgangne gaml: Aamun Olsøn Wambem, det Mercket imel: disse tvende
gaarder gaar af Swaeskarvet, og op under Stavebræche, der skulde staae en Marckesteen, og
op paa Stavebræche i en Kors og Marckesteen, hvilcke ere de stæder som vidnerne forige aar
giorde ham, vidnet, som En Lem i Retten anvisning paa, og anden anvisning kand vidnet ej
giøre. for omtrendt 7 á 8 aar siden var vidnet med sal: Siur Jeltnes, [og] sal: Anders
Wambem, saasom nogen tvist var dem i mellem, oppe i Kircketeigen, da de gick need, viste
Lensmanden, sal: Anders Lissebræche, ham, den nu omtvistede steen under Stavebræche, ret
lige som vidnet ej forhen skulde vist der om at sige, og sagde hand at det var en Marckesteen
imel: Frøsten og Lissebræche. Hans Saaqvitne benægtede hvad vidnet om hands sal: Fader
har udsagt, og tilspurte vidnet, at som de den omvundene tiid var mange Mand i Marcken,
hvor det da kom at min Fader og vidnet gick Eene need igien/n/em Marcken. Resp: de gick
icke ene, de gick efter de andre som gick for dem. 2o: om vidnet icke hørte det min Fader
læstede steenen. Resp: Nej. vidnet sagde at have hørt gaml: Aamun Wambem sige, det
hand viste hvem der havde afbrendt Korset i Swaaskarvet, men hand Navngav ingen.
Citanten tilspurte vidnet, om hand hørte af sin sal: huusbonde, at der var nogen steen neede[n]
for, som de holdt for bytte. Resp: Nej, ej af nogen af Parterne. Parterne havde ej videre at
tilspørge vidnet, altsaa aflagde vidnet Eeden efter Loven.
5te vidne, Germun Aschielsøn, boende paa Gaarden Torblaae, gl: 53 aar, er ingen af Parterne
vitterligen enten beslægtet eller besvogret, vidnede, at for 10 aar siden, skulle vidnet for sal:
Anders Lissebræche flæcke Næver, da gick Anders Lissebræche med vidnet Merckerne op
igienem. da siger vidnet til ham, det er ufornøden at du gaar saa langt op med mig, hvortil
sal: Anders Lissebræche svarede, det er icke for den/n/e gang, men for en anden gang om du
skulde kom/m/e her. men som vidnet hvercken før eller siden har været der i Marcken ved
Merckerne, trøster hand sig ej til at giøre nogen anvisning føren hand faar seet det ud.
Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet, som forbliver ved Retten indtil videre.
6de vidne, Jorand Finds-datter, er boende paa Gaarden Mit-Bergo, gaml: 50 aar, er ingen af
Parterne beslægtet eller besvogret, vidnede, at hindes Fader bo[e]de paa Lissebræche, hvor

vidnet er fød, og er det paa 15 aar siden vidnet kom fra Lissebræche, i {det} den tiid vidnet
aldrig blev vist noget Marckeskield, men vel viste vidnets Fader vidnet en Fure, hvor efter
hand sagde at de brugte, men vidnet viste ej om det kunde giøre nogen anvisning paa den fure,
føren vidnet kom op i Marcken at see sig om, og var der hugget en Kors i sam/m/e fure.
Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet, altsaa vedtog Retten, med disse tvende sidste
vidner at opsende i Marcken de 2de Laug Rettens Mænd Johan/n/es Qwal[e] og Elling Osse,
for at see om disse 2de vidner kand giøre nogen anvisning. Efter 2 ½ tiimes forløb kom de
2de Laugrettes mænd med de 2de vidner tilbage, og forklarede det vidnet Germun Torblaae ej
kunde giøre minste anvisning paa noget mercket, i hvor meget hand end søgte, men vidnet
Jorand Bergo vissede dem en gaml: furre som laae omfalden paa Marcken, meget forraadnet,
dog heel, laae 5 skrit fra den steen under Stavebræchen, hvor om tvistes, Kaarsen sees paa
nedere siden af furen, og Roden af furen stod lidet oven for den omtvistede steen. vidnet
Germun Torblaae fremstoed for Retten, og inu som forhen benægtede, ej at kunde giøre
anvisning, bekræftede sit aflagde vidnesbyrd med Eed efter Loven. vidnet Jorandt Bergo.
Retten tilspurte vidnet, om icke vidnet i den/n/e som/m/er har været her paa Gaarden, og gaaet
Marckeskieldet op igienem med Citanten Johan/n/es Frøsten, og om hand icke siunede vidnet
Marckeskieldet. Resp: jo, for 8te dage siden var vidnet her, og da gick Johan/n/es Frøsten
med vidnet Merckerne op igien/n/em, men vidnet gick selv paa furen, og var det efter
Johan/n/es forlangende at vidnet skulde kom/m/e her og gaae med ham for at see om hun
kunde siune ham furen, det hun giorde. om alt vidnet aflagde Eeden efter Loven.
Hans Saaqvitne sagde, endskiønt Marckeskields brevet
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visser hands Moders Eiendom, saa dog, for at ungaae Process, vil hand inu som forhen tilbyde
Citanten forlig, om hand vil være fornøyet med de Toe tredie parter af det omtvistede støcke
Marck og skouv, er Comparenten fornøyet paa sin Moders vegne med Een Tredie part.
Citanten tog imod dette tilbud.
da Parterne om omkostningerne bleve foreenede, det Lissebræche svarer 5 rd: og intet
videre, hvor imod Citanten tager for eller hos sig selv de omkostninger paa første Session, nu
Retten med vidners underholdning, stevning, skyds med videre som den/n/e Session maatte
Koste. Der næst vedtog Parterne efter forliget, selv at skifte, og Rettens Middel strax der
efter at needsette Marckeskieldet.
Tæt under Stavebræchene og under den gaml: Kors, blev i en skarv Nult hugget Een Kors,
der fra Needefter i en stoer steen hugget En Kors, som visser need i 3die nye eller 4de Kors i
et skarv.
der ved dagen gandske blev til ende bragt.
Dend 9de Aug: er følgende passeret.
Dend 3die nye, eller 4de Kors visser need til 5te Kors udj en jordfast steen, som visser need
til 6de Kors udj en jordfast steen, som visser need i en Merckesteen, der fra need til 7de Kors
udj en skarv Nult, sam/m/e visser need til 8de Kors i en skarv Nult, som fremdeeles visser
need til 9de Kors udj en skarv Nult, der ligeleedes visser need {i 10de Kors} til 2den
Merckesteen, som visser need til 10de Kors i en skarv Nult, som fremdeeles visser need til
3die Merckesteen, der atter visser need til 11de Kors udj Swaeskarvet, hvor den forhen
afbrendte Kors har staaet. uden for disse Mercker Eier Frøsten, og inden for Eier Gaarden
Lissebræche.
Som intet videre var at foretage, bliver at beregne Rettens løn, som er, Sorenskriverens
fløtning forskaffer Citanten, diet penge 4 mrk:, tvende dages foretning 2 rd:, Lensmanden 4

mrk:, Laugretten per Mand 48 s:, [er] 4 rd:, tilsam/m/en 7 rd: 2 mrk:, der af Lissebræche
Manden betalte 5 rd:, og Citanten Resten, saaleedes den/n/e foretning sluttet.
Dend 15de Aug: blev Retten betiendt paa Gaarden Berven, Hans Maj:ts under Halsnøe
Closter tilhørende, beligende i Wiigøer Præstegield og Østensøe Kircke-sogn, med
efterskrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er opnævnt, sc: Ole Schaar, Elling Moe,
Halsteen Berge, Germun ibdm:, Siur Klywe, Hans Løpse, Aad Fosse og Haagen Twedt,
Nærværende den Constituerede Bøygde Lensmand Halderager, som haver tilkaldet
Laugretten, for at i agt tage Hans Maj:ts sigt, som og at gaae Rettens Middel til haande.
Hvorda for Retten fremstoed den/n/e Gaards beboere og leilendinger, Lars Olsøn, Siur
Nielsøn, Johan/n/es Nielsøn, Steg Olsøn, Thron Germunsøn og Lars Holgiersøn, tilkiende
givende, det de med Muntlig varsel til den/n/e Tægte dag, her til Aastædet ved
Kaldsmændene Lars Michelsøn Nesthuus og Siur Larsøn Norrem, har ladet stevne og
indkalde Bøygde Lensmanden Germun Olsøn Næss, der ligeleedes beboer Hans Maj:ts gaard
Næss, hvor under hand tillige bruger med Christopher Walland, deres Eiende Øde Gaard
Aasem øde kaldet, hvor for Christopher Walland ogsaa er kaldet, begge at anhøre vidner til
sagens oplysning, betræffende det ulovlige gierde de har opsat i samfællets Fæehauge og
støels beiter, hvor ved de forhindrer Citanterne fra deres ældgamle Fieldvei og Fæegange,
som de, neml: Citanterne, fra arels tiid haft haver. item, Lensmanden at fremvise i Retten det
beviis som hand har beraabt sig paa til saadan foretagende. og endelig, \begge/ at imodtage
Dom i hoved sagen med processens omkostning. Men, som Lensmanden Germun Næss, ved
den/n/e Muntl: stevnings forkyndelse, for Kalds Mændene paastoed stevningen skriftlig, har
de ladet den Constituerede Lensmand Lars Halderager, som den eneste der kunde skrive for
dem, udj pen/n/en forfattet deres paaAncke, og saaleedes skriftl: ved Continuations stevning
af 6de Junj sidstl: til den/n/e Tægte [dag] atter indkaldet Lensmanden Germun Olsøn Næss
med svoger Christopher Nielsøn Walland, den om/m/elte skriftl: stevning de til sagens og
Actens følge fremlægger, og vil fornem/m/e om de indstevnte møder. Den i Retten lagde
stevning, som var bilagt med lovlig stemplet papiir, blev lydeligen læst, og er af følgende
indhold.
Dend indstevnte Bøygde Lensmand Germun Næss med svoger Christopher Walland møtte,
og begge tilstoed saa vel den Muntl: som skriftl: oplæste stevninger.
For Hr: Fogden Juel som ombudsmand over begge Gaardene, møtte den Constituerede
LensMand Lars Halderager, som sagde, det hand, efter den ham tillagde ordre, paa Hr:
Fogdens vegne tilstoed lovl: varsel, var fornøyet med, om Parterne ej kunde blive foreenede,
hvor til hand vilde giøre sit beste, de da ved Dom vorder adskilde.
Parterne begierede det Sorenskriveren og Laug Retten med de indstevnte vilde følge dem til
det omtvistede, for at see om de i mindelighed
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kunde vorde foreenede. her udj Parterne bleve føyede:
Da vi nu havde seet, siunet og grandsket den sidst gaml: garmoe, med det af de indstevnte
nye opsatte gierde, samt dend gaml: Fieldvej og fæegang, bleve Parterne saaleedes foreenede,
det indstevnte Lensmand Giermund Olsøn Næss med svoger Christopher Walland fløtter all
dend nye gar til den første gaml: garmoe som de omtrendt for 7 aar siden har needlagt øde,
saa at bøegierdet for Aasem øde bliver opsat paa sam/m/e stæd som det stoed da Lensmanden
Germun Olsøn bekom gaarden Næss til beboelse. og skal det nye gierde være revet over alt,
og igien opsat paa den om/m/elde gamle garmoe, til vaarden 1758, og det inden nogen Mands
Creaturer kom/m/er der i Marcken. skulde Lensmanden Germun Olsøn Næss med svoger

Christopher Walland ej opfylde dette forliig, skal det staae Citanterne frit for, paa
Lensmanden Germun Næss og Christopher Wallands bekostning, at kalde Sorenskriveren og
Laugretten til at rive den nye gar og igien at opsætte gar paa den gamle garmoe. ved dette
forlig bliver Berwens ældgamle Fieldvej og Fæegang opsidderne fri og ubehindret i alle
maader. betræffende processens omkostning, der om bleve Parterne foreenede, det en hver
betaller efter sit brugs Landskyld,
og bliver da omkostningerne saaleedes at beregne, Sorenskriverens fløttning til Aastædet har
Citanterne forskaffet, ligeleedes fløtter ham hiem igien. diet penge for en Reise dag 4 mrk:,
den/n/e dags foretning 2 rd:, Laug Retten per Mand 24 s:, er 2 rd:, den Constituerede
Lensmand 1 rd:, indførsels penge 5 mrk: 4 s:, Fogden for Mænds opnævnelse 1 rd:
Citanterne paastoed at nyde for Rettens underholdning 4 rd:, tilsam/m/en den/n/e foretning 11
rd: 3 mrk: 4 s:, der af svarer Lars Olsøn Berven 1 rd: 1 mrk:, Steg Olsøn 1 rd: 1 mrk:, Siur
Nielsøn 1 rd: 4 mrk: 13 s:, Thron Berven 2 rd: 2 mrk:, Johan/n/es Nielsøn 1 rd: 4 mrk: 13 s:,
Lars Holgiersøn 1 rd: 1 mrk:, Lensmanden Germun Næss 1 rd: 5 s:, Christopher Walland 1
rd: 5 s:, som blev betalt, og den/n/e foretning sluttet.
Dend 22de Aug: blev Retten betiendt paa Gaarden Nedr: Berven, beligende i Kingtserviig
Præstegield og Ullensvangs kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven
var opnævnt, sc: Christopher La[n]gesetter, Anfind Lofthuus, Swend Eidnes, Johan/n/es
Langesetter, Erich Knudsøn ibdm:, Niels Jonsøn øfre Qwale, Jon Olsøn Jaastad, Swend
Helleland, nærværende Bøygde Lensmanden Jon Torgielsøn Hougse.
Hvorda for Retten fremstoed Ole Isaaksøn Nedr. Berven og gav til kiende, det hand med
Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag her til Aastædet har ladet stevne og indkalde alle sine
omligende og anstødende Grander og Naboer, neml: Peder Iwersøn Nedr: Berven, Ole Olsøn
ibdm:, Ole Henrichsøn ibd,:, Ole Swendsøn øfre Berven, Ole Erichsøn øfre Berven, Peder
Christensøn ibdm:, Hellie Olsøn ibdm:, Mattias Holgiersøn ibdm:, og Siur Ølwersøn ibdm:,
Jørgen Lofthuus og Erich ibdm:, Aamun Aarhuus, Jacob Hofland, Johan/n/es ibdm:, Hellie
ibdm:, og Ole Helliesøn ibdm:, betræffende gaml: Kan, skiel og skifte, derom at anhøre
vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet: Peder Iwersøn Nedr: Berven, Iwer Siursøn
øfre Berwen, Holgier Mathiasøn ibdm:, Sigri Olsdatter Nedr: Berven, Lars Olsøn ibdm:, Ole
Henrichsøn ibdm:, Peder Henrichsøn ibdm:, Jon Hougse, Christopher Langesetter, Ole
Wiersøn Helleland, Østen Oppedal, og Lars Kraagewiig. Og ved Dom at faae sin Eiendom
saavel{som} inden som uden gierds ved lovlig Marckeskiel udsteenet fra de indstevnte, at
hand kand vide at frelse og forbedere sin skov og Marck, med Ager og Eng, samt huuse
Tompter. samt de indstevnte at svare processens omkostninger. og vil hand fornem/m/e om
de samtlig indstevnte møder.
Fra øvre og Nedr: Berven møtte alle de indstevnte Vederparter og vedtog varselen. Men fra
Lofthuus, Aarhuus og Hofland møtte ingen efter paaRaabelse.
Kaldsmændene Hellie Olsøn øfre Berven og Niels Ellingsøn ibdm: afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt, Jørgen Lofthuus i eget paahør, for Erich Lofthuus i bem:te Jørgen
Lofthuus paahør, Aamun Aarhuus i hands Kone Herbor Tronsdatter[s] paahør, og de 4re
Mænd paa Hofland udj en hvers Eget paahør. saa og stevningen for samtlig indstevnte
forkyndt paa en hvers Eget boepæll, men de har ingen stevnet vidner at anhøre, saasom de der
til ingen ordre har haft.
De indkaldede øfre og Nedr: Berwens Mændene protesterede imod de af Citanten
indkaldede vidners førelse, siden de ej er kaldet vidner at anhøre.
De paa Lofthuus indkaldede Mænd med Aamun Aarhuus og de samtlig paa Hofland
indkaldede, møtte alle, tilstoed varselen, men ej at være kaldet vidner at anhøre.

Parterne erklærede at være foreenede om Marckeskieldet, at Rettens Middel, efter deres
anvisning, sam/m/e vilde needsætte.
Ole Olsøn Nedr: Berwen declarerede ej at Eie det allerringeste i den af Citanten paastevnte
huusetompt: men at sam/m/e er Citanten tilhørende.
Da blev vedtaget at needsette Marckeskield, Først imel: Citanten og øvre Berwens Eiendom,
hvor for Rettens Personher, i følge begge Parter, strax forføyede os i Marcken, er da passeret
som følger.
ved søen udj Ellings støen, i Een
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stoer steen under steenmuren hugget En Kors som visser beent op i 3de efter hin anden udj
skarv huggede Kors, den sidste Kors visser op i et skarv, der hugget En L gloppe som visser
ud efter og i inderste Førgers-brodet, udj et skarv hugget et Kors, sam/m/e visser ud efter
bem:te brod udj 4re efter hin anden huggede Korsser, hvor af det sidste visser ud efter i en
vinckel som visser op i en jordfast steen, hvor i atter blev hugget en L gloppe som visser ud
efter braadet, og ud i en Needsat Merckesteen, sam/m/e visser beent op i Berget, hvor der blev
hugget en Kors, som er ende Mercket imel: Citanten og gaarden øfre Berwen. I Lodfoberget
blev hugget en Kors som visser ud i Torwen, i et skarv hugget {et Kors} \en L/, er liggeleedes
ende Merke paa dette bytte imel: Citanten og øvre Berwen. Paa Tweiten ved bæcken needsat
en Merckesteen som visser ud efter i 2den Merkesteen, sam/m/e visser ud og op i et skarv,
hugget en Kors som visser op i 2de efter hinanden needsatte Merckesteene, sam/m/e er endnu
imel: Citanten og øvre Berven, hvor ved Citanten nu aldeeles er skilt fra øvre Berven.
Dernæst blev imel: Citanten og Peder Iwersøn Nedr: Berven, her paa hiem/m/e Marcken
eller Bøen følgende Marckeskield Needsat. Inden for Boe sanden er en steeneuur som gaar
op fra søen, hvor der i øverste Enden udj Et skarv blev hugget Et Kors, sam/m/e visser i linien
op og ind efter til Biørneskaar, der needsat En Merckesteen som visser i linien inderst i
Warager-Renden, i et Berg hugget en Kors. ved den yderste enden af Warager, oven ved i en
jordfast steen hugget en Kors, sam/m/e visser beent op i Bergs ager-Reenen, i et Berg hugget
En Kors, oven for Bergs ageren needsat en Merckesteen som visser beent ud efter i dahlen,
der atter needsat en Merckesteen som visser beent ud i Qvernefossen, der hugget en Kors.
oven og inden for disse Mercker Eier Citanten, Neden og uden for Eier Peder Iwersøn.
Oven ved Stoerageren, i en jordfast steen hugget en Kors, sam/m/e visser op i det yderste og
Nederste Æblegars jørne, der fra efter garen til øverste jørne, hvor blev needsat En
Merckesteen med En L gloppe udj, saa gaar byttet et stycke ind for ablegaren, hvor der atter i
en jordfast steen blev hugget En Kors, sam/m/e visser beent op i skarvet ved Torwen, der
hugget En L gloppe. inden for disse Mercker Eier Citanten, og uden for Peder Iwersøn.
I Lodfod-Berget hugget en Kors som visser need efter til den øvre siide af veien, der needsat
En Merckesteen med en L gloppe udj, sam/m/e visser ind efter i Førgers-brodet, der hugget
En Kors som visser ind efter med sam/m/e brod til den Kors som i dag er hugget imel:
Citanten og Mattias øvre Berven. uden og under disse Mercker Eier Citanten, og inden og
oven for Eier Peder Iwersøn.
I den øverste Ende af Twete-skaaret, i et skarv hugget En L gloppe, sam/m/e visser baade ud
og Need efter, Need efter i en jordfast steen hugget En vinckel gloppe som visser ud efter
Twete-skaar-brodet til 2de efter hinanden huggede Korser, sam/m/e visser alt ud efter med
bem:te braad, i 2de efter hin anden Needsatte Merckesteene, som visser atter ud efter i en
jordfast steen, hugget en Kors, sam/m/e visser ud efter med braadet til den sidste Needsatte
Merckesteen. uden og oven for disse Mercker Eier Citanten, og inden og Needen for Peder
Iwersøn.

Stoerageren er skift imel: Citanten og Peder Iwersøn med 2de Merckesteene, Citanten Eier
den yderste part, og Peder Iwersøn den inderste part.
hvor med den/n/e dag blev til ende bra[g]t.
Dend 23de Aug: blev den/n/e foretning atter foretaget, er passeret som følger.
Peder Iwersøns Stoer ager, som ligger i Ole Isaaksøns bøe, blev indhægnet med 7 Kors og
13 Merckesteene. Den yderste ende af Bergs ageren, som tilhører Ole Isaaksøn og ligger i
Peder Iwersøns bøe, blev indhægnet med et Kors og 4re Merckesteene. Hestespreng-ageren,
tilhørende Ole Isaaksøn og ligger i Peder Iwersøns bøe, blev indhægnet med 5 Merckesteene.
War-ageren, den øvre side tilhørende Peder Iwersøn, blev indhægnet fra Ole Isaaksøns bøe
med 2de Kors og 6 Merckesteende.
I Oswiig er tæt ved søen udj et skarv hugget En Kors som visser op til 2de efter hinanden
huggede Kors, hvor af den sidste visser op i en Merkesteen, der udj hugget en L gloppe som
visser need og ind efter i Oswiig-veien. inden og under disse Mercker
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Eier Ole Isaaksøn, uden og over for dem Eier Peder Iwersøn.
Neden i Schierre-Teigen needsat en Merckesteen som visser op til anden Merckesteen og saa
op i en Kors udj Berget, der fra op i 3die Merckesteen. inden for disser!! Mercker Eier Peder
Iwersøn, og uden for Ole Isaaksøn.
I udmarken nederst i Rostenesses hugget en Kors i bergham/m/eren, sam/m/e visser op i
øverste Rosten, der hugget anden Kors som visser op i øverste Telleflaaten, der hugget dend
tredie Kors, sam/m/e visser op i en Merckesteen paa Hofdeflaaten, der fra op i Gloppen, hvor
blev hugget en Kors som visser op i en Kors udi Hellen, som er ende Mercket. Peder Iwersøn
Eier paa indre siden af disse Mercker, og Ole Isaaksøn paa yttere siden.
I Myr enden udj skarvet hugget en L gloppe som visser ind efter og op i en Merckesteen udj
Hønsejellen, der fra op i en Kors yderst i Lam/m/egier, og saa op udj anden Kors i en stoer
steen, sam/m/e visser op oven over Gloppen i tredie Kors, sam/m/e visser fremdeeles op i en
Merkesteen, hvor udj blev hugget en Kors som visser op i høyeste fieldet. Peder Iwersøn Eier
inden og oven disse Mercker, og Ole Isaaksøn eier under og uden for.
Fremdeeles i udmarcken. I Opsaatte bæken ved søen, i en stoer steen hugget en Kors som
visser op efter bæcken tillige med de udj skarv og steen huggede 12 Kors, foruden den først
benævnte, den sidste Kors visser beent op i Segelgiøtten udj 3de efter hinanden hugge[de]
Kors og en Merckesteen oven over Segelgiøtten, og Merckesteenen staar uden paa Stoer
hougen, som er ende Mercket. inden for disse Mercker Eier Citanten, og uden for Eier Ole
Olsøn og Ole Henrichsøn.
Ved den yderste bæcken i indre Dybewiig er hugget ved søen i et skarv en Kors som visser
op efter bæcken og de der ved huggede 7 Kors og en L gloppe, sam/m/e L gloppe er hugget
ved veien udj en steen kaldet Griotgotten, sam/m/e visser ind efter veien udj en Kors uden for
yderste Beite hougen, sam/m/e visser ind til en L gloppe hugget i en steen ved bæcken i
inderste Rawnebergdahlen, følger saa bæcken need efter de udj skarv og steen huggede 8
Kors, den sidste Kors er hugget udj en stoer steen needen i fiæren. inden, uden og oven for
disse Merker Eier Citanten.
Oven for Otteflaat, og uden for Lofthuus byttet, udj en steen hugget en Kors som visser tvers
udover i 5 efter hin anden huggene Kors, den sidste Kors er udj en stoer steen i Kiperhollen.
under disse Merker Eier Citanten.
Aamun Aarhuus Møtte og sagde at bæcken eller Elven Deeleraaen, har været og er Mercke
imellem Aarhuus og Nedr: Berven, og videre havde hand ej ved den/n/e foretning at udrette.
Citanten sagde at være fornøyet med den/n/e forklaring.

her med den/n/e dag blev til ende bragt.
{I den Skouge-Te}
Dend 24de Aug: er følgende passeret.
I den Skouge-Teig som tilhører Lofthuus og Nedr: Berven, blev ved søen i en stoer steen
hugget en Kors som visser op oven i Ownen, deretter hugget i det faste Berg anden Kors,
sam/m/e visser op i en Merckesteen paa Otteflaat, sam/m/e visser fremdeeles op i et Kors
hugget i et skarv, som visser op i en skree, der udj en stoer steen hugget en L gloppe som
visser need og ud til en Kors i en steen. uden og under disse Mercker Eier Citanten, og inden
for Eier Lofthuus.
imel: Hofland og Citanten med Peder Iwersøn Nedr: Berwen, er i Teigen Nedr: Bervens
andeel, først i Teigen needen ved søen, indhægnet med 5 Kors, 4re Merckesteene og en L
gloppe. oven \i/ Teigen, eller over Teigen, ligeleedes Citanten og Peder Iwersøns andeel
indhægnet med 5 Kors, 4re L glopper og 1 Merckesteen. Men skougen i disse Teiger Eier
Hoflands Mændene, men slotterne eller græsset i disse tvende indhægnede Teiger Eier
Citanten og Peder Iwersøn Nedr: Berven.
Peder Iwersøn Eier En tredie part i Teigen Otteflaat, med Ole Isaaksøn, som Eier Toetredie
part[er].
Neden i Bøegaren, udj et skarv hugget en Kors som visser op i en Merkesteen uden for garen
under griinet, sam/m/e visser op i en Merckesteen i øverste enden paa garen, i sam/m/e
Merckesteen hugget en L gloppe som visser Need og ud efter til en Kors i et Berg, der fra i en
Kors hugget i en stoer steen ved Elven. inden og oven for disse Mercker Eier Peder Iwersøn,
og uden og Needen for disse Mercker Er samtlige Naboers fællets fæebeite. Men askeskouen
her, som kaldes Søer-hagen, Eier Ole Isaaksøn, og Toetredie parten i Orre-skougen. Men
Peder Isaaksøn!! (Iwersøn) Eier ickun En
1757: 127b
1757
Trediepart i Orreskougen.
Ved Elven for Gars enden i Sørhagen, er hugget en Kors som visser til garen, og følger saa
byttet med garen og Berget, hvor de[r?] imel: garen i Berget efter hinanden er hugget 7 Kors,
fra den sidste Kors gaar byttet atter efter garen op under Spands-Teigs skaar berget. Needen
og uden for disse Mercker Eier Citanten {skov} og Peder Iwersøn skoven, og græsset er for
samtlige Naboer fællets fæebeite. oven og {uden} \inden/ for disse Mercker Eier Olle Olsøn
og Ole Henrichsøn alt.
Under Nederste Skaar hougen ved gars enden hugget en Kors som visser beent ud i en Kors
og en L gloppe, fra L gloppen gaar byttet beent need i en Kors og en Merckesteen staaende
ved Kiørsel veien med en L gloppe udj, sam/m/e visser ud efter veien i 3de efter hin anden
huggede Kors og en Merckesteen med en L gloppe udj, sam/m/e L gloppe visser beent need {i
søen} til {den} et skarv {der} inden og oven i Selsviig, der hugget en L gloppe, sam/m/e
visser ind i Oswiig Kleiven. Needen og inden disse Mercker Eier Citanten og Peder Iwersøn,
oven og uden for Eier Ole Olsøn og Ole Henrichsøn.
I Oswiig Kleiwen hugget en Kors som visser ind og op i Oswiig-veien udj anden Kors, der
fra i det 3die Kors, som er ind efter i et Berg under Halvpunds Teigen. Citanten Eier under
disse Mercker. {og} oven for er fællets beite. Men Peder Iwersøn Eier ask, birck og En
trediepart af orreskouen, og Citanten Toetredie parten af Orreskouen.
Spands-Teigen, som er Citanten tilhørende, blev indhægnet med 21 Mercker, Neml: 10
Kors, 9 Merckesteene og toe L glopper.
Fra inderste enden af Nedr: Berven Bruen, \af en Kors/, gaar byttet ind til Ole Olsøns
Ildhuus-Noven i Een steen, er anden Kors, og tredie Kors ved Ole Olsøns stuedør, som visser

op til Ole Henrichsøns staubur stolpe udj en Merckesteen med en T gloppe udj, sam/m/e
visser op til Citantens inderste og øverste løeNov, der nedsat en Merckesteen som visser op
igienem ageren i en steen Røysse, der hugget en Kors, sam/m/e visser op med Røyssen til
øverste enden, der hugget sidste Kors. inden og under disse Mercker Eier Citanten ager, bøe
og Thuuns Gaarden, dog saa at grundene følger En hver Mands huuser saaleedes som de nu
staar og ere bygte. her ved tilstoed Citanten, det Peder Iwersøn skal nyde huusetompt hos
ham, naar hand vil bygge, oven paa vanRenden, og vedeKast under Peder Iwersøns Egen løe,
saa skal og Peder Iwersøn, naar hand vil tæcke, nyde Mul paa Citantens bøe neden under
Peder Iwersøns vedekast.
Dend T gloppe som er ved Ole Henrichsøns stauburstolpe, skal visse til en Merckesteen
oven for Ole Olsøns stavbur, i sam/m/e steen hugget en L gloppe som visser op i en L gloppe
udj en jordfast steen under Ole Henrichsøns ager, sam/m/e L gloppe visser til den
Merckesteen som staar ved Citantens løeNov. dette Med Mercker indhægnede ager og bøe
tilhører Citanten.
I Smie-Teigen blev paa indre siden af Elven Et støcke Marck indhægnet med 5 Merker,
Neml: En L gloppe, 3de Merckesteene og En Kors, sam/m/e indhægnede støcke har Citanten
haft og beholder til vederlag for huusetompterne.
Paa den anden side af Elven ligger Et støcke Marck, som liggeleedes tilhører Citanten til
vederlag for huusetompter, sam/m/e støcke Marck eller bøe blev indhægnet med tvende L
glopper {og Elven} som visser til Elven.
I den yderste og øverste Citantens Stoer ager blev needsat En Merckesteen som skyller!!
(skiller) ham fra Peder Iwersøns bøe.
I dahlen Neden for Citantens qværn huus, ligger en holm som tilhører Citanten alleene.
hvor med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 25de Aug: er følgende passeret.
yderst i Hofteborg er hugget En Kors som visser ind efter Rusten need til veien i 9 efter
hinanden huggede Kors, og ved veien En L gloppe som visser op i tvende efter hinanden
huggede Kors, hvor af den sidste staar i Tweteskaarberget. oven og uden for disse Mercker
Eier Citanten, og needen og inden for Eier Ole Olsøn og Ole Henrichsøn.
Ved Hofde-veien er udj en steen hugget En Kors som visser efter veien i 4re efter hin anden
i jordfaste steene huggede Kors og en T gloppe som er hugget ved Hofden, sam/m/e visser
1757: 128
1757.
op i Berget, der hugget En Kors, sam/m/e visser ind efter berget til den anden Kors. Needen
og inden for disse Mercker Eier Citanten, og oven og uden for Eier Ole Olsøn og Ole
Henrichsøn.
I den forhen anførte T gloppe, der fra gaar byttet udefter veien i tvende efter hin anden
huggede Kors, den sidste visser yderst i Myrenden, hvor der tilforn er hugget en L gloppe.
Neden for disse Mercker Eier Citanten, og oven for Eier Ole Olsøn, Ole Henrichsøn og Peder
Iwersøn.
Citantens Skielmegier-flaatte er indhægnet med 13 Mercker, Neml: 7 Kors, 5 L glopper og
En Merckesteen, paa den indre og Nedre siden, paa den øvre og yttere siden er Berget og
Garen Mercket.
Citantens Twete-slaatte begynder i byttet ved øvre Bervens Eiendom, i en Merckesteen
hugget en L gloppe, sam/m/e visser tvers ud over i en Kors og 4re Merckesteene, hvor af den
sidste staar Neden og inden for Ole Henrichsøns lade. Neden for disse Mercker Eier Citanten,
oven for Eier Ole Olsøn og Ole Henrichsøn.

ved Tweite griinet er hugget En Kors som visser ud efter med garen og Berget i den anden
Kors ved Tweteskaar enden. Peder Iwersøn eier oven for slaaten og bøen samt skouen, men
Neden for Eier Citanten orreskoven de Toetredie parter, og Peder Iwersøn En tredie part orre
med alt anden skov.
all udmarcken er og bliver fællets fæebeite.
Som intet videre var at foretage, bliver følgende beregning over den/n/e foretning at giøre,
saasom, Sorenskriveren[s] diet penge, og for den/n/e foretning, 5 rd: 2 mrk:, Laugretten, som
har gaaen i Marcken hver dag fra om Morgenen Klocken 4re indtil aftenen, kand ej Ringere
have per Mand daglig, end som 24 skil:, er 8 rd:, LensManden, som stedse har maatte være
med i Marcken, siden Rættens Middel fordeelede dem, at foretningen des snarere kunde faae
ende, at optegne Merckerne paa de stæder hand var, som og i andre maader at gaae Rettens
Middel til haande, kand ej ringere have end 1 rd: 4 mrk:, tilsam/m/en 15 rd: herforuden
paastoed Citanten, for Mænds opnævnelse, stevningens forkyndelse, Dom og brev penge,
Sorenskriverens flytning frem og tilbage, samt Rettens underholdning i disse 4re dagge, in
alles, i allerminste 16 rd:, bliver den/n/e forretnings omkostning i alt 31 rd:
Her om Parterne bleve forenede, det En hver svarer og betaller i omkostningerne efter som
hands brugende jorde part skylder, altsaa blev omkostningerne saaleedes lignet. Ole
Swendsøn øvre Berven betaller 1 rd: 18 s:, Ole Erichsøn ibdm: 1 rd: 18 s:, Peder Christensøn
ibdm: 1 rd: 10 s:, Hellie Olsøn ibdm: 1 rd: 10 s:, Mathias Holgiersøn ibdm: 93 s:, Siur
Ølwersøn ibdm: 93 s:, Jørgen Lofthuus 48 s:, Erich ibdm: 48 s:, Ole Olsøn Nedr: Berven 4 rd:
14 s:, Ole Henrichsøn ibdm: 4 rd: 14 s:, Peder Iwersøn ibdm: 4 rd: 38 s:, Citanten betaller 10
rd: 72 s:, som af alle saaleedes som melt er, blev betalt, da af disse betalte penge blev til
Citanten betalt ham tilstaaende 16 rd:, og saaleedes den/n/e foretning sluttet.
Dend 8de Septbr: blev Retten udj anbefaldt Flomsaugs foretning sat, efter saug Eierne
Lensmanden Lars Larsøn Wambem og Johan/n/es Larsøn ibdm:, deres forlangende,
grundend[e] sig paa Een Hr: Fogden Andreas Juel, Bøygde Lensmanden bem:te Lars Larsøn
Wambem tillagde og samtlige saug-Eiere forelæste Com/m/unication, om En Kongl:
allernaadigst Resolution af 13de Septbr: a: p:, der befaler at alle sauger udj Hardanger,
Conceqventer og den/n/e disse Eiere tilhørende Wambems saug, beligende i Grawens
Præstegield og Ulviig Kirckesogn, skal tillige med skovene, hvor fra det paa saugen aarlig
skiærende Tøm/m/er kom/m/er, tages udj besigtelse, siun og grandskning, samt beskrives paa
hvis grund Saug og Damstock findes, saa og hvad qwantum saugen, skovene ubeskadigede,
kand fastsættes for, Retten blev betiendt med efterskrevene af bem:te Hr: Foged opnevnte og
anbefalede Laugrettesmænd, sc: Anders Lione, Simon Endresøn ibdm:, Lars Torbiørns[øn]
ibdm:, Lars Andersøn [?], Elling Olsøn ibdm:, \og/ Iwer Michelsøn ibdm:
Paa Hr: Fogden Andreas Juels vegne var nærværende i Retten hands Fuldmægtig Niels
Hundt.
hvorda indfandt sig for Retten Reqvirenterne Lensmanden Lars Larsøn Wambem som Eier
af ¾ part i sag[en], og Johan/n/es Wambem for ¼ part udj bem:te sag, som hver for sig
tilstoed at de den/n/e foretning hos Øfrigheden har været forlangende.
Fogdens Fuldmægtig, som paa sin Principals vegne var indlem/m/et i Retten, Producerede
dend Hands Principal tillagde høye ordre fra Hans Excellence Hr: Stiftbefalingsmanden af
13de Juni sidstleeden, og der efter forlangede foretningen fuldført. bem:te høye ordre blev
oplæst, og er saalydende, Lit: A. Der efter Hr: Fogdens Fuldmægtig, forinden nogen
besigtigelse blev foretaget, fandt sig anleediget, paa sin Principals vegne til Saug\Ei/erne
følgende qwæstioner at fremsette. 1mo: hvad
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Bevilling de paa den/n/e deres saug haver. Hvor til De begge svarede: at de paa den/n/e
Derres Wambems saug ingen bevilling haver, men den er fra gam/m/el tiider af, solt og skiødt
med gaarden, og har stedse fuld[t] deres Odels gaard Wambem i Arv med gaarden. 2do: fra
hvad Skove Tøm/m/eret til den/n/e saug kom/m/er. Resp: til den/n/e deres saug, drives ej
andet tøm/m/er, end det som kom/m/er fra Deres egen Odels skoug, gaarden Wambem
tilhørende, som er deres Odels {gaar} og selveiende gaard. 3tio: hvor meget saug Tøm/m/er,
Bordene af fyre 1 ¼, og af gran 1 ½ tom/m/e tyck, begge deele 10 til 12 fods lengde, og af 8te
fods lengde 1 ½ tom/m/e tyck, der udaf pleier at frem drives og til saugen aarlig
fremkom/m/er. Resp: Til den/n/e tiid har vi ej givet agt paa saadant, men alleene i agt taget,
ej at overgaae den fastsatte skuur: Men nu vi nødes til at tage den/n/e foretning, agter De
aarlig, uden skougens Ruin, at fremdrive 5 tylter saugtøm/m/er, fra 10 til 12 fod lang, Bordene
1 ¼ tom/m/e tyck, er fyre skoug, saasom gran haves ej, og af 8te fods lengde 15ten tylter
saugtøm/m/er 1 ½ tom[me] tyck. 4to: hvad qwantum bord den/n/e saug enten er sat for, eller
hvad paa den aarlig skiæres, og hvad der af til Bøygds fornødenhed kand være, og hvor meget
til udførsels bord. Resp: saugen er i aaret 1747 ansat for aarlig skuur 300 bord, der af har det
gaaet om hin anden, at der et aar mere, et andet aar mindre er skaaret, saa til Bøygds
fornødenhed og saa til udførsel. Men da dem nu aarlig saa sterck afkræves Eedelig angivelse
med skuuren, saa om de skal see sig at kunde stoppe til de udgifter, som de med Deres saug
aarlig haver, med den af dem aarlig paagaaende Consumptions skat, samt anden Kongl:
Rettigheder, som aarlig af saugen maae svares, umeldet den bekostning som de uventelig efter
den/n/e Høye Kongl: Resolution maae udstaae: da paa det de kand have og faae det hvor af
de Kongl: skatter skal udreedes, saasom deres skoug dog vil være og blive Deris eniste hielp,
{som og at Bøygd[en] med de behøvende bord kand blive tiendt}, saa bad de, at det paa Deres
saug fast satte og hidindtil skaarne qwantum maatte allernaadigst forhøyes til de om/m/elde
20 tylter saug tømmer, som er eller bliver 800 bords aarlig skuur, {deraf} alle til udførsel, og
det er da alt hvad deres skoug kand taale, uden Ruin;
Thj blev den/n/e saug med angivene skov besigtiged, og er da saug[en}, som forhen meldt,
befunden at være staaende med sin fulde Damstock paa Wambems gaards grund, \og er en
Flom saug/.
Dernæst Laugretten forføyede dem i skoven, for sam/m/e at siune og grandske, hvor med
den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 9de Septbr: blev den/n/e foretning atter foretaget.
Da Laugretten forklarede, de De ved siun og grandskning befandt skoven i den tilstand, det
skov[en] vel kand taale den af saug Eierne dem forønskede skuur aarlig 800 bord, som bliver
skoven ej til nogen skade naar Tøm/m/eret med forsigtighed hugges, der ej er at paatvifle hos
skov-Eierne som Odels og selv-Eiere.
Saug Eierne forestillede, det Bøygd[en] ej vil lade skiære paa den/n/e saug, fordj den staar
paa et saa vanskeligt stæd, at Tøm/m/erets frem bringelse ej kand kom/m/e til saug[en] uden
bekostning, som ved de andre sauger i Bøygd[en] kand spares.
Fogdens Fuldmægtig lod tilføre, at som i den til den/n/e foretning Producerede Høye ordre
befales, at der nøye skal undersøges, om nogen enten med Hugst af underMaals tøm/m/er,
eller med affælding af unge træer til Knapholdt, tønde staver og detslige, nogen sig maatte
befatte: Saa i henseende at saadan Hugst er til skovenes skade, og følgelig med de Kongl:
allernaadigste anordninger, skulle vedkom/m/ende for saadan hugst lovl: tiltalles og straffes;
Thj ville Fogden disse saug Eiere her med haved advaret, at de sig med saadan ulovl: hugst ej
befatter, og da efter den/n/e høye ordre formeenes, at af Top enderne og de tycke greene af de
fyre træer, hvor af saug Tøm/m/er er hugget, paa sauger kand skieres de fornødne Tønde
staver, saa fandt Fogden sig beføyet at tilspørge disse saug Eiere, hvor vidt at den/n/e skuur

var muelig og Kunde lade sig giøre. Hvor til saug-Eierne svarede, Knaphold og stav til tønder
forarbeides ej her i Præstegieldet, altsaa ej heller kand selges. Ej heller er skovene her udj
Præstegieldet af den Bonite, at de kunde taale, det der til blev hugget unge træer, saasom
Knapholdt og tønde stav vil hugges af den aller reeneste ved, hvor udj ingen Knaster findes.
Og de som har forstand paa Knapholdt og tønde stav, og sam/m/e forarbeider, ved meget vel
at det ej kand skiæres paa saug, men vil hugges og Kløves efter væxteren i veden, hvor til de
greene og toppen af det Tøm/m/er som virckes til saug, er aldeeles ubeqvem, fordj de bestaar
mest af store Knaster, saa at dets lige ickun
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bruges af skoug Eieren til gaardens Reedskab, det der iblandt, som der til ej findes beqvem,
gives de fattige til ildebrand. skulde der iblandt findes en top af et træe saa tyck, at der af
kand kom/m/e et bord eller toe, som dog er meget fuld af Knaster, da behøver de fattige dem
til deres smaae huusser, hvor for saug[en] skiærer dem for de fattige uden betalning, saasom
de fattige i Præstegieldet og bør hielpes til huus og ildebrand, hvor af vi er forsickret vores
allernaadigste Konge ej paastaar nogen afgift eller skatt af det som de fattige gives til hielp,
saasom de og, endskiønt fattige, ere dog Men/n/esker og Kongens undersaatter.
der med den/n/e foretning sluttet.
Dend 10de Septbr: var vj paa Gaarden Scheie saug. For Retten indfandt sig Reqvirenterne
Endre Andersøn Eie for ¾ paart, Gunner Iwersøn for 1/8 part, og Tosten Magnussøn
Rondestvedt 1/8 part udj Scheje saug, som hver for sig tilstoed, at de har fundet dem
anleediget den/n/e foretning hos Øfrigheden at forlange. til dem blev fremsat sam/m/e
qwæstioner som ved første sag anført er. til 1ste qwæstion svarede, de har ingen bevilling,
men det er den ælste saug her i Bøygden findes, som baade har været solt og skiødet, har
gaaet i arv og skifte. 2do: Qw: Resp: De gaarder[s] skove hvor fra Tøm/m/er Drives og
almindelig her kom/m/er for at skiæres, ere efter følgende Odels og selveier Gaarder,
Undeland, Spaanem, Lindebræche, Lissebræche, Rondestvedt, Ourdal, Hielmevold og Hilde
samt {......} Solberg, den/n/e sidste er Beneficeret Ullensvangs Præstebord. 3die qw: R: De
som saug Eiere har ej egentlig givet agt paa hvad qwantum af Tøm/m/er fra hver gaards skoug
aarlig er kom/m/en, men alleene i agt taget at intet har overgaaet den fastsatte skuur, og har
Tøm/m/eret almindelig ej været lengere end 8te fod lang, og bordene 1 ½ tomme tyck. 4de
qw: R: saug[en] er i aaret 1747 ansat for aarlig skuur 1000 bord, {der} men da
omkostningerne og de aarlig udgifter ere saa stercke, at de umuelig kand stoppe udgifterne,
begierede allernaadigst tilladelse at skiære saa meget som skouv Eierne, uden skouenis Ruin
kunde drive og til saug aarlig frem føre, hvor om En hver skouv Eier, som nu til den/n/e
foretning er indkaldet, selv kunde giøre forklaring. Conrat Undeland forstoed!! (fremstoed)
for Retten og forklarede det hand, uden sin Odels skouv[s] skade, aarlig kunde drive til saug 4
tylter Ordinair saug tøm/m/er 8te fod lang. Siur Poulsøn Spaanem sagde, aarlig, uden
skouvens skade at drive 9 tylter Ordinair saug Tøm/m/er. Siur Olsøn Spaanem sagde 4 tylter.
Torbiørn Pouelsøn Lindebræche for sig med Fader sagde, aarlig at vircke uden skouens skade
4 tylter Ordinair Tøm/m/er 8te foed lang. Tosten Magnussøn Rondestvedt sagde 6 tylter
Ordinair sag tøm/m/er. Gunner Ourdal sagde at 1/3 part i Ourdal er Odel og selv Eier goeds,
der for kand aarlig drives, uden skouens skade 2 tylter Ordinair saug tøm/m/er, de andre 2/3
part i skouv[en] er Beneficeret skouv, der af er det dem forbuden at Drive noget slags
Tøm/m/er. Aamun Hielmevold sagde det hands Odels skouv ej taaler meere end 2 tylt
ordinair saug tøm/m/er til 8te foed lang. David Michelsøn Hylde sagde det hands Odels skov
ej taaler meere aarlig end en {halv} tylt ordinair saug tøm/m/er. {Ole} Joen Svendsøn

Solberg sagde det hands gaard er beneficeret og skoven freedlyst og lagt under forbud, der for
ej kand drive noget saug Tøm/m/er, end icke der ringeste. Bertel Lissebræche sagde, uden
hands Odels skovs Ruin aarlig at vircke 4 tylter ordinair saug tøm/m/er. Den/n/e af skov
Eierne selv lignede qwantum Tøm/m/er ickun udgiør 1500 bord, som kom/m/er der af, at
gaarden Opheim vil forlade den/n/e saug, og lade skiære paa Nedr: Hagestad saug, som i
henseende til Tøm/m/eret at drive, falder dem beqvæm/m/ere.
Saug Eierne paastoed, det de samtlige skov-Eiere, i henseende til de svære udgifter saug[en]
haver, bør drive meere Tøm/m/er til den/n/e saug. Til den/n/e paastand samtlig skov Eierne
svarede, det de ej kunde drive meere Tøm/m/er til saug[en], end deres Odels skove kunde
taale.
Siur Opheim møtte og sagde, det den/n/e Scheje saug liger ham beqvem/m/ere end Hagestad
saugen, der for paastaar at drive sit aarlige saug tøm/m/er til den/n/e saug, som kand blive,
uden skougens skade, aarlig 8 tylter Ordinair saug tøm/m/er 8 foed lang, og bordene 1 ½
tom/m/er tyck. bliver saa den/n/e saugs aarlig skuur 1800 bord, der af til udførsel 1500 brod
og til Bøygds 300.
Thj blev den/n/e saug besigtiged, og er saug[en] befunden at være staaende med halve
Damstock paa saug Eierens Odels grund, og den anden halve Damstock paa Beneficeret
grund.
Der næst blev de til den/n/e saug angivene skouver besigtigede, hvor med den/n/e dag blev
til ende bragt.
Dend 12de dito blev den/n/e foretning atter foretaget,
og efter at skovene vare besigtigede og forfarene,
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befantes alle at kunde taale de[n] angivene hugster, uden Ruin, ja endeel befantes i den
tilstand at de nødvendig saaleedes maatte hugges, om icke det forvoxene skulde staae til
forraadnelse, som ofte forhen er skeet, da saugene ej vilde skiære over den fastsatte skuur.
Fogden giorde sam/m/e forbud, som ved første saug anført er, og fremsatte til slutning, den
qwæstion om de tycke greene og toppen af de huggede træer, at anvende til tøndestav, hvor til
i alt blev svaret som ved første saug findes anført.
Dend 13de Septbr: var vi paa Nedr: Hagestad saug, beligende i bem:te Ulwiig Kircke sogn.
Hvor da for Retten indfandt sig saug Eierne til den/n/e Hagestad saug, Christopher Siursøn
Jeltnes, som Eene med Moder Eier den/n/e Flom saug, der med Damstock og saug alt staar
paa det beneficerede, og sagde det hand nødtvungen har fundet sig beføyet den/n/e foretning
hos Øfrigheden at begiere. her næst anføres lige som ved første saug. til 1ste qw: R: har
ingen bevilling paa den/n/e Flom saug, men bøxlet grunden af Sogne Præsten, der om anviste
sit bøxsel brev af 30de 8tbr: 1749. siden saug og Damstock alt er staaende paa
Præstegaardens beneficerede grund. 2o: qw: R: De gaarders skove hvor fra Tømmer drives
til saug, er Opheim 1ste Thuun, {Lionne}, Westreim, Jeltnes, {Jndre} Wichenes, af Kongens
og de beneficerede skove kom/m/er intet til saug, saasom paa skove[ne] er giort et General
forbud, ej nogen hugster der udj at øves. 3de qw: R: har ej givet agt paa noget qwantum
tøm/m/er, men alleene i agt taget, det ej blev skaaret over den fastsatte skuur, tøm/m/erets
lengde til den/n/e tiid har ordinair været 8 fods lengde, bordene 1 ½ tom/m/e tyck. men for
eftertiiden paastaaes at skiære fra 10 til 12 fods lengde, 1 ¼ tom/m/e tyck bordene, som og 8te
fods lenge, bordene 1 ½ tom/m/e tyck. 4de qw: R: har indkaldet samtlig skov Eiere, at
oplysse hvad de for eftertiiden aarlig vil og kand, uden skovens skade, Drive og til saug lade

frem kom/m/e. saug[en] er ellers i aaret 1747 sat for fast skuur 1000 bord, men skal de aarlig
udgifter faaes, saa saug Eier kand stoppe omkostning og udgifter, faar saug[en] skiære meere,
paastoed altsaa, det skov Eier vilde forklare hvor meget Tømmer af sin skov aarlig kand
drives og til saug lade frem komme. Anders Opheim sagde, af hands Odels skov kand ej
høyere drives aarlig end 4 tylter Ordinair saug tøm/m/er 8te fod lang. Ole Tostensøn
Westreim sagde at drive aarlig 1 ½ tylt tøm/m/er 12 fod lang. Siur Jeltnes sagde, af sin Odels
skov Jeltnes aarlig at drive 4 tylter saug tøm/m/er af 12 fods længde, og 8te tylter tømmer af
Ordinair saug tøm/m/er 8te fod lang. og af hands Odels skove i begge Wichenes gaardene 8
tylter saug tøm/m/er 12 for lang, og ordinair saug tøm/m/er 16 tylter. bliver saa den fastsatte
skuur 560 bord til 12 fod lang til udførsel, og Ordinair bord 1100, der af 800 til udførsel og
300 til Bøygd.
Saug[en] blev besigtiget, og befantes med Damstock og alt at staae paa Beneficeret grund,
der efter forføyede vj os til de om/m/elde skove, for sam/m/e at siune og grandske.
Dend 14de Septbr: blev den/n/e foretning atter foretaget, og skoven siunet og grandsket, som
alle befantes i den stand at de uden Ruin kand taale den angivene hugster.
Fogden her igientog sin ved første saug giorde forbud, og tillig[e] fremsat[t]e sam/m/e der
anførte qwæstion, hvor til saug Eierne svarede som ved første sag anført er.
Dend 15de Septbr: begav vii os till Erdahls Saug, beliggende i bem:te Grawens Tinglaug og
Eidfiords Kiercke sogn. Hvor da ved Retten jndfandt sig Saug Eieren til bemelte Erdahls
Saug, dend Dannemand Ole Tosteensøn Herrej, nu Westreim, som sagde: at denne Saug med
damstock alt staar paa Selv Eier og Odels godses grund. og at hand Nødtvungen har fundet
sig beføjet denne forretning hos Øvrigheden at begiære: NB: her jmellem anføres, som ved
første Saug findes tilført: til 1te qwest: R: har jngen bevilling paa denne Flom Saug q <q
mens er Een med de Ældste Sauger her udj Hardanger. har været solt og skiødt, samt i arv
falden> {mens} \og/ staar {som meldt} paa Selv Eier og Odels godses grund. 2do: qwest:
R: De gaarders skouve hvor fra Tøm/m/er drives til Saug[en], er Erdahl, Herrej, Hotle, Jndre
Buu, Aassem, Haldanger og Wangen samt Bremnes og Wallanderwiig, hvilcke alle
forbenevnte Jorder ere Selv Eier og Odels gods: dog \der/ jblandt noget Halsnøe Closter og
beneficeret gods, som, siden er giort forbud paa, ej hugges noget Tøm/m/er som til Saug[en]
fremføres. 3o: qw: R: har ej givet agt paa noget vest qwantum Tøm/m/er, mens alleene i agt
taget, det ej blev skaaret over dend fastsatte skur. Tøm/m/erets lengde til denne tiid har
ordinair været 8 fods lengde, bordene 1 ½ Tom/m/er tyck, mens jngen af omspurte 10 til 12
fods længde, saa at paa denne Saug for eftertiden ej skiæres andre bord end som først benevnt
8 fods lengde af 1 ½ tom/m/e Tyck. 4. qwest: R: har indkaldet samtlige skov Eiere
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at oplyse hvad de for Eftertiiden aarlig vil og kand, uden skouens Ruin og skade, {drive}
\hugge/ og til Saug lade frem drive. Saugen er ellers i aaret 1747 sadt for fast skuur 600 Bord,
Sagde ellers: at om hand de aarlige udgifter af Saug[en] for eftertiden skal kunde stoppes, saa
faar Saugen her efter skiære meere: Paastod altsaa, det Skouv Eierne, som nu alle ere til
stæde, vilde forklare, hvor meget Tøm/m/er Een hver af dem fra sin skouv aarlig kand drive
og til Saug lade frem kom/m/e. Johannes Haldanger paa sin Sønn Iwer Johannesøns veigne
som Eier til gaarden Erdahl, er hans Odels gods, sagde at hans Odels skov kand ej højere
drive aarlig \til Saug/ end 3 Tylter ordinaire Saug Tøm/m/er 8 fod lang. Christopher
Østensøn Aassem sagde at kunde af sin Odels Jord Aassems skouv aarlig til Saug frem drive
2 Tylter Tøm/m/er til 8 fods længde. bemelte Johannes Haldanger paa sin grande Andwe

Haldangers veigne, som fraværende, angav at \hand/ kunde drive aarl: fra hans Odels skov
Haldanger 2 Tylter Saug Tøm/m/er. Ligesaa angav hand for Hans og Helje Wallanderwiig,
det de \begge/ fra deris Odels Jord, bem:te Wallander-Wiig, aarlig kand fremdrive 3 Tylter
ordinair Saug Tøm/m/er af fornevnte 8 fods lengde til Saug. Niels Buu, For sig og sin
Svoger Gunder Larsen, angav at fremføre til Saug af deris Eiende Odels Jord Jndre Bues
skouv \tilsam:/ 3 Tylter Saug Tøm/m/er aarlig. Torfind Buu for sig selv og sin fader Endre
Asbiørnsen angav af bem:te {gaard og sit} \deris/ brug i fornevnte gaard jndre Buu 4 Tylter
Tøm/m/er til Saug aarlig at frem føre. Johannes Jndre Buu angav af sin gaard Jndre Buues
brug og Skouv at kunde til Saug frem føre aarlig 2 Tylter ordinair Saug Tøm/m/er. {Niels
Giermundsen Buu paa Lars Gunners} Anders Pedersøn Herrey angav, det hand af sin gaard
Herrejes Odels skouv til Saug kand fremføre aarlig 2de Tylter ordinaire Tøm/m/er, ligesaa
sagde hand at hans Sønn Lars Andersen Herrei, der er medEjer til halve bruget i bem:te gaard
Herrey Østre Thun, aarlig til Saug kand fremføre og forskaffe 2de Tylter sam/m/e Sort
Tøm/m/er. Lars Tosteensøn Sæd angav paa sin myndtling Tosteen Andersøn Herreyes
veigne til Saug aarlig kand frem føre ½ Tylt ordinair Saug Tøm/m/er. Ole Westreim paa sin
Svoger Iwer Paalsøn Herreyes veigne angav det bem:te hans Svoger fra sin Odels og
Eiendoms skoug udj gaarden Herrejes Søndre Thuun til Saug kand frembringe 2 Tylter af
sam/m/e Sort Tøm/m/er som meldt. Tosteen Halsteensøn Hotle paa Egne og sin grande
Dawid Ørjansen Hotles vegne angav at de af deris Odels og Eiendoms Jord Hotle \skoug/
kand føre til Saug aarlig \skaffer Dawid/ {hver} 1 Tylt, \mens Tosteen ickun ½ tylt/, som er
for dem begge aarlig 1 ½ Tylter ordinair Tøm/m/er som forhen anført. Niels Gunnersøn
Buue paa Lars Gundersen Ringøens vegne sagde, det bem:te Lars Gundersøn af hans Eiende
Odels gaard Bremnes ej vill lade hugge eller vircke noget Tøm/m/er som til Saug kunde frem
føres til skiørsel, for at freede dend liden og Ringe skouv. Torkield Haldanger møtte og
angav at kunde drive af sin Odel[s] skouv Haldanger, uden skouvens Ruwin!! (Ruin), til Saug
2 Tylter ordinair Saug Tøm/m/er, og af hans odelskouv Wangen, uden skouvens skade, 2
Tylter ordinair Tøm/m/er. bliver saa dend fast sadte skuur af 8 fods lengde ordinaire bord
1200de, der af till udførsell 900de, Og 300de til bøygd.
Saug[en] blev besigtiged, som befandtes med damstock og alt at staae paae Odels grund.
Der efter forføjede vii os til de forom/m/elte skouve, for sam/m/e at siune og grandske.
Dend 16de Septbr: blev denne forretning atter foretaget,
og Skouvene Siuvnet og grandsket, som alle befandtes i dend stand, at de uden Ruin kand
taale dend angivne hugster.
Fogden her Igientog sin ved første Saug giorde forbud, og tillige fremsadte sam/m/e der
anførte qwestion. hvor til Saug Eierne svarede som ved første Saug anført er.
Dend 17de September var vii paa Dyssebech Saug, beliggende i Ulwiigs Kirke sogn. Hvor da
for Retten jndfandt sig Eierne til denne Dyssebech flom Saug, Sc: Christopher Siursøn
Gieltnes, som Eier for 4/7 Part i Saug[en], og Helje Odsøn Haaemb, som Eier for 3/7 Part i
bem:te Saug, hvilcken Saug med Tilhørende Damstock alt er staaende paa deris Egen Odels
og Eiendoms gaard Haaems grund; Som hver for sig tilstod at de denne forretning hos
Øvrigheden har været forlangende NB: her anføres ligesom ved første Saug. til 1te
qwestion R: har jngen bevilling paa denne Flom Saug, mens det er Een med de Eldste
Sauger her i Bøjgden findes, som baade har været soldt og skiødet og har gaaet i arv og skifte.
2. qwestion, at de gaarders skove, hvor fra Tøm/m/eret drives, og Almindelig her kommer for
at skiæres, ere disse: Odels og Selv Eier gaarder Haaemb, Qwaale, Tweite. af Barons godset
Rosenthal gaarden Ødwen, af Kongens Eget beholdne godses og de Beneficerede godses
Skouve kommer jndtet til Saug, saasom paa deslige gaarders skouve er giort et General
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forbud, ei nogen hugster der udj maa øves. 3to qwest: R: har ej givet agt paa noget vest
qwantum Tøm/m/er fra hver gaards skouv aarlig er kom/m/en, men alleene i agt taget at jndtet
er overgaaen dend fast sadte skuur, og har Tøm/m/eret almindelig været \af/ ordinair længde 8
fod lang, og bordene 1 ½ Tom/m/e Tyck, men for Eftertiden paastaaer at skiære fra 10 til 12
fods længde 1 ¼ Tom/m/e Tycke bord, saa og 8 fods lengde, bordene 1 ½ Tom/m/e Tyck.
4de qwest: R: Saug[en] er i aaret 1747 sadt for fast skuur 1500 Bord, mens skal de aarlige
udgifter faaes, saa Saug Eierne kand stoppe omkostning og udgifter, faar Saug[en] skiere
meere. har ellers jndkaldet Samtlige skouv Eiere at oplyse hvad de for Efter tiiden aarlig vil
og kand, uden Skouvernes Ruin og skade, drive og til Saug lade frem kom/m/e. Helje Odsen
Haaemb sagde, at hand af sin Odels Jord Haaemb, uden skougens skade, til Saug aarlig kand
frem drive 10 Tylter Tøm/m/er af 8 fods lengde, bordene 1 ½ Tom/m/e Tyck. Christopher
Siursøn Jeltnes, som Eier for een part udj gaarden Haaem, sagde, at hand fra sin Odels skouv
udj bem:te gaard Haaem til Saug, uden skougens Ruin og skade, aarlig kand frem drive 15
Tylter Tøm/m/er, der af til 8 fods længde bordene 1 ½ Tomme Tyck, 9 Tylter, og til 10 á 12
fods lengde bordene 1 ¼ Tom/m/e Tyck, 6 Tylter: Johannes og Samson Qwaale angav, at de
fra deris Odels Jord Qwaale til Saug kand fremdrive hver ½ Tyldt Tøm/m/er, tilsam/m/en for
dem begge 1 Tylt, det de aalig, uden skougens skade, kand hugge af ordinair længde til 8 fod
lang, bordene 1 ½ Tom/m/e Tyck. Lars Wiglichsøn sagde ligesaa, af sin Odel og Eiendoms
skouv i bem:te gaard Tweite aarlig at kunde hugge og til Saug frem drive 1 Tylt ordinair
Tøm/m/er af 8 fods lengde, bordene 1 ½ Tom/m/e Tyck. Ole og Mandrup Ødven sagde, at
kunde fra dend dem tilbøxlede gaard Ødwen til Saug lade frem bringe aarlig 1 ½ Tylt hver, er
for dem begge 3 Tylter ordinair længde, bordene 1 ½ Tom/m/e Tyck. bliver saa dend
fastsatte skur 200 bord til 12 fod lang til udførsel, og ordinaire bord 1000de, der af 700 til
udførsel og 300 til Bøygd.
Saugen blev besigtiget, og befandtes med Damstock og alt at staae paa Odels grund.
Der efter forføyede vii os til de ommelte skouve, for sam/m/e at siuvne og grandske.
Dend 19de Septembr: blev denne forretning atter foretagen,
og skougene siuvnet og besigtiget, som alle befandtes i den stand at de uden Ruin kand taale
dend angivne hugster.
Fogden her Jgientog sin ved første Saug giorde forbud, og tillige fremsadte dend der anførte
qwestion: hvor til Saug Eierne svarede som veed første Sag anført er.

Dend 20de September var vii paa Wangens Saug, beliggende i bem:te Ulwigs Kiercke Sogn.
Hvor da for Retten jndfandt sig Ejerne til denne Wangens Saug, Christopher Siursøn Jeltnes,
som Eier for ¾ deel Part, og Michel Grimsen Haaemb, som Eier for ¼ Part i bemelte Saug,
der med damstock og alt er staaende paa beneficeret og Odels fellets grund, og Sagde det de
Nødtvungen har været beføjet, denne forretning hos Øfrigheden at begiære. NB: her tilføres
ligesom ved første Saug anført er. Til 1te qwest: R: har jngen bevilling paa denne Flom
Saug, mens har bøxlet grunden af Sogne Præsten Hr: Pouel Schnabel, der om anviiste sit
{skifte} \bøxel/ brev af 30te 8br: 1749, der af erfahres at Saug[en] med {....} damstock er
staaende paa beneficeret og Odels grund til fellets. 2o: qwest: R: De gaarders skouve, hvor
fra Tøm/m/er til Saug[en] frem kom/m/er og drives, ere: saasom. Wattetwedt, Frøsteen, \og/
Haaemb. af de beneficerede og hans Maj:ts Egne beholdne Skouve kom/m/er ej noget

Tøm/m/er, saasom der paa sam/m/e er giort et General forbud, det ej nogen hugster i bem:te
Skouge maa øves som til Saug maa føres. 3. qwest: R: har ej givet agt paa noget vest
qwantum Tøm/m/er fra hver gaards skouv aarlig er fremkom/m/en, men alleene i agt taget at
jndtet er oversteegen dend fastsatte skur, og har Tøm/m/eret almindelig været af ordinair
lengde 8 fod, og bordene 1 ½ Tom: Tyck. Men for Eftertiden paastaaer at skiære fra 10 til 12
fods lengde, bordene 1 ¼ Tom/m/e Tydk, saa og 8 fod lengde, bordene 1 ½ Tom/m/e Tyck.
4o: qwesti: R: Saugen
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er i aaret 1747 sadt for fast skuur 900 Bord, men skal de aarlige udgifter faaes, saa Saug
Eierne kand stoppe omkostning og udgifter, faar Saug[en] skiære meere. (Sjå Merknad
nedanfor) har ellers Jndkaldet samtlige skoug Eiere, at oplyse hvad de for Eftertiden aarlig
vil og kand, uden skougens Ruin og skade, drive og til Saug lade frem {drive} \føre/. Ejeren
til gaarden Wattetwedt, Christopher Siursen Gieltnes, paa sin Moder Anna Christophersdatter
Gieltnes veigne, angav at kunde fra bem:te hendes Odels gaard Wattetwedt til Saug aarlig
lade frembringe 6 Tylter af 10 til 12 fods lengde, bordene 1 ¼ Tom/m/e tyck, og 12 Tylter af
ordinair 8 fod lengde, Bordene 1 ½ tom/m/e tyck. Johannes Frøsten angav, at hand fra sin
Odels Jord Frøsten kunde hugge og aarlig til Saug lade føre 4 Tylter ordinair Tøm/m/er af 8
fods lengde, bordene 1 ½ tom[me] Tyck. Michel Grimsen Haaem sagde at hand fra sin Odels
Jordepart i benevnte gaard Haaemb kand hugge og til Saug aarlig lade frembringe 8 tylter
Tøm/m/er af ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½ Tom/m/e Tyck. bliver saa dend fastsatte
skuur 200 bord til 12 fod lang til udførsel, og af ordinaire bord 1000, der af 800 til udførsel og
200de til Bøygd.
Saugen blev besigtiget, og befunden med damstock og alt at staae paa beneficeret og Odels
fellets grund som meldt.
der efter forføjede vii os til de ommelte Skouve, for sam/m/e at siuvne og grandske.
Dend 21de Septembr: blev denne forretning atter foretagen,
og Skougene Siuvnet og grandsket, som alle befandtes i dend stand at de uden Skougenes
skade og Ruin kand taale dend angivne hugster.
Fogden her igientog sin ved første Saug giorde forbud, og tillige fremsadte dend der anførte
Qwestion: hvor til Saug Eierne Svarede som ved første Sag anført er.
(Merknad)
Fylgjande tillegg ligg plassert på eige ark i tingboka mellom side 130b og 131. Det er merka
med bokstaven ”B”, og tilføydd på toppen: ”til 4de qwestion”. Men ikkje funne nokon stad i
hovedteksten eit teikn som viser kvar tillegget skulle vore plassert. Bortsett frå at siste
setningen i tillegget samsvarar med linjene 3-4 ovanfrå på side 131. Utifrå teksten har det
med sagene Wangen og Dyssebech å gjera. Her kjem såleis teksten:
til 4de qwestion. Resp:do saug[en] er i aaret 1747 sat for fast skuur 1500 Bord. Men, {skal
den/n/e saug skiære 1500 bor} da den/n/e sag tillige med Wangens eller Haaems sag staar i
En Beck sam/m/en, hvor de ickun En gandske Kort tiid om vaaren kand have sneevand, og
siden heele aaret igienem intet, saa kand den/n/e Dyssebech saug ej alle aar faae vand nock til
1500 bords skuur, uden Wangens saug kand holde tiilig op at skiære, paa det den/n/e saug
kand faae all vandet. Da som Wangens sag i aaret 1747 blev sat for fast skuur 900 bord,
udgiør paa begge sagene 2400 bord, hvor over aldrig paa disse Tvende sager er skaaret, deels
af mangel paa vand, saa og, at de omligende skove formaaer ej at drive meere tøm/m/er. saa
er imellem os saug Eiere aftalt det en hver sag skal skiære lige meget, paa det ingen af os til
sin fastsatte skuur skal fattes vand, dets aarsag deelt skovene imel: os, og altsaa er Wangens

sag nu sat for 1200 bord, {h} vil haabe den/n/e sag og kand faae tøm/m/er til 1200 {h} bord. i
det haab indkaldet samtlig {saug Eiere} skoug Eiere at oplyse hvad de
Dend 22de Septembr: vare vii Endelig og forsamblede paa Bangs Saug, beliggende i bem:te
Ulwiigs Kiercke sogn. Hvorda for Retten jndfandt sig Eierne till denne Bagne Saug, Samson
Asbiørnsøn Nessemb som ejere for ½ Part, og Ole Tosteensøn Westreim som Ejer for ½ part i
berørte saug, der med Damstock og alt er bestaaende paa Halsnøe Closter godses grund, og
sagde: det de nødtvungen har været beføjet denne forretning for Øfrigheden at begiære. NB:
her tilføres ligesom ved første Saug tilført findes. Til 1te qwest: R: anviiste deris bevilgning
til sam/m/e Saug at opbygge, som er een Memorial de dato (ope rum), jndgivet til forrige
Stiftbefahlingsmand Ulrich Kaass, med højbemelte hans der paa teignede Resolution af 25
Julij 1736, saa lydende. 2. qwest: R: de gaarders skouve, hvor fra Tøm/m/eret til Saug[en]
frem kom/m/er og drives ere, saasom: Bolstad, Nesseim, Frøsten, Rondestvedt, af hans
Maj:ts Egne beholdne gods og de beneficerede skouve kom/m/er ej noget Tøm/m/er, saasom
der paa sam/m/e er giort et General forbud, det ej nogen hugster i bem:te Skouge maa øves.
3. qwest: R: har ei givet agt paa noget vist qwantum Tøm/m/er fra hver gaards skoug aarlig
er frem kom/m/en, mens alleene i agt taget, at jndtet er oversteegen dend fastsadte skur, og
har Tøm/m/eret almindelig veret af ordinair lengde 8 fod, og bordene 1 ½ Tom/m/e Tyck.
Mens for Eftertiiden paastaaer at skiære fra 10 til 12 fods lengde, bordene 1 ¼ Tom[me] tyck,
saa og 8 fods lengde, bordene 1 ½ Tom/m/e Tyck. 4o: qwest: R: Saugen er i aaret 1747 sadt
for fastsadt skuur 500 Bord, men skall de aarlige udgifter faaes, saa at Saug Eierne Kand
stoppe omkostning og udgifter, faar Saug[en] skiære meere, har ellers Indkaldet samtlige
Skoug Eiere at oplyse hvad de for Eftertiiden aarlig vil og kand, uden Skougenes Ruin og
skade, drive og til Saug lade frem føre. Eieren til gaarden Bolstad, Ole Tostensøn Westreim,
angav, at hand fra sin Odels Jord Bolstad til Saug kand hugge og aarlig frem føre {af} 2
Tylter Tøm/m/er af 10 til 12 fods lengde, bordene 1 ¼ Tom[me] tyck, og af Ordinaier lengde
8 fod til 1 ½ tom[me] Tyck, 6 Tylter. Samson Nesseim angav af sin Eiende Odels skoug
Nesseimb at hugge og til Saug fremføre 5 Tylter uden skougens Ruin, af ordinair lengde 8
foed, bordene 1 ½ tom/m/e Tyck. Ligesaa sagde bem:te Samson Nessemb, at hand paa sin
Myndtling Magnus Olsens veigne {dri} kand fra hans bem:te Myndtlings Odels Skoug
gaarden Rondestwedt (: skougen uden skade :) lade hugge og til Saug lade frem bringe 6
Tylter ordinair Tøm/m/er til 8 fods lengde, bordene 1 ½ Tom[me] tyck, Johannes Frøsteen,
af sin Odels Jord bem:te Frøsteens skov, sagde at kunde hugge og aarlig til Saug fremføre 4
Tylter Tøm/m/er af ordinair lengde, bordene til 1 ½ Tom/m/e Tyck. bliver saa dend fastsatte
skuur for Eftertiiden 100 bord til 12 fod lang udførsels bord, og af ordinaire bord 800de, der
af til udførsel 600, og til
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Bøygd 200de.
Saugen blev besigtiget, og befunden med damstock og alt at staae, som forhen meldt er, paa
deris Maj:ts Halsnøe Colsters \godses egen/ grund.
Der efter forføjede vii os til ommeldte skouve, for sam/m/e at siuvne og grandske.
Dend 23de September blev denne forretning atter foretagen,
og Skougene Siuvnet og grandsket, som alle befandtes i den stand at de uden Skougens
skade og Ruin kand taale dend angivne hugster.
Fogden her igientog sit ved første Saug giorde forbud, og tillige fremsadte dend der ansatte
qwæstion. hvor til Saug Eierne Svarede som ved første Saug anført er.

Dend 4de Octbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Mochestad 3de Thuun, med efterskrevene
Eedsorene Laugrettes mænd, som efter Loven er opnævnt, sc: Christopher Langesetter, Lars
Torgielsøn Aga, Ole Olsøn Berwen, Jon Swendsøn Hougstwedt, Haldor Helleland, Peder
Torgielsøn Hougse, Torbiørn ibdm:, og Lars Tostensøn Mochestad, nærværende Bøygde
Lensmanden Jon Torgielsøn Hougse.
Hvorda for Retten fremstoed Peder Isaaksøn Mochestad og gav til kiende, det hand med
Muntl: varsel til den/n/e tægte dag har ladet stevne og indkalde her til Aastædet sine grander,
Neml: Siur Gribsøn Mochestad, Wichlich Siursøn ibdm:, Lars Jonsøn ibdm:, samt Lars
Larsøn Jndre Bleien og Arne yttre Bleien, til at faae needsat lovl: Marckeskield imel: dem og
Citantens paaboende jordebrug, forsaavit deres brug og Eiendom støder tilsam/m/en, alt trætte
og uenighed der ved at forebygge, og endeligen, hver efter andeel at svare den/n/e foretnings
omkostninger, og i mangel af mindelig forening at imodtage Dom udj et og alt. Saa er og
stevnet og indkaldet Citantens nærmeste grande Knud Aamunsøn Mockestad, vidner at
anhøre om deres foreening som skeede imel: dem da de selv skiftede jorden, der efter Dom at
imodtage til lovl: Marckeskields needsættelse, samt at skifte Korn og høeladen dem imel:, paa
det Citanten kand vide sin andeel af disse huuse i rette tiid at reparere og lovl: vedligeholde,
og endelig at svare processens omkostning. vidnerne, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, ere Ole Olsøn Resetter og Ole Larsøn ibdm:, og vil Citanten fornem/m/e om de
samtlige indstevnte møder.
Efter paakaldelse møtte Siur Gribsøn Mochestad, Wichlich Siursøn ibdm:, Lars Jonsøn
ibdm:, Lars Larsøn Jndr: Bleien, Arne yttre Bleien, samt de tvende indstevnte vidner Ole
Olsøn Resetter og Ole Larsøn ibdm:, der alle tilstoed lovl: varsel at have bekom/m/et.
Knud Knudsøn Mochestad møtte som søn af indstevnte Knud Aamunsøn Mochestad, og
tilstoed det stevningen i \dag/ 14 dage til i dag er lovl: forkyndt udj hands med Moder Ingeleif
Wichlichdatter[s] paahør, siden hands Fader, den tiid stevningen blev forkyndt, var paa reise
Øster paa landet, men næste Fredag der efter kom hiem fra reisen, da Comparenten med
Moder sagde ham det hand til den/n/e foretning var stevnet, hvor over hand Mandagen der
efter, som var i gaar 8te dagge, Reiste til Bergen for at tale med sin jord-Eiere, der tillige Eier
Citantens jord, og venter Comparenten{s} sin Faders kom/m/e hvert øyeblik, men skulde
hand icke kom/m/e, da er Comparenten ej tillagt nogen ordre at møde paa hands vegne, hvor
for hand ej heller befatter sig med sagen, uden forsaavidt, hvad der kand skee og blive forettet
med gott og gode.
De tilstæde værende og mødende Parter begiærede det Rettens Middel vilde nedsætte
Marckeskiel efter den anvisning de lover at giøre.
blev da først Imellem Gottene, under veien, Nedsat En Marckeskiel steen som visser i lige
linie Need og indefter i En Kors og tvende efter hin anden needsatte Marckeskiel steene, den
sidste staar ved ageren Selje-flæcken. uden for disse Mercker Eier Citanten, og inden for Eier
Siur og Wichlich Mockestad.
I Hougebræchene ved den øvre side af veien Needsat en Merckesteen som visser op i 5 efter
hinanden giorde Mercker, Neml: 2de Merckesteene, 2de Kors og en L gloppe. uden og oven
for disse Mercker Eier Citanten, og inden og Neden for eier Lars Jonsøn Mockestad.
ved Botne ageren under en steen Røys needsat En Merckesteen som [visser] ned i ageren udj
en jordfast steen, der hugget en Kors, sam/m/e visser lenger need i ageren udj en Merkesteen,
hvor udj blev hugget en L gloppe, sam/m/e visser med en steen muur, hvor der i yderste enden
af steenmuuren blev needsat en Merckesteen, sam/m/e visser beent ned til den øverste og
inderste ende af Grunvolde-ageren, der
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Nedsat en Merckesteen som visser ud efter i en Nedsat Merckesteen imel: bøen og ageren,
sam/m/e steen visser ud efter i En steen-Røyse, i en gaml: Merckesteen som visser ud efter til
den yderste ende i Botnen-Reenen, og er ende Mercket. uden og oven for disse Mercker eier
Citanten, neden og inden for Eier Siur Mochestad ageren, men bøen eier Lars Jonsøn
Mochestad.
Needen paa Bøen i Biaar løedalen Needsat en Merckesteen som visser op efter steengaren
udj 5 efter hin anden i steen huggede Korser ved garen, uden for disse Mercker Eier Citanten,
og inden for eier Arne yttre Bleien.
hvor med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 5te Octbr: blev den/n/e foretning atter foretaget.
Da møtte for Retten Knud Aamunsøn Mochestad[s] huustroe Ingeleif Wichlichsdatter med
søn Knud Knudsøn og sagde, det deres Mand og Fader ej var hiemkom/m/en. fremdeeles
forestillede, at da jorden blev skift hindes Mand og Citanten imel:, byttede Citanten jorden, og
Comparentens Mand Knud havde valet og tog hvilcken part hand vilde: da blev saaleedes
aftalt, at den af dem som fandt sig misholden skulde skee vederlag. Nu finder min Mand sig
misholden, kand hand der for skee vederlag, vedtager ieg og min søn steenings foretning at
skee med Marckeskields nedsettelse, men skeer ei vederlag, paastaaes opsættelse indtil
Manden Knud Aamunsøn kom/m/er hiem og selv kand forsvare sig.
Citanten sagde, det er sandt at der blev aftalt, det den som fandt sig brøstholden skulde skee
vederlag, men den som gav vederlag, skulde da have et nytt val at tage hvilcken part hand
vilde.
Ingeleif Wichlichdatter sagde, her om vil ieg høre de indstevnte vidner.
Vidnerne fremstoed for Retten, da Eedens forklaring blev dem forelæst, og formanet at blive
ved sandhed.
1ste vidne, Ole Olsøn den gamle, boende paa næste gaard her ved, kaldet Reisetter, aflagde
Eeden og vidnede, at da jorden blev skift imel: Peder og Knud, blev vidnet og hands grande
Ole Larsøn tilkaldet som vidner. da skifte Peder al {j} bøen saaleedes at en hver kunde
beholde ager paa sin Egen bøe, og de som vidner sat pæle need efter som Peder skiftede. da
bøen var skift, siger Peder til Knud, vil du nu lade det være omfare i 3 aar, at vi kand
forsøges, eller vil du nu Kiose, /: er, tage [h]vilcken part du vil, at have valet, til at tage en af
parterne :/ da Kios[ede] Knud den part hand nu bruger. Og blev da omtalt, at den som fandt
sig brøstholden skulde skee vederlag, og da skulde Peder Kiose hvilcken part hand vilde, naar
Knud havde byttet, eller skift paa nye. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Ole Larsøn, boende paa neste gaard Reisetter, aflagde Eeden og vidnede i Et og
alt Conform med første vidne.
Konen Ingeleif med søn/n/en Knud Knudsøn begierede sagen udsat, indtil Manden og
Faderen Knud Aamunsøn selv hiem kom/m/er.
Afskeediget
den forlangende udsettelse billiges, indtil Een for snee og Jis beleilig tiid. Citanten betaller
Rettens Personer, saasom Sorenskriveren[s] diet penge 4 mrk:, for 2de dages foretning 3 rd:,
Laugretten per Mand 2 mrk: 8 s:, er 3 rd: 2 mrk:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 8 rd:, da der
ved endelig Dom skal vorde Kiendt paa omkostrning.

Dend 20de Octbr: blev paa Gaarden Næss holden Et almindeligt Høste, Skatte og
Sagefalds Ting med Jondahls skibreedes Almue, nærværende inden Retten Fogden
Andreas Juel, med Bøygde Lensmanden Giermun Næss, og den Tingsøgende Almue, da

Retten blev betiendt med det Ordinaire Laug Ret, som paa fol: 105 findes opnævnt, undtagen i
Jon Wiig stæd sat Engel Bache, for Abel Guntvedt sat Johan/n/es Eichen, og for Ole Berje sat
Lars Halderager.
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret,
1o: Forord: af 4 Julj 1757 angaaende de forhen myntede og der efter til 11 mrk: stycket
needsatte Courante Ducaters indkaldelse.
2o: Forord: af 17de Aug: nest efter angaaende Et Liv-Rente Societet.
3o: Hands Excellence Hr: Stiftbefahlingsmandens ordre til Fogden, af 17de Septbr: h: a:,
angaaende Spedalske penge som her af Fogderiet i aar skal udreedes med 196 rd: 3 mrk: 11 s:,
samt Delinqvent omkostninger med 100 rd: 4 mrk:
4o: En dito ordre til Fogden af 13 Junj h: a: angaaende undermaals Tøm/m/er hugst, at
undersøge om nogen imod Forord: er skeet, samt forbud paa unge træers omfælding til
Knapholdt, Tøndestav og deslige.
5o: En dito ordre til Fogden af 4de Junj h: a: med indslagde!! Copie af Kam/m/er Collegii
skrivelse af 16de Apriil nest forhen, angaaende, hvorleedes de udj de Beneficerede skove til
Negotien tienlige træer, best kunde anvendes til Kongens Cassa, enten ved auction eller i
andre maader.
Jørgen Herrestvedt lod ved skriftl: begiering af 8de Junj h: a: opbyde sine Myndl: arve
Midler, Neml: Herborg Hansdatters arvede 49 rd:, og Ingebor Nielsdat: arve[de] 9 rd:, om
nogen dem til laans imod 5, 4 ½ eller 4 proCto paa Pant forlangede. men Almuen svarede,
der var ingen som behøvede disse penge.
Lars Endresøn Hougaas og med Jnteressendere udgivene skiøde af 16 Maj 1757 til
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Ludwiig Torbiørnsøn paa 1 pd: 21 mrk: smør i gaarden Hvidesteen, blev læst.
Torchiel Iwersøn Schieldnes lod skriftlig udbyde sin Myndling Boel Heljedatter[s] arve
Midler 60 rd: 2 mrk: 5 s:, om nogen dem til laans paa pant imod 5, 4 ½, eller 4 proCto aarlig
svarelse vilde have, men ingen anmelde sig.
Abel Aslachsøn Flugedahl gav tilkiende, det hand med Muntlig varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde sin forlovede Kiæreste Inger Iwersdatter Guntvedt med Fader Iwer
Guntvedt, vidner at anhøre til Et lovskicket Tingsvidnes erholdelse, betræffende Deres
ordentlige og lovlige Belestevnis eller forlovelses holdelse, i mange ven/n/ers nærværelse,
som nu ej af den indstevnte Inger Iwerdatter vil holdes og opfyldes. vidnerne, som under
Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Niels Johan/n/essøn Selsviig, \Iwer Underhougen/, og
Samson Præstegaard. og vilde hand fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
Dend indstevnte Inger Iwersdatter møtte, tilstoed varselen, og sagde jeg vil slet icke have
Abel Aslachsøn, endskiønt ieg nestleeden Vinter holt Belestevne, eller forlovelsemaal, med
ham: men, mine Forældre tvang mig der til, det ieg nu for Retten bekiender.
Faderen Iwer Guntvedt møtte, tilstoed varselen, sagde, endskiøndt hand gierne ønskede at
see, det hands Datter tog til ægte Abel Aslachsøn Flugedahl, der er en meget skickelig og brav
Karl, til dend enden og i den hensigt Comparenten har tilbøxlet Abel Aslachsøn sin gaard
Guntvedt. men, der hos maatte hand og tilstaae, det hand som Fader, fra den tiid af, hands
Datter gick første gang til Guds bord, som var nu i som/m/er Et aar siden, stedse har truet og
tvunget hende til dette forlovelsemaal, ønskede inu deris hierter kunde vorde foreenede.

Citanten sagde, det hand i 5 aar har beilet til Pigen, har ej fornum/m/et andet end alt
skickeligt, men nu i som/m/er Et aar siden, da fornam hand forandring hos Pigen, det uagtet
gav hun og Fader mig fuld ja ord Hellig-Tre-Kongers aften sidstleeden, hvorom hand
paastoed sine vidner forhørte.
De indstevnte vidner blev paaRaabt, som fremstoed for Retten, da Eedens forklaring blev
dem forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Niels Johan/n/essøn, boende paa Gaarden Wiig!! (Selsviig?), aflagde Eeden efter
loven og vidnede, at Hellig Tree-Konger aften nestleeden, var vidnet som Belemand med
Abel paa Gaarden Guntvedt, og som de var i stuen, kom Faderen Iwer med Daatteren Inger og
Moderen ind i stuen, efter at de havde været ude og Raadslaaet dem med deres Folck, og siger
til os, deris begiering skal være ja: der paa tog Faderen, Moderen og Daatteren dem alle i
haanden. men hvad de havde talt sam/m/en uden for stuen og hvad der er passeret, ved vidnet
intet om. Retten tilspurte vidnet, om hand den omvundene aften fornam, det Pigen Ingier var
misnøyet, eller at dette Bælestevne skeede imod hendes villie. Resp: Fornam eller merckede
ej noget, uden at det varede noget lengere end sædvanligt, inden de fick svar paa deres
begiering. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Iwer Larsøn, boende paa Gaarden Underhougen, efter aflagde Eed vidnede, det
hand af Iwer Guntvedt, som hands Søskende Barn, var bedet til dette bælestevne, som holdes
med hands datter og Abel, nestleeden Hellig-Tre-Konger aften. og vilde Pigen Inger nødig til
at have Abel, men alle tiltalte Pigen, saa og vidnet selv, det hun skulde adlyde {adlyde}
hindes Forældre. dog sagde vidnet selv til Pigen, sig du ickun nej, du vil icke have Abel, saa
skall ingen true dig dertil: da svarede Pigen, det hun troede sig icke til at sige Nej for hindes
Forældre, og at de alle vilde blive vred paa hende.
3de vidne, Samson Samsonsøn, boende paa Præstegaard. efter aflagde Eed vidnede, at hand
som næste grande var af Iwer Guntvedt beden til dette Bælestevne, som holdtes paa Guntvedt
Hellig-Tre-Konger aften sidstl:, og lod Pigen meget ilde og vilde nødig til at sige Abel ja.
men som de alle syntes meget vel om Abel, talte de alle Pigen Inger til, det hun skulde adlyde
hindes Forældre og sige Abel ja, da hun langt om lenge tilsagde Abel ja. Citanten tilspurte
vidnet, om hand hørte noget af Pigen, andet end vel, føren bælestevne blev holdet. Resp:
Nej.
Citanten var Tingsvidnet begierende, saasnart skee kand, beskreven, som blev billiget.
Dend 21de Octbr: Continuerede med Tingets holdelse for Jondahls skibreede.
Endre Larsøn Sætvedt, Siur Guttormsøn ibdm:, Johan/n/es Berjesøn ibdm: og Lars Pedersøn,
alle opsiddere paa Gaarden Sætvedt, gav tilkiende, det de med Muntl: varsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde deres Grander og Naboer paa Gaarden Underhougen, sc: Jon
Nielsøn, Lars Thoresøn og Iwer Larsøn, vidner at anhøre, betræffende, det de indstevnte med
deres Smaler lader needtræde og opæde Citanternes Enge slaatter, og beiter med deres Smaler
indtil det lider
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over St: Hans dag, Citanterne til stoer fornærmelse og skade, idet de ej i Rette tiide vil drive
med deres smale Creature til deres som/m/er beitte. Der om at imodtage Dom til undgieldelse,
skadens erstatning, og at de i lovl: tiid med deres Creature skal drive til deres som/m/er beiter,
samt processens erstatning. de vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Siur
Torchielsøn Sætvedt, huusmand, og Knud Jonsøn Borgen, og vil Citanterne fornem/m/e om
samtlig indstevnte møder.

De indstevnte Underhougens beboere møtte alle, tilstoed varselen, og sagde det de indtet har
handlet imod det dend 9de Junj 1738, udj Aastæds trætten paa Gaarden Underhougen, inden
Retten sluttede forlig, der om de frem lagde til den/n/e acts følge, Rettens lovlige behandling,
for saa vit sam/m/e vedkom/m/er den/n/e trætte. NB: her extraheres og indføres sam/m/e.
Citanterne paastoed de indstevnte vidner Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev vidnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Siur Torchielsøn, huusmand paa Sætvedt, gaml: 56 aar, har været ind paa 30 aar
huusmand paa Sætvedt, aflagde Eeden og vidnede, at Gaarden Underhougens smaler, nu paa
nogle {par} aar, har gaaet 3 ugger efter gamle Korsmisse over Sætvedts ager og bøe, hvor ved
de aarlig tilføyes stoer skade, hvilcket ej var saaleedes i forrige tiider, da de vel gick med
smalen paa Sætvedt ager og bøe til gaml: Korsmisse, men nu paa nogen tiid har det draget sig
aar efter andet, at de har gaaet der lengere, indtil nu de har begyndt at gaae der med smalen
indtil 3 ugger efter gamle Korsmisse. Citanterne tilspurte vidnet, om hand icke ved, det
Underhougen har indtaget en frem/m/et Mand paa støllen. Resp: ja, de har indtaget Salamon
Wiichene[s] Creature paa støllen. Underhougens opsiddere sagde, det de icke havde ene
indtaget Salamon Wiichene paa støllen, men heele Bøygden havde giort det, og vilde gierne,
for deres andeel afskaffe det igien. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, Knud Jonsøn Borgen, tienende hos Endre Sætvedt, efter aflagde Eed vidnede, at
være gaml: 24 aar, er barnefød paa neste gaard Borgen, som ligger ved Sætvedt og
Underhougen, forklarede, det Underhougen med sine smaler, aar efter aar, lengere og lengere,
har draget over Sætvedt ager og bøe med beite, indtil nu paa faae Aar, da de har beitet ager og
bøe indtil 3 ugger efter gamle Korsmisse. og har de indtaget Salamon Wiichene, som en
frem/m/et Mand, ind med sig paa støllen. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
Citanterne frafald skadens erstatning, paastoe alleene Dom over de indstevnte at drive med
deres smaler om vaaren, før til støels, at der om maatte fast sættes en fast tiid, og i den tiid de
med smalen sidder hiem/m/e om vaaren, da at giette dem fra Citanternes agere: item at
afskaffe den frem/m/ede Mand de har indtaget paa støllen. og endelig, at svare os den/n/e
processes omkostning, hvorom de paastoed Dom.
De indstevnte sagde, naar de icke kand faae beite, som de har, faar de at fløtte der fra, videre
havde de ej i sagen at svare.
Da blev saaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Sagens grund bestaar alleene der udj, det Underhougen sidder lengere hiem/m/e med sine
smale Creature, end sædvanligt været haver, og som/m/eren vil det tillade, neml: indtil 3
ugger efter gamle Korsmisse, hvorved ager og bøe tilføres stoer skade, i det den beste
blom/m/e vorder needtraad og afbitt. Thj Kiendes for Rett, det Underhougen med sine smale
Creature, bør drage til støels, Aatende Dagen efter gamle Korsmisse vaarende, og i den tiid
hand saaleedes sidder hiem/m/e, bør hand giette smalen, at de ej kom/m/er i Sætvedt agere,
sam/m/e at needtræde, skeer noget her imod, bør de, saa ofte deres brøst dem overbevisses,
for{uden}uden skadens erstatning, at bøde til Kircke Sognets fattig Casse 2 rd: Angaaende
den frem/m/ede Mand Salamon Wiichene, som Underhougen med sine!! (hans?) Creature har
indtaget paa stølen, da som der paa ej er stevnet, Kand den post nu ej heller orddeeles, men
afvises til lovlig paatalle. I Processens omkostning betaller Underhougens beboere, en for alle
og alle for en, til Citanterne 2 rd: 48 s: inden 15ten dagge efter Dommens forkyndelse, under
videre lovlig adfærd.
Aad Larsøn Brattebøe gav tilkiende, det hand med Mundtlig varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Gierdt Erichsøn Bache, vidner at anhøre og Dom at imodtage fordj hand
har beskylt ham for hands sogne Præst.

dend indstevntes søn Engel Giertsøn Bache møtte for sin Fader og sagde, det stevning[en] ej
indbefatter nogen Reel sigtelse, hvor for hands Fader skal modtage Dom, eller hvor om hand
skal anhøre vidner, altsaa paastoed Comparenten stevningen afviist.
Afskeediget,
stevnemaalet afviises til lovligere behandling.
Hr: Fogden Juel lod, til bilager ved sine Regnskaber, oplæsse og Examinere følgende
Documenter. 1mo: det Ordinair Tingsvidne indeholdende 10 poster. 2o: Specification paa
aftags gaardene, hvor efter Contributionerne, Leeding og Tiende beregnes. 3o: om
Tingskydsen, at den rigtig er betalt. 4o: Et Odels Mandtal. 4o:!! (5o:) betræffende Placaten
om auction over Lysse Closter godset, at den rigtig paa Kircke backerne er publiceret.
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De Laurettes mænd som Retten tilstundende Aar 1758 skal betiene blev opnævnte, og ere
følgende, Nye, Lars Bergesøn Brattebøe, Helje Torgiersøn Tørviigen, Aad Olsøn Ougestad.
gaml: Aad Brattebøe, Samson Larsøn ibdm:, Peder Iwersøn Fladebøe, Brynild Siursøn ibdm:,
og Siur Nielsøn Qwale. de unge blev betydet i tiide at aflæge deres Laugrettes Eed.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
med Jondahls Almue ophævet.

Sam/m/e dag (dvs: 21/10) blev paa nest forbem:te gaard Næss holden Et almindelig Høste,
Skatte og Sagefalds Ting med Østensøe skibreede[s] Almue, nærværende inden Retten Hr:
Fogden Juel, Bøygde Lensmanden Giermun Næss, med den Tingsøgende Almue, da Retten
blev beklæd med det Ordinaire Laugret som paa fol: 107 findes opnævnt, undtagen i Iwer
Olsøn Ryke stæd sat Ole Halwersøn Fosse,
hvorda allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forord: og ordres som paa fol:
132 findes ved Jondahls Tinglav at være Extraheret.
Arveskifte brevet af 13de Apriil 1757 blev læst, sam/m/e var sluttet efter Erich Jacobsøn
Steene, og var sterfboe[n] Eiende Jordegoeds i gaarden Steene 1ste Thuun 1 pd: 6 ¾ mrk:
smør, 1 ¾ f:skind, ¼ K:skind med bøxel, og overbøxel efter andeel, vurderet 45 rd: 5 mrk: 10
s:, og udlagt først til Creditoren Johan/n/es Erichsøn 6 ¾ mrk: smør, 1 ¾ f:skind og ¼ K:skind
for 17 rd: 5 mrk: 10 s: Resten til arvingerne, Neml: Encken Fria Larsdatter 12 mrk: smør, og
Børnene Johan/n/es, Lars og Jacob Erich-søn/n/er, hver 3 mrk: smør, Sisselle og Guro
Erichsdøttere, hver 1 ½ mrk:
Svend Larsøn Røsseland udgivene skiøde af dags dato til Arne Swendsøn paa 1 pd: 9 mrk:
smør i gaarden Rosseland, blev læst.
Præste Encken Johan/n/e, sal: Winding, udgivene bøxelbrev med Revers, af 15de hujus, til
Tron Siursøn Tvet paa ½ Løb smør i ødejord Tældal, blev læst.
Michel Larsøn Nesthuus gav til Kiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Gunner Tollefsøn Aarhuus, vidner at anhøre, om de af ham udtalte
skieldsord og grove beskyldninger imod Citanten, der næst Dom at imodtage til undgieldelse

og processens erstatning, vidner som til sagens oplysning, under Lovens faldsmaal er
indkaldet, Salamon Norrem, og vil Citanten fornem/m/e om de indstevnte møder.
Dend indstevnte Gunner Tollefsøn Norrem blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
det indstevnte vidne møtte.
Kaldsmændene Giermun Olsøn Næss og Ole Nielsøn Norrem afhiemlede stevningen at være
{Germun} Gunner Tollefsøn Aarhuus lovl: forkyndt paa Gaarden Aarhuus udj hands Fader
Tollef Aarhuus paahør, siden Gun/n/er ej lod sig finde, og lovede Faderen at ankyndige sin
søn det.
Citanten paastoed det mødende vidne forhørt, og erindrede om Laugdag for den nu
udeblivende. Eedens forklaring blev vidnet forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
derefter vidnet Salamon Erichsøn, boende paa Gaarden Norrem, fremstoed, aflagde Eeden
efter Loven og vidnede, at i den/n/e vaar, dagen mindes vidnet ej, var Præstens Medhielper,
som er Citanten, paa Gaarden Aarhuus, vidnet var der og, og som de stode ude i Thuunet og
talte med hin anden, kom Gunner Tollefsøn ud af sin Faders stue og overskiende
Medhielperen Mickel Nesthuus, kaldende ham for en Kieldring, Fiasebicke, fleere ord mindes
vidnet icke, ej heller ved hand aarsagen hvorfor Gunner overskieldede Mickel.
Citanten sagde, at efterdj vidnet ej erindrer alle ordene, saa fandt hand ufornøden at
fremsette qwæstioner.
Afskeediget
den lovlig indstevnte Gunner Tollefsøn Aarhuus gives Lavdag til neste Ting at møde.
Hr: Lyder Fasting udgivene bøxel brev med Revers, af 15 Julj 1757, til Jon Olsøn paa 18 mrk:
smør, ½ Løb salt i gaarden Botnen, blev læst.
Dend 22de Octbr: Er følgende passeret.
Aamun Drengsøn Store Aass udgivene Pante brev af 22de Octbr: 1751 til Siowat Aalviigen
for Capital 36 rd:, læst til Tinge d: 2 Junj 1752, og indført i Pante Bogen paa fol: 349, blev
efter paategnede qvittering af 12de September 1757 anvist til udslettelse.
Siowat Aalwiigen og med Jnteressendere udgivene skiøde af 21de Octbr: 1757 til Lars
Aamunsøn paa 2 pd: 6 mrk: smør i gaarden Store Aass, blev læst.
Lars Aamunsøn Store Aass udgivene Pante brev af dags dato til Siowat Aalwiigen for laante
penge 59 rd:, imod det underpant af 2 pd: 6 mrk: smør uden bøxel i gaarden Store Aass, blev
læst.
Niels Isaaksøn Botnen viste fællene af 2de voxene Biørne, som hand i den/n/e som/m/er har
skut paa sin Egen grund, Fogden betalte til ham 4 rd:
Lars Siursøn Telstøe viste fællene af 2de voxene Biørne, som hand i den/n/e som/m/er har
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skut paa Leehnets grund. blev af Fogden betalt 4 rd:
Hr: Fogden Juel, til bilager ved sine Regnskaber, lod oplæsse og Examinere ligeda[nne]
documenter for dette skibreede, som ved Jondahls skibreede findes Specificeret, samt en
skatte Restance, vis endelig Sum/m/a var 4 rd: 51 s:, og som ingen nogen der imod havde at
erindre, men alt befantes rigtig, var hand Rettens attestation begierende, som billigens blev
efterkom/m/et.

De Laugrettes mænd som Retten tilstundende aar skal betiene, bleve opnævnte, og ere, Erich
Gunnersøn Wangdal, Gunner Arnesøn Kaldestad, Ole Swendsøn Steene, Stig Olsøn Berven,
Johan/n/es Tostensøn Biørke, Tosten Isaaksøn Meehuus, {Eri} Tron Siursøn Twedt og Niels
Hansøn yttre Aalviigen, alle nye.
Ole Swendsøn Scheje lod ved et skrift af dags dato, som blev oplæst, paa sin søn Swend
Olsøns vegne, lysse pengemangel, som Odels berettiget til En halv Løb smør i gaarden
Reistvedt.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.

Dend 24de Octbr: blev paa Eie-grund ved Søen med Grawens skibreede[s] Almue holden
Et almindeligt Høste, Skatte og Sagefalds Ting, nærværende inden Retten Fogden Juel med
Bøygde Lensmanden Lars Wambem og den Tingsøgende Almue, da Retten blev beklæd med
det ordinaire Laug Ret som paa fol: 109 findes opnævnt, undtagen i Johan/n/es Buu stæd sat
Christopher Kierland.
blev da allerunderdanigst og underdanigst publiceret de Forord: og ordres som paa fol: 132 er
Extraheret.
David og Siur Lars-søn/n/er Qwandal skriftl: forpligt af 4de Octbr: 1757 til deres Fader Lars
Nielsøn, hvad hand aarlig til livs ophold skal nyde, blev læst.
Aamun Nielsøn, Aamun Jonsøn og Knud Ellingsøn, leilendinger paa Gaarden Store Grawen,
med Kircke-Eieren Christopher Geltnes oprettede Contract om fæebeite i Kircke Teigen,
dateret 20 Maj h: a:, læst.
Lars Wichligsøn Tweito udgivene gieldsbrev af 23 Maj 1757 til Christopher Jeltnes for
laante penge 99 rd:, imod det underpant af ½ Løb smør, ½ b:skind, ½ g:skind i gaarden yttre
Tweito, med første prioritè, blev læst.
Torbiørn Larsøn Holwen udgivene skiøde af 21 Maj 1757 til Anders Torbiørnsøn Nessem
paa 1 pd: 3 mrk: smør i gaarden Nessem, blev læst.
Dend 25de Octbr: Er ved Grawens Ting følgende passeret.
Torgier Aslesøn Nessem viste fællen af en voxen Biørn, som var halv voxen, den hand i
som/m/er havde skut paa Leehnets grund, blev betalt 1 rd:
Arveskifte brevet efter Christi Guttormsdatter, sluttet d: 6 Aug: 1757, blev læst, og var
stervboen Eiende Jordegoeds i gaarden Osse 2 pd: 9 ½ mrk: smør, 1 huud med bøxel, vurderet
519 rd: 5 mrk: 7 87/223 s:, og udlagt i gields fordring, Neml: til Encken Britte Halsteensdatter
17 ½ mrk: smør, 1 huud, til Halsten Davidsøn 4 mrk: smør, til Baar Davidsøn 9 mrk: smør,
og i Arv til Enckemanden Elling Davidsøn 13 ½ mrk: smør, til Magdeli Ellingsdatter 13 ½
mrk: smør, Nock ud[j] bem:te gaard Osse 1 pd: 12 mrk: smør uden bøxel, vurderet 100 rd:
8 136/223 s:, og udlagt i Arv til benævnte Enckemand Elling Davidsøn og hands datter
Magdeli, hver det halve, som er 18 mrk: smør uden bøxel.
Christopher Siursøn Jeltnes udgivene bøxel brev med Revers, af 21de Maj 1757, til Aamun
Nielsøn Store Grawen, Aamun Jonsøn ibdm:, og Knud Ellingsøn ibdm:, paa Fæe Beite og
støls haven i Gravens Kircke Teig, imod 48 s: aarlig svarelse til Kircken, blev læst.

Hr: Raadmand Geelmuydens skiøde af 23de Septbr: 1757 til Haldor Helleland paa ½ Løb
smør, 1 g:skind i gaarden Hougen, blev læst.
Jens Olsøn Nestaas udgivene skiøde af 24de 8tbr: 1757 til Erich Nielsøn paa 1 pd: 3 mrk:
smør, ¼ b:skind, ¾ f:skind, ½ K:skind i gaard: Nestaas, blev læst.
Ole Aslachsøn Sæbøe og Morten Warberg udgivene skiøde af dags dato til Knud Nielsøn
paa 5 2/5 mrk: smør i gaarden Sæbøe, blev læst.
Ole Larsøn Welken udgivene skiøde af 24de 8tbr: 1757 til Lars Olsøn paa Et pund 3 mrk:
smør, 3/8 huud i gaarden Welcken, blev læst.
Lensmanden Lars Wambem gav tilkiende, det hand paa Justitiens vegne med Muntl: varsel til
dette Ting har ladet stevne og indkalde Tosten Hylden fordj hand {dend 5te, som var en
Løverdag aften, og} d: 5 Junj, som var Søndagen, var drucken. item Hans og Iwer Børsem,
som sam/m/e Søndag ligeleedes har været drucken. der om vidner at anhøre. ligesom de
tvende sidste d: 4 Septbr: Nestleeden, som var en Søndag, vare beskienckede. om alt vidner
at anhøre, dom at imodtage til undgieldelse. vil fornem/m/e om de indstevnte møder.
Hans Børsem møtte, tilstoed varselen, sagde det skal aldrig bevisses det hand 4de Junj har
været drucken, men vel dend 4 Septbr:, der for hand strax til de fattige vil betale 11 mrk:, som
af Sogne Præsten Hr: Schnabel her for Retten blev imod tagen.
Tosten Hylden efter paaRaabelse møtte ej, men for Iwer Børsem møtte hands søn Magnus
Iwersøn, som lyste sin Faders forfald, som er, at hand er syg og sengeligende, der for ej kand
møde, men tilstaar at have bekom/m/et lovl: varsel i den/n/e sag.
Kalds mændene Lars Lionne og Iwer Lione afhiemlede stevningen lovl: at være forkyndt paa
Gaarden Hylden, hvor Tosten haver sit tilholdstæd, og som hand ej var hiem/m/e blev
stevningen forkyndt i paahør af Thore Hylden og David ibdm:, men siden fandt de Tosten
Hylden, da de sagde ham hvad
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de paa Gaarden Hylden havde udrettet.
Magnus Iwersøn Børse for sin Fader betalte her i Retten til Sogne Præsten 11 mrk: for hands
Faders forseelse.
Actor frafald sagen imod de tvende Hans og Iwer Børse, men paastoed vidnerne forhørte
angaaende indstevnte Tosten Hylden, og at hand der efter maatte nyde Lavdag.
de indstevnte og mødende vidner er Aslach Endresøn Scheje, Anders Endresøn ibdm:, som
begge for Retten møtte. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved
sandhed.
1ste vidne, Aslach Endresøn, værende hos sin Fader paa Gaarden Scheje.
Hr: Capitain Hierman for Tosten Hylden inden Retten til Sogne Præsten betalte 11 mrk: for
Tosten Hyldes forseelse.
Actor frafald sagen.
Welærværdige Hr: Meldahl, som Lauværge for Encken Provstinden Madam Winding, gav
tilkiende, at endskiøndt Provstinden, naar Naadsens aaret er om/m/e, træde fra direction over
det Beneficerede gods, saa dog, finder Hun sig alligevel beføyet for nærværende tiid at
anlegge sag imod leilendingen Joen Soelberg, som efter Hans Olsøn Hagestad[s] angivelse
skal have hugget i gaardens skov mere end Loven tillader Een leilendingen!!, dets aarsagen
Provstinden til dette Ting med Muntl: varsel har ladet stevne og indkalde bem:te Hindes
leilending Joen Soelberg, vidner at anhøre, derefter Dom at imodtage til undgieldelse efter
sagens befundende beskaffenhed, med Processens erstatning, vil altsaa først fornem/m/e om
dend indstevnte sagvoldere møder.

Dend indstevnte Joen Solberg møtte, tilstoed varselen, sagde, naar skoven vorder siunet og
grandsket, skal det ej befindes det hand har hugget ulovligt, men vel at have hugget for de 9
aar hand har beboet gaarden, til sin halve Landskyld, dend hand ej saa rigtig og accurat, som
ventelig er, paa stuppen kunde vurdere, altsaa, om der ved nogen ringe forseelse findes, vil
hand gierne betalle sin første Fæste.
Den/n/e sags angiver Hans Olsøn Hagestad fremstoed for Retten og sagde, det hand til
gaardens Landskyld Er En lods Eiere, der for paastaar de indstevnte vidner forhørte.
Dend indstevnte leilending sagde, det den/n/e hands angiver forfølger ham, i det haab hand
vil faae jorden til beboelse, og udjage mig med mange Børn paa en bar houg.
angiveren Hans Olsøn Hagestad urgerede inu paa vidners forhørelse, og er vidnerne Niels
Torgrimsøn Tweten, Torbiørn Lindebræche, Siur Nielsøn ibdm:, Siur Olsøn Spaanem, Endre
Skeie, Joen Endresøn ibdm:, Gunner Ourdahl, David Hylden, Thore ibdm:, Aslach Ourdahl,
Lars Roswold og Iwer Sysses, der alle under Lovens faldsmaal er indkaldet.
Hr: Meldahl sagde, efterdj angiveren paastaar vidnerne forhørte, saa har Provstinden
samtycket det.
Hr: Hejberg, som Capellan hos Sogne Præsten Hr: Atken, paastoed paa bem:te Sogne
Præstes vegne, det hands leilending Joen Solberg ingen lovmaal maatte overgaae uden lovlig
forsvar.
leilending Joen Solberg paastoed sagen henviist til Aastædet, at vidnerne der kunde giøre
anvisning paa det de vil sige, og at lovlig siun og grandskning da ved Rettens middel kunde
skee, paa det hand imidlertiid kunde see sig forsiunet med et forsvar, der vidnerne paa hands
vegne kunde examinere.
{Afskee} Hr: Meldal sagde, paa Enckens vegne, det hand ej noget imod leilendingens
paastand, som er lovlig, havde at erindre, men sagde der hos det Encken Provstinden
forlangede ej sagen paa Aastædet, men overlod det til den forventende Sogne Præst Hr: Atken
hvad hand finder forgot, til den ende ickun haver ladet sagen incaminere, siden den nu her ej
kand afgiøres.
Afskeediget,
sagen henvises til Aastædet, hvor den bør undersøges, siun og grandskning skee, og skal tægte
dagen der til vorde beram/m/et saa snart Sogne Præsten Hr: Atken, eller angiveren Hans
Olsøn Hagestad, der om giør anmodning, imidlertiid haver leilending Joen Solberg selv hos
Øvrigheden at anholde om et lovligt forsvar.
Johan/n/es Larsøn Halanger udgivene Mortification og qvittering til udslettelse, af 1ste 8tbr:
1757, paa Lars Erichsøn Kierland i aaret 1735 udgivene Pante Obligation til Iwer Larsøn
House, for Capital 63 rd:, blev lydeligen læst.
Dend 26de Octbr: Er ved bem:te Grawens Ting følgende passeret.
Lensmanden Lars Wambem, for skafferen Ole øvre Wasenden, som nu er fraværende for at
tilsige skyds, sagde, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde
Berge Traae at blive dømt til at betalle ham sin skaffer løn med Processens omkostning.
den indstevnte møtte og Rettede strax for sig. da Citanten frafald sin stevning.
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Anfind Leqwe for Siur Poulsøn Opheim efter forige tiltalle, æskede sagen i Rette Contra Ole
Westrem.

Contra Citanten Ole Westreim sagde lovl: at have ladet forkynde vidnet Magnus Børsem
Rettens forelægelse, og som vidnet nu møder, paastoed hand det forhørt.
Vidnet Magnus Iwersøn, Soldat ved Hr: Capitain Børse[s] Compagnie, ellers boendes paa
Gaarden Børsem, aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at i Nest forrige aar om Høsten, blev
Citanten Siur Poulsøn Opheim og Ole Westreim paa Gaarden Opheim i vidnets paahør, forligt
om det Tøm/m/er {Ole Westrem havde hugget} Siur Opheim havde hugget, det Ole Westrem
skulde have sam/m/e Tøm/m/er, og skulde hands Dreng igien arbeide hos Siur Opheim for det
arbeide hand paa Tøm/m/eret havde anvendt med dets needfældelse. Anfind Leqwe tilspurte
vidnet, om hand icke var den som overtalte Siur Opheim til at lade Tømmeret fra sig til Ole
Westrem. Resp: Siur Opheims verbroder {beg} Hellie Aadsøn Haaem begierede af vidnet,
det hand vilde talle til forlig imel: Siur Opheim og Ole Westrem om det needfælde tøm/m/er.
da siger vidnet til Siur Opheim og hands Kone, er Mercket ret, efter det af Laugretten
Needsatte Marckeskield, da gielder sam/m/e, og icke gam/m/el brug, og saa tilhører Ole
Westrem det Tøm/m/er som er needhugget paa hands Eiendom. da begierede Siur Opheim
{det} og hands Kone, det vidnet vil gaae med Siur til Ole Westrem, at de Kunde blive
forligte. Parterne havde ej noget videre at tilspørge vidnet.
Anfind Leqwe sagde, at som Siur Poulsøn Opheim nu ej selv er her nærværende, og
Comparenten beskyldes for trætteKerhed, saa frasiger hand sig sagen her inden Retten, med
paastand at sagen til næste Ting vorder udsat, paa det Siur Opheim selv kand ærklære sig over
sin sag eller see den ved en \an/den besørget.
Contra Citanten paastoed Dom.
Afskeediget,
da Anfind Leqwe frasiger sig sagen, med paastand om udsættelse, at Hoved Citanten, som nu
fraværende, selv kand besørge sig sag. Saa billiges sagen til næste Ting udsatt.
Ole Westrem gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Anfind Leqwe, at anhøre vidner om de nærgaaende ord og beskyldninger den
indstevnte her inden Retten paa Nestleeden som/m/er Ting har udtalt, Citanten og hands ved
døden afgangne Broder til største fornærmelse og forkleinelse. Derom at anhøre Dom til
undgieldelse og processens erstatning.
Anfind Leqwe møtte og tilstoed varselen.
Citanten sagde, vidnernerne!! (vidnerne), som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere de
her sidende 7 Laugrettes mænd, som alle tilstoed varselen.
i anleedning her af blev Retten beklæd med 7 andre Laugrettes mænd, sc: Iwer Eie, Niels
Følkedahl, Salamon Torblaae, Johan/n/es Frøsten, Johan/n/es Qwale, Michel Haaem og Elling
Bagne, som alle med den ene forhen værende tog sæde.
Citanten paastoed de 7 vidner forhørte, sam/m/e ere Ebbe Eie, Aamun Følkedalen, Tosten
Hamre, Elleif Sæwertwet, Anfind Torblaa, Iwer Lione og Torfind Buu. {og} og som disse 7
vidner ofte her inden Retten har hørt Edens forklaring oplæsse, blev det ufornøden sam/m/e
nu atter at oplæsse, der imod Dom/m/eren betydede dem Eeden, og formanede dem at blive
ved sandhed.
1ste vidne, Ebbe Hansøn, boende paa Gaarden Eie, aflagde Eden efter Loven og vidnede, at
paa dette aars som/m/er Ting, da Ole Westrem og Alfind!! (Anfind) Leqwe stoed her for
Retten, siger Anfind Leqwe til Ole Westrem, du paaførte mig den uretfærdige sag om Jægten.
men, du slap icke (: eller gick icke, et af ordene var det :) der fra med æren. Citanten
tilspurte vidnet, om hand icke tilspurte, den omvundene tiid, Anfind Leqwen, med disse ord:
hvem er det du meener, enten mig eller min broder, og hvad Anfind der til svarede. Resp:
kand ej erindre dette, saasom der fald megen Kæcklen dem imel: her for Retten. Anfind
Leqwe tilspurte vidnet, om hand icke strax ærklærede sig, at ordene ej var meent enten Ole
Westrem eller hands Broders ærlige Navn og Rygte, men alleene at de ingen ære havde af

den/n/e Jægte sag. Resp: Efter at Ole Westrem havde skudt Laugretten til vidne, siger
Anfind, det er en gam/m/el talle, du slap icke der fra med skam/m/e. anderleedes hørte vidnet
ej, det Anfind ærklærede sig. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, Aamun Joensøn, boende i Følkedalen, efter aflagde Eed vidnede Conform med
første vidne, i alt med svar til de af Parterne fremsatte qwæstioner.
3de vidne, Tosten Hamre, efter aflagde Eed vidnede Conform med første og andet vidne i et
og alt. men vidner, det ordene var Reent saa,
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du gick icke der fra med æren. til qwæstionerne svarede som de andre vidner.
4de vidne, Eilef Snaresøn, boende paa Gaarden Sæwertvedt, efter aflagde Eed vidnede
Conform med 3de vidne i alt, undtagen til Anfind Leqwes, ved første vidne fremsatte
qwæstion, forklarede vidnet, det Anfind Leqwe ærklærede sig saaleedes: det er et gam/m/elt
ordsprog, den som vinder sagen, vinder priisen.
Citanten, for icke at opholde Retten, frafald de øvrige indstevnte vidner, og paastoed Dom
efter sit stevnemaal.
Anfind Leqwe sagde, det hand langt fra icke har udtalt de omvundene ord for at forkleine
Citanten paa sin ære, men ordene vilde hand have udtalt, efter et gaml: ordsprog, at den som
taber sagen, havde ingen ære der af.
Afskeediget,
Citanten haver at tage Tingsvidnet beskreven, og sam/m/e i Retten at fremlæge til sagens
paadøm/m/ende. at Citanten dette paa sin side kand opfylde, udsættes sagen til næste Ting, da
Parterne haver at møde, og efter at Tingsvidnet er fremlagt, Dom at anhøre.
Der efter Retten blev beklæd med det ordinaire Laugret, som tog sæde.
Anfind Torbiørnsøn Leqwen gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne Ole Westrem, vidner at anhøre om En Tøm/m/er stock dend indstevnte har frataget
Citanten, der for Dom at imodtage efter paastand og i Rette settelse, samt processens
erstatning. vidnerne, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Ørjans Wichenes og Iwer
Torblaae, og vilde Citanten fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
dend indstevnte Ole Westrem møtte og tilstoed varselen. ligeleedes møtte vidnerne. Eedens
forklaring blev dem forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
End sagde Citanten, til vidne, under Lovens faldsmaal, at have indkaldet Torchiel Opheim,
der nu ej møder efter paaraabelse.
Kaldsmændene Lars Andersøn Lione og Iwer Michelsøn Lione afhiemlede stevningen
saaleedes: Efter Citantens ordre har vj lovl: stevnet den gamle Torchiel Ophem, det hand med
vidner skal beviise til dette Ting, under Lovens faldsmaal, det hand, Torkiel, har solt den
omtvistede stock til Anfind Leqwe.
Citanten paastoed de mødende vidner afhørte.
1ste vidne, Ørjans Poulsøn, boendes paa Gaarden Wichenes, efter aflagde Eed vidnede, at
nest afvigte aar om høsten, skar vidnet Ole Westrems Tøm/m/er, og som Ole ej var selv
nærværende, tog vidnet selv tøm/m/eret paa sagen, da vidnet nu havde taget en stock som laae
ved det andet Ole sit tømmer, og lagt den paa saugen for at skiære den, blev vidnet var, at i
stocken var som en nye hugget T. da tog vidnet stocken af saven igien, og lod den ligge indtil
Ole Westrem kom, da siunede vidnet ham stocken og Mercket, hvor til Ole Westrem svarede,
det var hands stock, da vidnet skar stocken. Ole Westrem tilspurte vidnet, om vidnet icke
selv siuntes at det var hands stock. Resp: ja, ieg kunde ej andet see, og tog den til saven
første gang, i den meening. 2o: qwæstion, om icke Anfind Leqwe og vidnet, føren stocken

blev skaaren, har gaaet paa sam/m/e stæd hvor Comparentens Tøm/m/er laa, og søgt efter en
stock, og ej har funden den. Resp: Anfind Leqwen kom og sagde, det vidnet, efter Torkiel
Opheims sigende, skulde siune ham stocken, men vi søgte efter den der hvor Ole Westrems
Tøm/m/er laae, men fandt den ej.
2det vid[ne], Iwer Larsøn, boende paa Gaarden Torblaae. Dend indstevnte Ole Westrem
protesterede imod dette vidne, der ej er stevnt eller Kaldet af Anfind Leqwe, men vel af
Torkel Ophem, og som Comparenten ingen sag har med Torkel Ophem, saa er hand ej heller
kaldet sam/m/e vidne at anhøre, hvor om Kalds Mændene kand bære vidnetsbyrd, derfor
urgerede paa dette vidnets afviisning. Citanten sagde, ieg tilstaar, ej at have ladet stevne
dette vidne, derfor ej heller stevnet Ole Westrem sam/m/e at anhøre. begierede sagen udsat til
næste Ting, for lovl: at indkalde vidnet og Ole Westrem, sam/m/e at anhøre.
Afskeedighed!! (Afskeediget),
dend forlangende udsettelse til næste Ting billiges.
Lensmanden Lars Wambem for Peder Dubergs Encke, efter forige tiltale, æskede sagen i
Rette Contra Christian Kløwe, og sagde lovl: at have ladet Rettens for[e]lægelse ham
forkynde.
dend paagieldende Christian Kløwe møtte og sagde, det hand tilstoed at være noget skyldig
til sal: Peder Duberg, men viste ej hvor meget, paastoed derfor Regning, at hand reent kunde
ærklære sig.
Afskeediget,
Citanten haver til næste ting at fremlæge regning over fordringen, til dens oplysning.
Lensmanden Lars Wambem for Monsr: Steenfeldt efter forige tiltalle Contra Christian Kløwe,
æskede sagen i
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Rette.
dend paagieldende Christian Kløwe møtte, tilstoed Kravet 11 rd: 3 mrk: 4 s: rigtig at være.
Hr: Capitain Hierman træde i Caution for Christian Kløwe, at hvis hand ej betaler Kravet
med 11 rd 3 mrk: 4 s:, samt processens omkostning, inden Julj Maanets udgang
tilkom/m/ende aar, da vil Hr: Capitainen betale for ham.
Citanten var her med fornøyet, og ophævede den anlagde sag.
Lensmanden Lars Wambem anviste til udslettelse Ole Aslachsøn Sæbøe udgivene gields brev
af 22de Nobr: 1734, læst til Tinge dagen der efter, og indført i pante Bogen paa fol: 35
indført, for Capital 55 rd: med sine Renter, var qvitteret d: 1ste Octbr: 1757.
Halwor Jonsøn Langesetter og Torfind Torfindsøn Buu udgivene skiøde af 30de Septbr:
1757 til Elias Langesetter, paa 1 pd: 3 mrk: smør, 3/8 huud med bøxel og herlighed i gaarden
Aarhuus, blev læst.
Anders Pedersøn Kierland og med Jnteressendere udgivene skiøde af 25de Octbr: 1757 til
Christopher Pedersøn paa 3 Spand smør i gaarden Kierland, læst.
Conrad Andersøn Undelands skriftl: penge mangels lysning af 25de Octbr: 1757, paa sin
huustroes vegne, som Odels berettiget til 18 mrk: smør i gaarden Sæwertvedt, blev læst.
Hans Nielsøn Garethun skriftl: pengemangels lysning af 25de Octbr: 1757, som Odels
prætendent til 1 pd: 9 ¾ mrk: smør, 3/8 huud, 3/8 g:skind i gaarden Garrethuun, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere, til sine Regnskabers følge, lige saadan/n/e
documenter som ved Jondals Ting er Specificeret, samt skatte Restancen, hvis endelige

Sum/m/a var 62 rd: 62 s:, og som ingen noget der imod havde at erindre, var hand Rettens
attestation begierende, som billigens blev efterkom/m/et.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar 1758 skal betiene bleve opnævnte, og ere,
Abselon Christiansøn Følkedal, David Larsøn Qwandal, Siur Larsøn ibdm:, Aamun
Hielmevold, Siur Larsøn øvre Hagestad, Tollef Danielsøn ibdm:, Iwer Poulsøn Herrej, og
Lars Jacobsøn Tvedt, alle nye.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.

Dend 28de Octbr: blev paa Gaarden Utne med Kingtserwiig og Røldahls Almuer holden
Et Almindeligt Høste, Skatte og Sagefalds Ting, nærværende inden Retten Fogden Andreas
Juel, med Bøygde Lensmændene, af Kingtserviig Joen Torgielsøn Hougse, og af Røldahl
Hellie Hamre, med den Tingsøgende Almue, da Retten blev beklæd med det ordinaire Laug
Rett som findes opnævnt og Specificeret paa fol: 112, undtagen i Jon Haldorsøn Mochestad
stæd sat Torbiørn Hougse, for Aslach Eidnes sat Swend Larsøn Eidnes, for Swend Helleland
sat Iwer Olsøn Utne, og for Aamun Jørgensøn Utne sat Aamun Tostensøn Utne.
allerunderdanigst og underdanigst publiceret de Forord: og ordres som ved Jondahls Ting
findes Specificeret og Extraheret.
Joen Samsonsøn Qwitne udgivene skiøde af 23de Maj 1757 til Samson Jonsøn paa 1 pd: 3
mrk: smør, ¼ huud i gaarden Qwitne, blev læst.
Johan/n/es Olsøn Aga udgivene pantebrev til Peder Duberg af 10 Decbr: 1745, publiceret d:
6 Junj 1747, og indført i Pante Bogen paa [fol:] 246, blev efter paategnede qwittering af 17
Junj 1757 anvist til udslettelse.
Peder Lexau og Ole Knudsøn Opheim udgivene skiøde af 28de Octbr: 1756 til Torgil
Isaaksøn paa 1 pd: 5 ½ mrk: smør, ½ huud i gaard: Opheim, og 9 ¾ mrk: sm: i gaard:
Buustetun, læst.
Aasmun Larsøn Horre af Røldal viste fællen af 2de voxene biørne, som hand i aar har skut i
Hellelands Marcken, blev af Fogden betalt 4 rd:
Aamun Aasmunsøn Løning af Røldahl viste fællen af 2de voxene Biørne, som hand i
som/m/er har skudt, blev af Fogden betalt 4 rd:
Arveskifte brevet af 23 Aug: 1756, sluttet efter afgangne Lensmand Peder Endresøn Urem,
blev læst, og var stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Ulsnes 1 Spd: smør, 1 g:skind,
vurderet 27 rd:, og udlagt i arv til hands Encke Britta Engelsdatter 5 mrk: smør, 1 g:skind, til
hands Børn Endre Pedersøn 9 mrk: smør, og Datteren Ingebor Pedersdatter 4 mrk: smør, alt
med bøxel.
Arveskifte brevet efter afgangne Knud Arnesøn Seim, af 14 Decbr: 1756, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Seim i Røldahl, En halv Løb smør, vurderet 50 rd: 1
mrk: 8 s:, og udlagt i arv til hands Encke Guro Arnedatter 1 pd: 10 26/67 mrk: smør, til hands
broder Brynild Arnesøn 1 41/67 mrk: smør.
Michel Olsøn Horre udgivene skiøde af dags dato til Wætle Olsøn paa En halv Løb smør i
gaarden Horre, blev læst.

Ole Jonsøn Aakre for sin søn Jon Olsøn Aakre og med Jnteressentere gav til kiende, det de
ved skriftl: stevning af 26de Septbr: 1757 her til Tinget haver ladet indkalde Christen
Mildbach og Carl Prom, vidner at anhøre betræffende en deel vadmel, de udj Bergen ved
Politien skal have frataget Citanterne, hvorom sagen nu ved Oberhof-Retten er beroende, alt
til Et lovskicket Tingsvidnes erholdelse. der om fremlagde deres skriftl: stevning, som blev
oplæst og er af følgende indhold.
Procurator Ulrich Friderich Synderborg {for} Cisterede sig for de indstevnte, og
Observerede 1mo: hvorleedes Hoved
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Sagen, hvor udj det nu, det paasøgte Tingsvidne, efter incaminerede stevnemaal, skal tiene til
oplysning, er allereede ved Dom for Politie-Retten udj Bergen absolveret. 2o: at det burde
Citanterne forinden Dom var gaaen, i følge Lov, at have taget den oplysning, som intenderer, i
fald de til sam/m/e havde funden nogen fornødenhed. men, 3o: at oplysningen alleene søges,
de indstevnte til merckelig prejudice og penge udgifter, og til hoved sagens forvildelse, thj
protesterede Comparenten, i saadan anleedning paa stevnemaalets afvisning, dersom
Citanterne icke i følge Lovens 1 B: 13 C: 28 art: med Eed bekræfter, at de icke, om saadan
beviisning, som de nu intenderer, tilforn har været vidende, og sam/m/e havde kundet
frem/m/e, hvorom og paa stevnemaalets afvisning Comparenten udbad den/n/e ærede Rettes
Kiendelse, under forbeholdenhed af hands anmelde Parters Rett.
af Citanterne møtte Ole Tostensøn Reisetter og Jon Olsøn Aakre i Egen Person, men Aschel
Poulsøn Schaaltvedt møtte ej, paa hands vegne LensManden fremlagde, til Actens følge, den
ham meddeelte bøxelseddel af 6de Decbr: 1727. sam/m/e er saa lydende.
Eragtning.
Naar Citanterne opfylder Lovens 1ste Bogs 13 Cap: 28de art:, bør vidnerne til Eedelig
forklaring admiteres, og anderleedes icke.
De Tvende mødende Citanter{ne} sagde, ej at kunde aflæge Eeden anderleedes, end at de
ingen oplysning har haft om, at dette Tingsvidne kunde tiene til deres sags oplysning, føren nu
det kom i Røgte, at de ved sagen var bleven anseet som løsgiengere.
Procurator Synderborg igientog sin forige protest paa Tingsvidnets afviisning, siden det er
klart, at Citanterne icke uden at ledere siæl og samvittighed, kand aflæge Eed paa at de
hvercken forhen Kiente de nu indkalde vidner, eller var vidende om, at de havde nogen
kundskab betræffende deres forhold med vadmeelens indkiøb, virckelse eller afhændelse, og
saaleedes tilforn des angaaende kunde faae enten de indkalde eller andre vidner førte til
oplysning, hvilcken Eed er den som den af Comparenten Citerte Lovens articul paabyder, dog
maatte Comparenten der hos forsickre, at de indstevnte icke frygter for vidnernes afhørelse,
da deres udsagen mere vilde blive dem til fordeel end Citanterne troer.
Eragtning,
Da Citanterne ej kand opfylde den allegerede Lovens articul, bør de indstevnte vidner ej til
examen admiteres, men stevningen dets aarsag afvises.
Fogden Hr: Juel paa Justitiens vegne efter forige tiltalle Contra leiermaals begiengerne
Torbiørn Sølfestsøn Alsager og Ingebor Arnedatter Widnes, æskede sagen i Rette, og gav
tilkiende, ej alleene at have ladet forkynde Rettens forelægelse, men end og med Muntl:
Continuations stevningen ladet indkalde leiermaals begiengerne, vidner at anhøre, hvor nær
de ere hin anden beslægtede. vidnerne, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Torgier
Alsager og Iwer Arnesøn ibdm:, og vilde Actor fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.

for leiermaals begiengeren Torbiørn Sølf[e]stsøn Alsager møtte Faderen Sølfest Alsager,
tilstoed varselen og lagde i Rette Kongl: allernaadigste Bevilling af 9de Septbr: 1757, at maae
for Lovens straf være befriet, imod at hand betaller til Sognets fattige 4 rd:, item Præstens
qvittering af nest paafølgende 9de Octbr:, det bem:te 4 rd: er betalt, og endelig, Præstens
attest af dags dato, det Comparentens søn dend 19 Maj a: c: offentlig er afløst, der alt lyder
som følger.
for leiermaals begiengerinden møtte Faderen Arne Jonsøn Widnes, som vedtog
stevnemaalet.
Actor, i anleedning af den oplæste Kongl: allernaadigste Bevilling, frafald sagen imod
indstevnte Torbiørn Sølfestesøn Alsager, der imod urgerede paa vidners førelse imod Ingebor
Arnedatter Widnes om slægte linien, og ellers i Rette lagde Præsten Hr: Hertsberg[s] attest af
1ste Aug: 1757. det Ingebor Arnedatter Widnes offentlig er vorden afløst, sam/m/e er saa
lydende.
Faderen Arne Jonsøn Widnes, som sin Datters forsvar, sagde, det er ufornøden at føre vidner
om slægt linien, thj det er en Reen sag at Torbiørn Sølfest-søn {Widnes} er i andet leed, og
Comparentens datter Ingeborg i tredie leed med hin anden beslægtet.
Fogden, som hand \havde/ maatte formercke, at ved endelig Doms udfald i den/n/e sag, det
vilde angaae dend indstevntes yderste formue, saa haver hand i forveien ladet undersøge
hvorvidt det maatte være at den indstevnte var noget Eiende, men da fornum/m/et at hun er Et
barn udj sine Forældres huus, og aldeeles intet ved arv eller i andre tilfælde tilfaldet, og altsaa
som intet eiende, Man hos hinde har kundet foretage den anbe1757: 137
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falede undersøgnings foretning, og at saadant sig saaleedes i sandhed forholder, der om udbad
sig Lensmand med Laug Ret og tilstæde værende Almues vidnesbyrd.
her til Lensmanden med Laugretten og den Tingsøgende Almue Eenstem/m/ig svarede, det
Ingebor Arnedatter Widnes Fader og Moder, begge inu er i live, og altsaa ingen arv hinde
kand paa nogen maade være tilfalden: det er og aldeeles vitterligt, det hun til den/n/e tiid,
stedse som et ungt barn har været hiem/m/e hos hindes Forældre, derfor ej heller noget
fortiendt, der til nogen minste formue kand ansees.
hvor efter Actor indlod sagen til Dom følgelig Loven, saavelsom den Kongl: Forord: af 6de
Decbr: 1743.
Defencor Arne Widnes for sin Datter indlod sagen under en medlidende Dom.
Da blev saaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt,
Dend indstevnte Ingebor Arnedatter Widnes, som efter Actens forklaring og oplysning har
ladet sig besvangre og avlet Barn ved En hende Beslægtet leedig Dreng eller ung Karl
Torbiørn Sølfest-søn Alsager, som er af andet og hun i Tredie leed med hin anden beslægtet.
For den/n/e synd, hun efter Præstens attest af 1ste Aug: a: c: er bleven dend 24de Julj nest
forhen i Kingtserviig Kircke offentlig afløst. Thj Kiendes for Rett, efter Lovens 6 Bogs 13 C:
13 ar:, det Ingebor Arnedatter Vidnes bør arbeide paa Fisker leien i Tvende Aar. Betræffende
den yderste formue som Ingebor Arnedatter efter den allegerede Lovens articul burde bøde:
Da, som det inden Retten er oplyst, det hun ingen formue kand have eller haver, saa Kiendes
for Ret efter Lovens 6 B: 13 C: 1 ar:, og Forord: af 6de Decbr: 1743, art: 22, bør Ingebor
Arnedatter Widnes at bøde dobbelt leiermaalsbøder 24 lod sølv, er 12 rd:, og til Actor at
betalle i Processens omkostning 3 rd: Saaleedes som nu Dømt er bør Ingebor Arnedatter
Widnes, for den af hende begangne store synd, at lide, undgielde, betale og udreede inden
15ten Dage efter den/n/e Doms lovlig forkyndelse, under videre lovlig adfær, og for de
manglende Bøder, efter den af den Høye Øvrighed videre dicterede Straf.

Fogden Hr: Juel gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde gift Manden Ole Funden, som er en aldeeles fattig huusMand paa den beneficerede
gaard kaldet Præstegaarden, i Odde sogn, dends grund beboende, for begangne leiermaal med
løs qvinde Men/n/esket Ingebor Poulsdatter, der nu ved ham er frugtsom/m/elig, og er hun,
bem:te Ingebor Poulsdatter, tillige i sagen indkaldet, begge at imodtage Dom til undgieldelse
og straf for begangne horeri, Med Processens Erstatning. vilde fornem/m/e om de indstevnte
sagvoldere møder.
Dend indstevnte gift manden Ole Funden møtte, tilstoed varsel, sagde sig at være gaml: over
60 aar, er gift med Maritta Svendsdatter og har levet med hinde i ægteskab i 40 aar uden barn
avling, tilstoed ulocket og ublocket, uden for dette sit ægteskab at have besvangret Pigen
Ingebor Poulsdatter, der nu ved ham er frugtsom/m/elig.
Dend indstevnte Ingebor Poulsdatter blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Joen Torchielsøn Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen
at være Ingebor Poulsdatter lovl: forkyndt paa Gaarden Opheims grund, hvor hun er til huus
hos hindes søster Anna Poulsdatter, og det i paahør, siden ingen af dem var hiem/m/e, af
næste huusKone Maritta Olsdatter, sal: Gunner Sandwens Encke, siden efter møtte de
søsteren Anna Poulsdatter og sagde hende deres ærinde.
Actor Erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Den lovlig indstevnte Ingebor Poulsdatter forelæges til næst anstundende som/m/er Ting at
møde.
Joen Larsøn Degrenes udgivene Pante brev af 18 Martj 1737 til Hr: Winding for laante penge
54 rd:, efter paategnede qvittering af 1ste Aug: 1757, blev anvist til udslettelse af pante
Bougen.
Jens Pedersøn Duberg udgivene qvittering af 28 Junj 1757 til Henrich Jørgensøn Eie, om en
fra ham udgivene Obligation, det sam/m/e er betalt.
Hellie Helliesøn Qwalwiigens skriftl: pengemangels lysning af 10de Octbr: 1757, som Odels
pretendent til 2 pd: 6 mrk: smør i Qwalviigen, læst.
Michel Twisme og med Jnteresendere udgivene skiøde af 8 Januarj 1757 til Jon Ørjansøn
Diønne paa 1 pd: smør, 2 f:skind i gaarden Wichene, læst.
Hr: Rennord udgivene bøxel brev med Rewers, af 15de Junj 1757, til Jacob Isaaksøn paa ½
Løb 9 mrk: smør, ½ huud, ½ g:skind i gaarden Midnes, blev læst.
Søren Thode udgivene bøxel brev med Rewers, af 12 Septbr: 1757, til Arne Siursøn paa 2
pd: 6 mrk: smør i gaarden Twedt, blev læst.
Provstinde Windings udgivene bøxel brev med Rewers, af 18de 8tbr: 1757, til Sven
Østensøn paa 9 mrk: smør i gaarden Rateig, blev læst.
1757: 137b
1757
Dend 29de Octbr: er følgende passeret.
Iwer Olsøn Utne for Signr: Johan Weiner, gav tilkiende, det hand med Muntlig varsel til dette
Ting har ladet stevne og indkalde Joen Monsøn Sexe for skyldig værende 10 rd: 5 mrk: 12 s:,
der om Dom at imodtage til betalning og processens erstatning, vilde fornem/m/e om den
indstevnte møder.
Dend indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.

Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt for den indstevntes boepæl paa gaarden Sexe, i paahør af hands grandes Kone Anna
Holgiersdatter, siden ingen anden lod sig finde, men siden møtte de ham selv, da de sagde
ham hvad de paa hands gaard havde udrettet.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
den lovl: indstævnte Joen Monsøn Sexe forelæges at møde til næste Ting.
Sig:r Hundt for Thomas Schierwim af Ryefølche Fogderie gav tilkiende med Muntl: varsel til
dette Ting at have ladet indkalde Thomas yttre Alsager for skyldig værende 26 rd:, der om
Dom at lide til betalning med skadesløs processens omkostning, vilde fornem/m/e om den
indstevnte møder.
Dend indstevnte Thomas Alsager blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevning[en]s lovl:
forkyndelse paa Gaarden yttr: Alsager udj Thomas yttr: Alsager[s] Eget paahør.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
den lovlig indstevnte Thomas yttr: Alsager forelæges at møde til næste Ting.
Johan/n/es Larsøn Halanger og med Jnteressendere udgivene skiøde af 30 Septbr: 1757 til
Halwor Jonsøn yttre Langesetter paa 1 Sp: 3 mrk: sm:, ½ Løb salt i gaard: Utne, blev læst.
Fogden lod inden Retten Examinere og oplæsse, til bilager ved sine Regnskaber, lige de
sam/m/e documenter som ved Jondals Ting findes Specificeret, saa og for dette skibreede,
samt skatte Restancen, hvis endelig Sum/m/a var (ope rum), og som ingen noget der imod
havde at erindre, var hand Rettens attestation begierende, som billigens blev efterkom/m/et.
De Laugrettes mænd som Retten tilstundende aar 1758 skal betiene, bleve opnævnte, og ere
følgende, Asbiørn Ulsnes, Aamun Biotvedt, Siur Ølversøn Berwen, Ole Erichsøn ibdm:, Isaak
Samsonsøn Aase, Jacob Rasmussøn ibdm:, Wraal Olsøn Odland og Orm Olsøn Nedr: Berje,
alle nye Mænd.
Arveskifte brevet af 3 Maj 1757, sluttet efter afgangne Christj Siursdatter Huus, blev læst, og
var stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Huus, En huuds Landskyld, vurderet 48 rd:, og
udlagt til arvingerne, sc: Enckemanden Sølfest Svendsøn i arv En halv huud, børnene
Tosteen, Siur og Ole Sølfest-søn/n/er, hver i arv 1/6 huud.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
1757
................
1758
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Anno 1758 d: 11te Januarj, blev Retten betiendt paa gaarden Tochem udj dend paa fol: 101
begyndte og sam/m/e stæd sluttede siuvn, {og} grandskning og aftags forrettning, da Retten
blev beklæd med det paa bemelte fol: Speceficerede Laug Rett, undtagen for gamle Jon Olsen
Aga sad Jacob Ettreim, og for Thomas Jaastad sad Daniel Ettrem, nerværende paa Hr: Fogden
Juels veigne i bøygde Lensmanden Jon Torgildsøn Hougses Svagheds forfald hans broder
Peder Torgildsøn jbidm:, efter dend Lensmanden tillagde ordre af 4de Nowembr: 1757, dend
hand for Retten anviiste, og det i Continuation af hans Excellence Hr: Stiftbefahlings Mand
von Cicignons høye ordre af 15 February 1757, grundende paa det høj lovlige Kammer
Collegii høye ordre af 11te Septembr: 1756, till nermere undersøgning over Efterskrevne
Poster, førEnd det passerede aftag kand vorde allernaadigst approberet.
For Retten mødte de 2de opsiddere og lejlendinger Iwer Perersøn Tochem og Samson
Nielsøn jbdm:, der beklagede dem som fattige lejlendinger, der nu i Tvende aar er bleven nødt
og tvungen til at Skatte af det som dend almegtige gud har bort taget, saaleedes at de deraf ei
har nødt, ej heller kand nyde end dend allermindste fordeel eller frugt, og om de Endnu i dette
aar der af skall Skatte, declarerer de Reent ud, at forlade gaardene øde, saasom de ej formaar
lengere at skatte
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Rettens Middel, i følge af begge Opsidderne, vedtog paa nyt, at besigtige ald gaardens
{Marck} tilliggende Marck jnden og uden gierdes, og befandtes det gaarden nu jngen brendeSkoug, uden noget lidet smaatt Krat-skoug eller busker haver, ei heller noget fæe bejte, men
maae Kiøbe og leje saadant, og til gaarden er aldeeles jngen slags herlighed.
Af aggere befandtes nogle Smaae at vere tilbagelagt til Eng, af aarsag, deels at de befandtes
at være for tørr og grundede med Berg under og lidet Jord eller muld paa dem, deels af
mangel paa giødning og deels af mangel paa høe, hvor fra giødning skal tages. De aggere
som fandtes at vere dørket i disse sidste 2 á 3 aar, blev af os anseet at kunde vere omtrendt til
3 tønders Sæd eller Aggerland. Opsidderne forklarede, at som/m/e aar saaes meere og
som/m/e aar mindre end 3 tønder Korn, Rett ligesom Sædemandens haand er at saae tyck eller
tynd, der af heele gaarden udj gode aaringer avler 8 á 10 Tønder Korn, men udj Tørre
Aaringer faaes meeget lidet, ja, det er ofte hendet at de ej har faaen deris Sæde Korn igien.
dernest forføjede vii os til gaardens floer eller fæehuus, og befandt, at paa heele gaarden
fødes 12 Nød og Een øg eller hæst. her forklarede opsidderne, at det med alle Naboerne
kunde beviises, det de paa gaarden udj Tørre og varme aar ej føder over 6 Nød og jngen øg,
mens lejer sam/m/e til Jordens dyrckning. End sagde lejlendingerne, at der i afvigte aar 1757,
nest efter Kyndelmisse, kom atter fra højeste fieldet Need een stor Steen og Snee Skreede,
som {....} overskyllede dend Skade som nu er giort aftag paa og faldt, og giorde dend
overflødig større, saa at den {nesten} bort tog {ald} dend fæehave som endnu var tilbage dend
tiid.
Saaleedes er denne forretning slutted.
Dend 4de Apriil, Er jorde-Tirsdagen, blev Retten betiendt paa Gaarden Stranden, beligende i
Fixesundet, Østensøe skibr: og Wiigøer Præstegield, med efterskrevene Eedsorene Laug
Rettes mænd, som efter Lovens maade er opnævnt, sc: Hans Løpse, {........} Thron Fladebøe,
Arne Larsøn Biørche, Ole Erichsøn Schaar, Haagen Sandwen, Tosten Nielsøn Sanven,
Aamun Knudsøn Tvedt, og Haagen ibdm:, nærværende Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn
Berven.

hvorda for Retten fremstoed Siur Aschoutsen Klywe og gav til kiende, det hand som værge
og Formynder for Pigen Kari Tostensdatter og paa hindes vegne, med Muntl: stevning for Juel
Næst afvigte Aar, til den/n/e Tægte dag, har ladet stevne og indkalde Eieren og beboeren paa
den/n/e lille Gaard, Peder Erichsøn Stranden, i dag at møde her i Rette for at anhøre alle de
vidner hand agter at fremføre, det hands Myndling Kari Tostensdatter er Rette og sande Odels
Baaren til den/n/e jord, som den indstevnte for nærværende tiid Eier og beboer og kaldes
Stranden eller Svartham/m/er, hvor af skyldes 9 mrk: smør, som skiødet efter Myndlingens
Farfader nermere udvisser, hvor om den indstevnte er kaldet, sam/m/e i Retten at fremlæge.
2o: Er den indstevnte kaldet vidner at anhøre, det Comparenten i mindelighed har tilbudet
ham Løsnings penge. 3o: Er hand stevnet Dom at anhøre til at blive Dømt Løsnings penge at
imodtage for den/n/e liden gaard, og den at Rødig giøre for Comparentens Myndling, og
endelig, ved Dom at vorde tilfunden processens omkostning at erstatte.
Dend indstevnte Peder Erichsøn Stranden møtte og tilstoed varselen at være ham lovl:
forkyndt. lagde i Rette til actens følge 2de skiøder, af 7de Aug: 1732 og 27de Febr: 1749,
sam/m/e er saa lydende. End videre lagde hand i Rette arveskifte brevet af 9de Junj 1747
efter afgangne Anna Tostensdatter, hvis efterlevende Mand var Aschout Bessesøn, som var
Farfader til Citantens Myndling Kari Tostensdatter, samt Fader til indstevnte Peder Erichsøn
Strandens huustroe Guro Aschoutsdatter, hvor af en Extract, saa vel over arve linien som
jordegodset her vorder inddragen. Nock Et arveskifte brev af 27de Febr: 1749 efter afgangne
Aschout Bessesøn, hvor af en Extract af arvelinien ligeleedes her indføres. bem:te Extracter
er saa lydende.
Citanten paa sin Myndlings veigne viste penge for Retten, 9 rd:, efter skiødet af 27de Febr:
1749, og tilbød dend indstevnte Peder Stranden dem til løsning, om hand sam/m/e endnu i
mindelighed vilde imodtage.
Efter nogen sam/m/entalle bleve Parterne foreende saaleedes, at dend indstevnte Peder
Stranden tager imod de i Retten fremlagde Løsnings penge 9 rd:, og selv beholder stuen her
paa Gaarden, den hand til vaaren 1759 fløtter saa betiids at Kari Tostensdatter kand kom/m/e
til at opbygge
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sig en stue igien. 2o: skal begge Parterne bruge hver halve Gaarden i aar, men til vaaren
1759 Rette faredag fløtter Peder Stranden her fra gaarden, og med sig tager stuen som før er
meldet. 3o: skiøde paa heele gaarden meddeeler Peder Stranden Citantinden Kari
Torstensdatter, det hun selv, eller den hun til ægte tager, selv bekoster, hvor imod begge
Parter nu betaler hver det halve af den/n/e Processes omkostninger, som er, Sorenskriveren for
en Reisedag diet penge 4 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:, Laug Retten per Mand 20 s:, er 1
rd: 4 mrk:, LensManden 1 rd: Citanten paastoed indførsels penge 5 mrk: 4 s: for stevningen
med Rettens underholdning og Sorenskriverens fløtning, i alt 3 rd:, tilsam/m/en 9 rd: 1 mrk: 4
s:, hvor af Peder Stranden betalte strax 4 rd: 3 mrk: 10 s: der efter Parterne bleve de i Retten
fremlagde papiirer tilbage leveret, og bekræftede Parterne dette forlig her for Retten med
hænders Reckelse.
Dend 7de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Hougse, beligende i Hardanger, Grawens
Præstegield og Kircke-sogn, udj en Odels Trættes behandling, da Retten blev beklæd med
efterskrevene Laug-Rettes mænd, som efter Loven er opnævnt, sc: Ebbe Hansen Eye,
Richold Erichsøn ibdm:, Lars Nedr: Rønnestrand, Aamun Jonsøen Nedr: Dahlen, Gullich
Tostensøn Sæland, Andwe Espeland, Tosten Hamre, \og/ Ole Dahle, nærværende Bøygde
Lensmanden Lars Wambem.

hvorda for Retten fremstoed Torbiørn Poulsøn Lindebræche og Ole Jensøn Giøre, og gav
tilkiende at have indstevnet Lars Nielsøn Hougse paa hands Egen med søn Niels Larsøns
vegne, for Juul nestl: aar til jorde Tirsdagen dette aar, ved skriftl: stevning af 21de Nobr:
nestl:, og atter ved Mundtl: stevnemaal til den/n/e Tægte dag, betræffende deres jordepart her
udi Gaarden Hougse, med videre efter stevnemaalets indhold, det Comparenten fremlagde,
som blev oplæst, og er af følgende indhold.
For Retten møtte Bøygde Procurator Hans Waage for de indstevnte Lars Nielsen og Niels
Larsen Hougse og vedtog lovlig stevnemaal at være dem forkyndt.
Dend indstevnte Hr: Cancellie-Raad Nils Griis Alstrup blev 3de gange paaRaabt, men ingen
vilde møde eller for ham svare.
Citanten sagde, at de vidner som Hr: Cancellie-Raad Alstrup er indkaldet at anhøre, og under
Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Michel Arnesen Netteland, \og/ Richold Giermunsøn Lille
Grawen, vilde fornem/m/e om sam/m/e møder.
det først benævnte vidne møtte, men det andet ej, efter 3de gange paaRaabelse.
Kaldsmændene Iwer Ellingsøn Eye og Lars Olsøn ibdm: afhiemlede den skriftlige stevning
at være for Juul nestl: aar forkyndt paa Gaarden Lille Graven udj Hr: Cancellie [Raad]
Alstrups Eget paahør, da hand{s} \selv/ {skolemester} tog stevningen og læste {i} den, atter
er hand udj Eget paahør omtrendt for 7 eller 8te ugger siden, med Mundtlig varsel stevnet at
møde til den/n/e dag dend 7de Apriil q < q da hands skolemester tog den skriftl: stevning
og læste den/n/e dags beram/m/else> sam/m/e tiid som den Muntl: stevning blev forkyndt,
stevnede vj, udi Eget paahør, Cancellie-Raadens tiener Richold Giermunsøn, under Lovens
faldsmaal, at møde i dag for at vidne om de documenter angaaende gaarden Hougse, som skal
lige hos Cancellie-Raad Alstrup.
Citanten paastoed det ene mødende vidne forhørt, og lagde i Rette først En Marckeskields
foretning af 22 Junj 1687, udstæd af Cancellie-Raad Alstrup den 12 Junj 1757, imel: gaarden
Spaanem og Undeland i Ulviig sogn, til beviis, at den paastevnte Protocoll, hvor udj Citantens
Dom findes indført, er hos Hr: Cancellie-Raaden beroende, med paastand sam/m/e den/n/e
Act tilført, dend er saa lydende. End videre lagde Citanten i Rette Et udtog af dend Protoc:
som hos Cancellie Raaden er beroende, alleene over den final Doms afsigt, som Citanten selv
har udskrevet, med paastand det her i Acten maatte tilføres, oplæsses, og det mødende vidne
der om aflæge sit vidnesbyrd, om det icke er ordlydende med Protoc: som Citanten for vidnet
læste, da hand udskrev den/n/e Dom af Protoc: sam/m/e blev oplæst og er saa lydende.
Eedens forklaring blev vidnet Michel Arnesen Netteland forelæst, der næst formanet at blive
ved sandhed. hvor næst vidnet aflagde Eeden efter Loven. Citanten tilspurte vidnet, om det
icke var paa Hr: Cancellie-Raadens Egen Gaard Lille Grawen, og udj hands Egen {h} stue
eller Kam/m/er at Comparenten havde Protoc: Resp: jo, det var paa Cancellie Raadens gaard
udj Et hands lidet Kam/m/er næst forrige vinter imod vaaren at Torbiørn Lindebræche der
havde Protoc: 2o qw: om det som i sam/m/e Protoc: blev læst, icke var om gaarden Hougse,
og lyde omtrendt saaleedes som dette i Retten oplæste skrift lyder. Resp: jo, det var om
gaarden Hougse som blev læst, men kand ej mindes om det var sam/m/e eller saadan/n/e ord
som staar i dette oplæste skrift, kand heller
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icke vide om det var en Protoc: eller en anden Bog hvor udj Torbiørn Lindebræche læste,
siden vidnet har ingen forstand der paa, ei heller er brev siun.
Citanten sagde, for den/n/e gang ej at have videre, begierede sagen paa nogen tiid udsat, for
at kom/m/e til sine bevisligheder i sagen, og til den ende begierede beskreven vis passeret er.
Bøygde Procurator Hans Waage gav tilkiende, paa de indstevntes vegne, at have ved skriftl:
stevnemaal af 12de Januarij 1758, ladet Contra stevne hoved-Citanten, dend hand fremlagde

til Actens følge, som efter paategnelse og muntl: tilstaaelse er hoved Citanterne lovl: forkyndt,
sam/m/e er saa lydende. Hans Waage sagde, videre havde hand den/n/e gang ej at fremlæge,
føren hoved Citanterne beviste deres søgemaal.
Hoved Citanten viste penge i Rette, om de indstevnte dem imindelighed vilde imodtage.
Hans Waage sagde, det hand Refererede sig til Contra stevningen.
Afskeediget,
Den af hoved-Citanterne forlangende udsettelse billiges dem, indtil en for Dem og
Dom/m/eren beleilig tiid, da tægte dagen lovligen vedkom/m/ende skal vorde bekiendtgiort,
og betaler hoved-Citanterne den/n/e Session, saasom til Sorenskriveren diet penge med
den/n/e dags foretning 2 rd: 4 mrk:, Laug Retten per Mand 20 s:, er 1 rd: 4 mrk:, Lensmanden
1 rd:, tilsam/m/en 5 rd: 2 mrk:, da der ved endelig Dom paa omkostningerne skal vorde
Kiendt.
Dend 18de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Qwale, beligende i Grawens Præsteg: og
Ulviig kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug-Rettes mænd, som efter Lovens bydende
er opnævnt, sc: Niels Lille Tweite, Siur Poulsøn Spaanem, Siur Olsøn ibdm:, Hans Børse,
Gunder Store Berge, Aslach Lille Berge, Iwer øvre Leqwe, og Ole Johansøn Haaem,
nærværende Bøygde Lensmanden Lars Larsøn Wambem.
Hvorda for Retten fremstoed Een Beafskeediget Under-Officer Navnl: Anfind Torbiørnsøn
Leqve og vilde gaae i Rette for Bonde Drengen Aschiel Samsonsøn Qwale, uden der til af
Den Høye-Øvrighed at være bevilget, med foregivende at være Søskende Barn med benævnte
Bonde Dreng. men Laugretten, som alle er her af Kircke-sognet, som andre her ved Retten
værende gamle Folk, sagde alle, ej om saadant slægtskab at være vidende: hvor for den
benævnte afda[n]ckede Under-Officeer fra Retten blev afvist, der efter bem:te Under-Officeer
fremstillede de 2de Mænd Elling Pedersøn Undeland og Lars Wichlichsøn Tweito, som
sagde, at vilde beEedige, naar paaæskes, det den beafskeediget Underofficeer Anfind
Torbiørnsøn Leqwe og Drengen Askiel Samsonsøn Qwale er beslægtet, og det saaleedes at
Anfind Leqve er i 3de leed, og Askiel Qwale i 4de leed med hin anden beslægtet. I slig
anleedning blev det Anfind Leqve tilladt for den/n/e sin slægt at gaae i Rette.
da oftbenævnte Anfind Leqve fremlagde {sin} En skriftl: stevning af 15de Decbr: nest
afvigte aar, forfattet af Bøygde Procurator Hans Waage, hvor udj Aschiel Samsonsøn Qwale,
til første Tirsdag efter Paaske indeværende aar, indkalder Johan/n/er Olsøn Qwale og Askout
Askoutsøn Qwale, her til aastædet, at anhøre Odels vidner, samt Odel og Løsnings Dom [at
imodtage], med videre som stevningen indbefatter, der blev oplæst og er af følgende indhold,
Lit: B. End videre gav Anfind Leqwe tilkiende, det hand for Citanten, atter med Muntl:
varsel til den/n/e Tægtedag, har ladet de benævnte Johan/n/es Olsøn Qwale og Aschout
Aschoutsøn ibdm: indkalde, vil fornem/m/e om de nu møder.
For indstevnte Johan/n/es og Aschout Qwale møtte Torbiørn Poulsøn Lindebræche, som paa
de indstevntes vegne {fremlagde} tilstoed lovl: varsel, og fremlagde sin Constitution, som
forsvar, af 12de Febr: 1757, der med forestaaende ansøgning alt lyder som følger, Lit: C.
Anfind Leqwe sagde, at det jordegoeds her udj Gaarden Qwale, hvor om Odel og Løsnings
Retten nu paaAnckes, er 2 Spd: 9 mrk: smør jordegoeds, der for hand paa Citantens vegne
frembyder for Retten Løsnings penge 60 rd:, om de indstevnte den imindelighed vil imodtage.
Torbiørn Lindebræche for de indstevnte svarede Nej, ej at imodtage Løsnings penge, da
Anfind Leqve tog pengene i sit giem/m/e.
Anfind Leqwe paastoed de indstevnte vidner forhørte, som er Torchiel Opheim, Magnus
Rondestvedt, Bente Sygnestvedt, Lars Olsøn Hetlenes, Niels Torbiørnsøn Haaem, Ole
Johansøm Haaem, og Lars Wichlichsøn Tweto.

disse vidner møtte alle for Retten, da Eedens forklaring udj Loven blev dem forelæst, og af
Dom/m/eren formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Torchiel Opheim. Anfind Leqwe sagde, det hand frafald dette vidne.
2det vidne, Magnus Olsøn, gl: over 85 aar, værende hos sin Søn paa Gaarden Rondestvedt.
Anfind Leqwe paa Citantens vegne fremlagde skriftl: qwestioner, med paastand, sam/m/e til
alle vidnerne fremsat, og at Retten der om vilde imodtage vidners svar. bem:te qwestioner er
saa lydende, Lit: D. Til 1ste qw: svarede vidnet Magnus Rondestvedt jo, Niels Giermunsøn
Osse var Elste søn af Giermun. 2o qw: Resp: ved ej hvad hand ejede her i Gaarden, men har
hørt af alle sige det Giermuns Folcket havde deres Odel her i Gaarden Qwale, hvilcket vidne
kand mindes at have hørt af gaml: Folck sige, men ved selv intet derom. 3de qw: Resp: ved
intet her om. 4de qw: Resp: jo, de vare Kiødelige brødere baade efter Fader og Moder, har
ej hørt andet sige. 5to qwæst: Resp: jo, det er saa. 6de qw: Resp: Nej, hand løste den af
Een Øst-Mand Navnl: Lewor.
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Dom/m/eren tilspurte vidnet. 1o: hvem der var Aschiel Giermunsøns Børn. Resp: hands
søn Er Samson Aschielsøn, som boer her paa den galve gaard Qwale, og nu her for Retten
nærværende, og er Fader til Citanten Aschiel Samsonsøn. Aschiel Giermunsøns datter er
Britte Aschieldatter, er i live og boer her paa den anden halve Gaard Qwale, er gift med
indstevnte Johan/n/es Olsøn, og Moder til indstevnte Aschout Aschoutsøn. 2o: hvor lenge
Citantens Fader Samson Aschielsøn har beboet den/n/e gaard Qwale, Resp: kand ej mindes
det. Samson Aschielsøn Qwale stoed selv frem for Retten og sagde, at have beboet den/n/e
halve gaard i 26 aar, og boede hands søster Britte Aschoutsdatter!! (Aschieldatter) her paa den
anden halve gaard, føren hand kom her at boe. som Parterne ej videre havde at tilspørge
vidnet, aflagde vidnet Eeden efter Loven.
3de vidne, Bente Johan/n/esdatter, er Encke, boende paa Gaarden Sygnestvedt, gaml: 59 aar,
er Søskende barn med Citanten Aschiel Samsonsøns Moder Anna Marie. Til Citantens qw:
svarede, saasom til 1ste qw: Resp: ved intet der om. 2de qw: Resp: ved slet intet her om.
3de qw: Resp: ved det icke. 4de qw: Resp: ja, det var saa. 5de qw: Resp: hand havde
2de døttere efter sig, og de døde uden at efterlade sig børn. 6de qw: Resp: ved intet her om.
men vidnet[s] værfader Ole Sygnestvedt indløste gaarden Qwale i Bergen, hvor den var
Pantsatt, og det er vel 70 aar siden, og maaskee lengere, og var gaml: Helje Haaem med ham
at indløse godset, nogle faa aar der efter indløste Niels Giermunsøn Godset fra dem, og
forpantede det Øster. Til Dom/m/erens fremsatte qwæs: ved andet vidne, svarede vidnet i
allemaader lige som andet vidne svaret haver, med tillæg at Britte Aschielsdatter har boet her
paa den paastevnte halve gaard i 35 aar. som ingen af Parterne havde noget at tilspørge
vidnet, aflagde det Eeden efter Loven.
4de vidne, Lars Olsøn, er huusmand paa Hetlenes, gaml: omtrendt 80 aar, ingen af Parterne
enten beslægtet eller besvogret. Til Citantens fremlagde qwæst: svarede vidnet, saasom til
1ste qw: Resp: ja. 2den qw: Resp: vidnets Fader har sagt til ham at Giermun Eiede disse 5
Spand. 3de qw: Resp: ved intet her om. 4de qw: Resp: ja, de vare Kiødelige brødere, og
Niels var ælst. 5de qw: Resp: jo. 6te qw: Resp: Nej: Aschout Aschoutsøn sin Fader, som
fick Aschiel Giermunsøns datter til ægte, hand indløste disse 5 Spand. Til Dom/m/erens, ved
2det vidne fremsatte qwæst:, svarede dette vidne, som andet vidne svaret har. Torbiørn
Lindebræche tilspurte vidnet, hvor lenge de 2de Øst-Mænder Clement og Levor boede her paa
Gaarden føren Aschout Qwale indløste Gaarden. Resp: kand mindes at Clement og Levor
boede her paa gaarden, men mindes ej hvor lenge, ej heller mindes hvor lenge det er siden at
Britte Aschieldatter[s] Mand Aschout indløste godset fra disse Øst-Mænd. da Parterne ej
videre havde at spørge, Eedfæstede vidnet sin udsigende efter Loven.

5te vidne, Niels Torbiørnsøn Haaem, huusmand sam/m/e stæd, gl: 54 aar, ingen af Parterne
enten beslægtet eller besvogret vitterlig. Til Citantens fremlagde qwæst: svarede, saasom til
1ste qw: Resp: har hørt saa sige af sine Forfædere og mange andre Men/n/esker. 2den qw:
Resp: ved intet der om. 3de qw: Resp: ved det ej heller. 4de qw: Resp: ja, har hørt det
sige af Niels sine Døttere mens de levede. 5de qw: Resp: jo, det er saa. 6de qw: Resp:
Torbiørn Osse sagde til Aschiel Giermunsøn, du skulde ej sette dine Børn i hobe paa Godset,
og saaleedes skiødet af godset til din datter, hvor til Aschiel svarede, det see di til: videre ved
vidnet ej her om. Til Dom/m/erens ved 2det vidne fremsatte qwæst:, svarede vidnet lige som
andet vidne har svaret. Torbiørn Lindebræche igientog sin til 4de vidne fremsatte qwæst:, og
der om æskede vidnets svar. vidnet svarede, at kand mindes, det de omspurte tvende ØstMænder boede her, men hvem der løste gaarden fra dem, ved vidnet icke. vidnet paa den/n/e
forklaring aflagde Eeden efter Loven.
6de vidne, Ole Johansøn, boende paa Gaarden Haaem, gaml: 44 aar, er ingen af Parterne
beslægtet eller besvogeret. Til Citantens fremlagde qwæst: svarede vidnet, saasom til 1ste
qw: Resp: ved intet der om. 2den qw: Resp: ved slet inte her om. 3de qw: Resp: ved det
ej heller. 4de qw: Resp: har hørt det sige af sin sal: Fader. 5de qw: Resp: ja, har hørt det
af sin Fader. 6de qw: Resp: har hørt sin sal: Fader sige at Øst-Manden tog penge af Aschiel,
og gick saa her fra. vidnet aflagde Eeden efter Loven, siden ingen noget ydermeere vilde
tilspørge det.
7de vidne, Lars Wichlichsøn Tweito, gl: 45 aar, er med begge Parter beslægtet. Til
Citantens qwæst: svarede. Til 1ste qw: Resp: vidnets ved døden afgangne Moder har
saaleedes sagt til vidnet. 2den qw: Resp: saa har vidnets Moder sagt. 3de qw: Resp: har
intet hørt her om. 4de qw: Resp: har hørt saa sige af sin Moder. 5te qw: Resp: jo, det er
saa. 6de qw: Resp: vidnets Moder har sagt at Aschiel løste Gaarden fra Øst-Mændene.
som ingen
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ydermeere vilde tilspørge vidnet, aflagde det Eeden efter Loven.
Anfind Leqwe lagde i Rette sit skriftl: forsæt af 18de Apriil, og der ved Et udtog af
Hardanger skiøde Bog, der alt lyder saal:, Lit: E. her næst Anfind Leqwe paastoed Dom.
Torbiørn Lindebræche gav til kiende at have \ved/ skriftl: Contra stevning af 16de Martj
sidstl: paa de indstevntes vegne ladet Contra stevne hoved Citanten, vidner at anhøre og dom
at imodtage, med videre efter stevningens indhold, den hand fremlagde, og er saa lydende,
Lit: F.
Anfind Leqve tilstoed den oplæste Contra stevning at være lovl: forkyndt.
Contra Citanten sagde, foruden de i stevningen benævnte 2de vidner, haves end nu Et vidne
Ellef Snaresøn Sævertvedt, dem hand alle paastoed Eedelig forhørt.
de samtlig indstevnte vidner møtte. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
1ste vidne, Hagtor Olsøn, boende paa Gaarden Torblaae, gaml: 62 aar, er Søskende Barn til
Johan/n/es Qwale, og til hands stee-søn Aschout Aschoutsøn er hand i 3de leed beslægtet.
Torbiørn Lindebræche for Contra-Citanterne fremsatte følgende qwæstioner. 1o: om de er
vidende hvor lenge disse Ost Mænder Eiede og brugte Gaarden Qwale. 2o: om det icke er
vitterligt at Askout Qwale løste gaarden af disse i dag omvundene 2de Øst-Mænd. 3o: hvor
lenge Britte Askielsdatter har Eiet, beboet og brugt disse paastevnte 2 ½ Spd smør i gaarden
Qwale. Til 1ste qwæst: svarede vidnet, kand ej til visse sige hvor lenge disse Øst-Mæn/n/er
Eiede og brugte gaarden, men det var omtrendt 20 aar, og var vidnet saa stoer at det mindes
Naar disse Øst-Mæn/n/er kom her at boe. 2den qwæst: Resp: ja, ved ej Rettere end Aschout
Qwale sal:, løste gaarden af Øst Mændene. {3de} og tiente vidnet hos den ene Øst-Mand

Levor, det aar hand fløttede her fra gaarden, som er omtrendt 38 aar siden. 3de qwæst:
Resp: hun har Eiet og boet her siden Øst-Mændene Reiste her fra, der for er det omtrendt 38
aar siden, den/n/e Britte Aschielsdatter, som inu lever, Eier og beboer gaarden, var først gift
med Aschout Heljesøn, som var Fader til indstevnte Aschout Aschoutsøn, og er indstevnte
Johan/n/es Olsøn Qwale hands stee-fader. 4de qw: om icke Aschout Heljesøn maatte skaffe
den/n/e Østmand Levor Gaard i Søe-Fiorden, fordj hand i Mindelighed skulde vige her fra.
Resp: jo, {Aschout Heljesøn} Christopher Ødven lovede, at vilde Levor med det gode oplade
Qwale for Britte Aschielsdatter, som havde tiendt hos Christopher, saa vilde Christopher
Ødven igien indtrætte til Levor gaarden Røtte i Søe-Fiorden, det hand og giorde. Andfind
Leqve tilspurte vidnet, hvem der var Rette Løsningsmand, enten Aschout eller Aschiel, til
gaarden Qwale. Resp: Aschout havde ingen Ret der til, uden paa sin Kones vegne. Som
Parterne ej videre havde at tilspørge vidnet, aflagde det Eeden efter Loven.
2det vidne, Elling Pedersøn Undeland, huusmand sam/m/e stæd, er i 3de leed med begge
Parter beslægtet, gaml: 63 aar. Til Contra Citanternes ved første Contra vidne fremsatte
qwæst: svarede, saasom til 1ste qwæst: Resp: omtrendt 18 eller 20 aar, kand ej sige det til
visse. 2de qw: Resp: Aschout Heljesøn, som var gift med Britte Aschielsdatter, hand løste
gaarden af Øst-Mændene, disse tvende gifte var indstevnte Aschout Aschoutsøns Forældre.
3de qw: Resp: vist 36 aar, om icke lengere. 4de qw: Resp: som første Contra vidne har
svaret. til hoved Citantens qwæstion ved første Contra vidne, svarede vidnet, Aschiel
Giermunsøn, som var Britte Aschielsdatters Fader, havde været nærmeste i fald hand havde
vildet løst. vidnet Eedfæstede sit vidnesbyrd efter Loven, siden ingen hafde videre at
tilspørge det.
3de [vidne], Eilef Snaresøn, boende paa gaarden Sæwertvedt, gaml: 58 aar, er beslægtet med
Aschout Aschoutsøns Kone. Til Contra Citanternes ved første Contra vidne {svarede}
fremsatte qwæstioner svarede, saasom til 1ste qw: R: ved det ej til visse, men var omtrendt
20 aar de Eiede og beboede gaarden. 2den qw: R: har hørt og ved det og. 3de qw: R: det
er vist 36 aar, og lever samt beboer hun den endda i den/n/e dag. 4de q: R: som første
Contra vidne svaret har. til hoved Citantens ved første Contra vidne fremsatte qwæst:
svarede, Aschiel Giermunsøn havde vel været den nærmeste Løsnings mand, men hand lod
sin svigersøn Aschout løsse. da ingen videre havde at spørge, aflagde vidnet Eeden efter
Loven.
Torbiørn Lindebræche for Contra Citanterne lagde i Rætte et arveskifte brev efter afgangne
Aschout Heljesøn, af dato 1ste Maj 1724, begierede baade af arve linien og jordegodset, saa
meget som sam/m/e vedkom/m/er, alt her indtagen, Lit: G: En[d] lagde hand i Rette den udj
arveskiftet ommelde {lydelig} Tinglyste Odels Transport af 9de Octbr: 1722, sam/m/e er saa
lydende, Lit: H. endelig lagde hand i Rette sin skriftl: Deduction af dag[s] dato, og paastoed
Dom, sam/m/e er saa lydende, Lit: J: End nu lagde Contra Citanterne i Rette Et forlig
passeret d: 25 Apriil 1754, og saaleedes Soubmiterede sagen til Doms, sam/m/e er saa
lydende, Lit: K.
Afskeediget,
sagen optages
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til Doms, indtil i Morgen, da Parterne haver at møde, Dom at anhøre.
Dend 19de Apriil blev den/n/e sag her paa Gaarden Qwale atter foretagen, da begge Parter
møtte med deres Procuratorer.
Og bliver da først følgende beregning at giøre. Sorenskriverens fløtning her til aastædet,
haver hoved Citanten besørget, ligesom hand og skaffer skydsen hiem igien, En dags diet

penge 4 mrk:, 2de dages foretning 3 rd:, Laug Retten per Mand daglig 16 s:, er 2 rd: 4 mrk:,
Lensmanden for Rettens tilkaldelse samt opvartning ved Retten, med at gaae Rettens Middel
til haande, kand ej ringere have end 1 rd:, tilsam/m/en 7 rd: 2 mrk:, der paa er af hoved
Citanten betalt 2 rd:, Rester 5 rd: 2 mrk:
Her næst blev af Sorenskriveren med Laugretten saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Hoved Citanten Aschiel Samsonsøn Qwale har i den/n/e sag betiendt sig af 2de Procuratorer,
der er stridige udj Deres sadtz; Thj Procurator Reutz udj sit skriftl: forsæt af gaards dags dato
kalder gaarden Qwale for hoved bøllet eller aasædet, som skulde tilfaldt hoved Citantens
Fader og hands qvidsel og arvinger, hvor om ei det ringeste, enten med brever eller vidner er
bleven beviist. Der imod siger hoved Citantens anden Procurator, den beafskeedigede UnderOfficeer Anfind Leqwe, udj hands forfattede skriftl: qwæstioner til samtlige vidnerne, det
Giermun, som var hoved Citantens Farfaders fader, og Niels Giermunsøn, som var hoved
Citantens Farfaders Broder, begge boende paa Gaarden Osse, og havde Odels Rett til Gaarden
Qwale. og arveskifte brevet af 1ste Maj 1724 udvisser det hoved Citantens Farfader Aschiel
Giermunsøn ligeleedes boede paa Gaarden Osse. Men, med alle de mange førte vidner har
dog ej kundet beviise, det Citantens Fader Samson Aschielsøn, endskiøndt hand boer paa den
anden halve Gaard Qwale, og har beboet dend i 26 aar, eller hands Farfader Aschiel
Giermunsøn Osse, eller Farfaders fader Giermun Osse, nogen tiid har Eiet end det
allerringeste udj den/n/e paastevnte halve Gaard Qvale, som sklylder 2 ½ Spd: smør. Ei heller
har hoved Citanten beviist, det hands Fader Samson Aschielsøn Qwale, som beboer den anden
halve Gaard Qwale, og har beboet dend i 26 aar, har haft saadant forfald som Lovens 5te Bogs
3de Cap: 2den og 4de art: omtaler. Alt dette uagtet, har dog hoved Citanten, ved et Copie
skiøde, eller Et udtog af skiøde og Publications Bogen, søgt at svæcke Contra Citantens hævd,
fordj Johan/n/es Olsøn Qwale, som er steefader til indstevnte Aschout Aschoutsøn Qwale, har
d: 15 Apriilis 1751, ladet sig give Et adkomst til 1 Spand 9 mrk: smør af det paastevnte: Men,
hvad kand det gavne hoved Citanten, hvad enten Contra Citanten har hævd eller icke,
allerhelst hoved Citanten ej kand beviise det hand, Fader, Farfader eller Farfaders fader nogen
tiid har Eiet det allerringeste af disse paastevnte 2 ½ Spd: smør. Ellers er den/n/e post af
saadan beskaffenhed, dend indstevnte Aschout Aschoutsøn Qwale[s] Fader Aschout Hejlesøn
Qwale var skyldig til Snare Espeland 40 rd:, der for er ham udj skiftet efter afgangne Aschout
Heljesøn (: vide arveskifte brevet af 1ste Maj 1724 :) udlagt 1 Spd: 9 mrk: smør her udj
Gaarden Qwale. At dette er ej anderleedes anseet end som en forsickring for pengene,
udvisser documentet af 15de Apr: 1751 selv, i det Snare Espelands arvinger ej har tilegnet
dem nogen Eiendom i disse 1 Spd: 9 mrk: smør, men siger alleene det indstevnte Johan/n/es
Olsøn Qwale til afgangne Snare Espeland har betalt de 40 rd:, hvor for ham efter skifte brevet
af 1ste Maj 1724 var udlagt 1 Spd: 9 mrk: smør, uden at afgangne Snare Espeland havde givet
noget beviis for disse 40 rd:[s] betalning, der for hands arvinger udstæder dette beviis. hvor
af Suponeres, det disse 40 rd: kand være betalt strax efter skiftets holdelse, og der for af pur
Eenfoldighed ej taget noget beviis for betalningen: thj i mangel af saadant, havde Snare
Espeland og hands arvinger fanget en fuldkom/m/en hævd paa det Ene Spand og 9 mrk: smør
i Gaarden Qwale, dend de aldrig havde givet bort for 40 rd:, og kunde den hævd ej hielpe
hoved Citanten noget, som ham aldeeles uvedkom/m/ende. Sagen paa Contra Citanternes
siide er af følgende beskaffenhed, efter de førte vidners Eedelig forklaring og de i Retten
fremlagde breve. Tvende Øst-Mænder Eiede og beboede heele Gaarden Qwale omtrendt i 20
aar, da Britte Aschielsdatter, som er Moder til indstevnte Aschout Aschoutsøn, og Farfaderssøster til hoved Citanten, havde indladt sig i ægteskab med Aschout Heljesøn, har hindes
huusbonde, som hun forhen havde tiendt hos, sc: Christopher Ødven, formaaet Øst-Manden
Levor til at oplade og afstaae gaarden Qwale for Aschout Heljesøn med huustroe Brite
Aschielsdatter, imod at hand, Christopher Ødven, til Øst-Manden Levor skulde indtrætte En

gaard i Søe-Fiorden, kaldet Røtte, der {er} alt er bleven opfyldt efter de første vidners Eedelig
forklaring, der ej paa nogen maade er bleven imodsagt af hoved Citanten. Saaleedes er da
Aschout Heljesøn med huustroe Britte Aschielsdatter bleven Eier for heele Gaarden Qwale,
der skylder 5 Spand smør. Men, hvad aar det er skeet, vides ej, saasom skiødet, der var, efter
skifte brevet af 1ste Maj 1724, pantsat til Snare Espeland, er bortkom/m/et. men saa visser
dog Odels Transporten af 9de Octbr: 1722, hvor efter Aschout Heljesøn af Knud Lotte har
kiøbt Odels Retten
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til heele Gaarden Qwale, det Aschout Heljesøn den tiid var Eier for Gaarden Qwale, allerhelst
skiftebrevet af 1ste Maj 1724 beraaber sig paa det sam/m/e. Altsaa har Britte Aschielsdatter
og hindes Børn Eiet og beboet halve Gaarden Qwale fra 9de Octbr: 1722 og indtil den/n/e
dag, lige som de endnu ejer og beboer den. At de fra begyndelsen har Eiet heele Gaarden,
oplysser ej alleene vidnerne, men end og skiftebrevet af 1ste Maj 1724, som siger det Britte
Aschielsdatter[s] Fader Aschiel Giemunsøn Osse, fordj hand havde betalt paa kiøbe
Sum/m/en 61 rd:, Eiede den anden halve Gaard, som er 2 ½ Spd: smør, dend hand igien har
afstaaet til sin søn Samson Aschielsøn, der er hoved Citantens Fader, og beboer samt har
beboet dend halve Gaard i 26 aar, efter hands Egen tilstaaelse ad Acta. vel har hoved
Citantens Fader Samson Aschielsøn Qwale, som den her ad Acta tilførte Extractum Protoc: af
25de Apriil 1754 udvisser, paaAncket disse af hands søn hoved Citanten nu atter paaAnckede
2 ½ Spand smør, og der paa stevnet om høsten 1753, til jorde Tirsdagen 1754, da sagen paa
aastædet inden Retten har været foretaget, men igien af Samson Aschielsøn ophæved og
frafalden, efter at Parterne havde declareret, det en hver af dem, for sin green og qvitsel,
skulde beholde sin Eiendom 2 ½ Spand smør til Evindelig Odel. Men, føren den af hoved
Citantens Fader Samson Aschielsøn giorde paaAncke i aaret 1753 skeede, havde alt Britte
Aschielsdatter med Børn Eiet og beboet disse nu atter paatalte 2 ½ Spd: smør i Gaarden
Qwale fra 9de Octbr: 1722 og til høsten 1753, er 31 aar, uden nogens paatale efter Lovens 5
B: 5 C: 7 art: Efter saadan sagens beskaffenhed, Kiendes for Rett efter Lovens 5te B: 3de C:
3de art:, og 5te C: 1ste, 3de og 7de art:, det Odelen til disse paastevnte 2 ½ Spd: smør i
Gaarden Qwale bør følge og tilhøre Britte Aschielsdatter, som er dend indstevnte Johan/n/es
Olsøns huustroe og indstevnte Aschout Aschoutsøns Moder, samt hindes Børn og dend
needstigende linie. Betræffende Processens omkostning, da betale hoved Citanten Aschiel
Samsonsøn til Rettens Personer, efter den beregning som ad Acta er tilført, 7 rd: 2 mrk:, naar
fragaar de 2 rd: som forud er betalt, samt til Contra Citanterne betaller hand, hoved Citanten, i
Kost og Tæring 4 rd:, og til Justitz-Cassen for unødig trætte 1 rd: 60 s:, inden 15 dage efter
Dom/m/ens forkyndelse, under Nam og Execution.
Dend 20de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Jndr: Aalviigens Jndr: Thuun, beligende i
Østensøe skibreede og Kk: sogn udj Hardanger, med efterskrevene Eedsorne Laugret, som
efter Loven er opnævnt, sc: Ole Nielsøn Norrem, Haagen Sandwe, Niels Walland, Salamon
Norrem, Svend Knudsøn Walland og Lars Monsøn Sandwen, nærværende paa Hr: Fogden
Juels vegne Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven efter den ham tillagde ordre og
Fuldmagt.
Hvorda for Retten fremstoed opsidderen her paa Gaarden, Siowat Nielsøn, og fremlagde sin
skriftl: ansøgning af 17de Maj 1757 om af faae den/n/e gaards tagene skade af Fieldskreede
og vandløb besigtiget, med paategnede Hans Excellence Hr: Stiftbefahlingsmandens
Resolution af nest paafølgende 13de Septbr:, som Bevilger den/n/e besigtelse foretning, og

atter Hr: Fogden Juels der paategnede ordre til Bøygde Lensmanden af nest paafølgende 29de
Octbr:, der alt lyder som følger, Lit: A.
Bøygde Lensmanden lagde i Retten Fogdens beviis af 29de Octbr: a: p:, som bevidner det
den/n/e gaard ej forhen har nødt noget {ska} aftag, og at gaarden skylder udj skatteskyld 3 ½
Løb smør, og i Landskyld 3 Løber smør, 2 huuder, sam/m/e er saa lydende, Lit: B.
Endelig begav Rettens Middel i følge af opsidderen, os ud til de beskadigede stæder, for
sam/m/e at siune og grandske, selver befandt sig saaleedes, i Nest afvigte aar 1757, udj Martj
Maanet, er af høyeste Fieldet udgaaen 6 á 7 steen, Jis og snee skreder, som har bort taget
bande eller hassele skouen, bircke skouen, hvor af Næver til huusenes hielp kunde haves, Fæe
beite, og endelig, en herlig slaatte eller Enge land paa 6 á 7 Nøds foster eller foer, der alt
aldeeles er borte. bedere ind imod gaardens huusser er atter af høyeste Fieldet udgaaen En
stoer steen skree, der tillige med den der igien fra høyeste Fieldet needløbende liden beck
eller Elv, har bort taget en liden ypperlig fuhre skouv, som laae der needrevet i y[n]ckelig
omstændigheder, hvor af gaardens huuser kunde haft den aarlig fornødne Reperation, samt
bande skouen, vedskouen og Fæebeitet, der alt saaleedes er bort taget, at det ej i en god
Mands alder kand ventes at vorde igien over groet. atter lenger inde, og saa got som lige over
gaardens huusser, er af høyeste Fieldet udgaaen en steenskree, som dog ej har giort anden
skade, en[d] at den bort tog en udløe, som var fuld af høe, og sam/m/e knuset og lagt under
sig, hvor tøm/m/eret af huuset eller løen, og høet, imellem de store steene end nu var at see.
til slutning besigtigede vj gaardens agere, og befandt at der kand saaes 6 á 7 tønder havre, ret
lige som sædeMandens haand er til at saae tyck eller tyndt. endelig gick vj ind i Floren, og
befandt at her paaa gaarden fødes 12 Nød og 2de øger eller heste.
Efter saadan gaardens tagende skade bliver den Fælt og aftaget af skatteskylden En halv Løb
smør, og af Landskylden 2 huuder.
skatteskyld
landskyld
gaarden skylder tilforn, uden noget aftag, i
skatt og i landskyld
3 ½ Løb smør
3 Løber sm: 2 huuder
hvor til er Eiere opsidderen {My} Siowat
Nielsøns Myndling Christj Nielsdat: efter
arveskifte brev af 29de Maj 1749 og skiøde
af 22 Octbr: 1753.
gaarden er nu fælt og aftaget
½
2 huuder
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bliver nu Gaardens beholdning i
skatteskylden og i landskylden
3 Løber sm:
3 Løb: smør.
Saaleedes efter vores beste skiøn og grandskning, og efter vores samvittighed og aflagde Eed
forettet.
Dend 22de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Jndre Alsager, beligenden i Kingtserviig
skibreede, Præstegield og Kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rett, som efter Loven
er opnævnt, sc: Thomas Svendsøn Hougstvedt, Jon Swendsøn ibdm:, Torbiørn Ølwersøn
Hougse, Peder Torgieldsøn ibdm:, Iwer ibdm:, Mathias Næss, Niels Jonsøn øvre Qwale og
Erich Knudsøn Langesetter, nærværende Bøygde Lensmanden Jon Torchielsøn Hougse.
Hvorda for Retten fremstoed opsidderen her paa Gaarden, Sølfest Heljesøn Alsager, og gav
tilkiende, at som hand ingen Nøste-Tompt til sin gaards brug haver, har hand været hos sin
grande Tosten Siursøn Alsager med steesøn Aamun Torgiersøn ibdm:, nøste-Tompt
begierende paa hands grund udj fiæren, hvor det ej kand være dem til minste skade, og dog

tilbudet dem for saadan frihed vedbørlig og meer end billig vederlag, Men de findes aldeeles
modstridige. Da som Comparentens baader liger paa oben marck til forraadnelse, og der paa
hands land ingen leilighed findes til Nøste Tompt, dets aarsag hand til den/n/e tægte dag, her
til aastædet har ladet stevne bem:te sin grande Tosten Siursøn Alsager med steesøn Aamun
Torgiersøn her for Retten at møde, for at anhøre Citantens vidner, der alle under Lovens
faldsmaal er indkaldet, hvor Citanten forhen har haft Nøst, som hand nu icke haver, 2o: at
anhøre vidner, det Citanten i mindelighed har begiert Nøstetompt imod vederlag. 3o: at være
nærværende ved Rettens siun og grandskning, der efter dom at imodtage til Nøstetompts
overladelse imod vederlag, samt Processens omkostning at erstatte. vilde fornem/m/e om de
indstevnte møder.
de indstevnte Tosten Alsager med steesøn Aamun Torgiersøn møtte og tilstoed varselen.
Citanten sagde, de indstevnte vidner som møder er Torgier Larsøn Alsager, Thomas Larsøn
yttr: Alsager, og Britte Arnedatter indre Alsager, dem hand paastoed Eedelig forhørt. Eedens
forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Torgier Larsøn, boende paa Gaarden Jndr: Alsager 2det Thuun, efter aflagde Eed
vidnede, {...} Sølfest Alsager havde Nøst tilforn, som udj en Marckeskields foretning blev
steenet fra ham og tilfaldt Gutorm Hougen til Eiendom. siden har hand i en tiid af 6 á 7 aar
haft sin store baad ligendes hos indstevnte sin grande Tosten i hands Nøst, efter at hands
forhen frasteenede Nøst var needfalden \af kastevin[d]/, men hands færingsbaad har stedse
lagt paa aaben Marck. I aar hørte vidnet paa, det Citantens søn Torbiørn siger til Tosten
Alsager og beder ham om at faae Nøstetompt, imod vederlag, hvor til Tosten svarede, kast
jorden om med mig grande, saa kand du Kaare dig saa god Nøstetompt som du vil, hvor til
{Tosten} Torbiørn svarede, det bliver ej i aar, det er {bed} meget bedere at du lader os faae
Nøstetompt med det gode, ellers bliver det til omkostning for os begge.
2det vidne, Thomas Larsøn, boende paa yttere Alsager, efter aflagde Eed vidnede i alt lige
med første vidne, undtagen ej at vide om den Nøstetompt som skal være ved Marckeskield
frasteenet Citanten, ej heller hørt det Citantens søn Torbiørn bød vederlag da hand begierede
Nøstetompt hos Tosten Alsager.
3de vidne, Britte Arnedatter, værende hos sin søn/n/eKone paa Jndre Alsager, efter aflagde
Eed vidnede som første vidne. om Citanten, hvor hand tilforn har haft Nøstetompt, samt hvor
hand siden har bierget sin baad, alt lige efter første vidne: Men det sidste, at Citanten har
begiert Nøstetompt hos Tosten, og hvad hand har svaret, ved vidnet intet om, har ej heller hørt
det.
hernæst forføyede Sorenskriveren med Laugretten og begge Parter, dem need til søen for at
siune og grandske det stæd hvor Citanten tilforn har haft Nøst staaendes, samt en hver af
Parternes vand og landgang. det stæd paa Gutorm Hougens land, hvor Citanten tilforn har
haft Nøst, er paa siden af Et høy skarv Rust, hvor intet Nøst kand staae formedelst skaste!!
(kaste) vinde, desuden ej heller Citanten tilhørende efter Marckeskieldet. Dernæst
besigtigede vj Citantens land for saa vidt hand Eier i søen, men fandt ingen stæd leilighed til
Nøst. Endelig blev os paa indstevnte Tosten Siursøn Alsagers landgang giort anvisning, hvor
da Citanten anviste os Et steen skarv som gaar lige need til fiæren{d}, at som det ej var
indstevnte Tosten Siursøn til minste fordeel, ej heller til nogen skade, begierede Citanten at
indbrende sig saa langt i skarvet, at hand i fiære sanden og skarvet kunde Bygge sig fornøden
Nøst. Til vederlag for sam/m/e, og den traad hand giør i den almindelig søe veie, Tosten
tilhørende, {at} anviste Citanten paa sin Egen tilhørende slaatte Hougen kaldet, Et støcke
Engeland, 9 allen lang og 7 ¾ al: breed, god Engeland som til ager befindes at være beqvem.
Indstevnte Tosten Siursøn sagde, med dette bytte af land kunde hand være vel fornøyet, naar
hand fra sagens omkostninger blev fritagen.
dend indstevnte Aamun Torgiersøn sagde, det hand bruger intet i gaarden, og Raader ej
saalenge hands Moder lever og vil styre Gaarden, saasom den er hindes Odel.

Citanten forestillede, at som det nu har været øyensiunligt, det hand ej paa sit Eget land kand
faae bygge noget Nøst, har og ved sin søn
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Torbiørn ladet i mindelighed tilbyde sin grande Tosten det sam/m/e som i dag er skeet,
foruden, at hand paa høste Tinget formaaede Hr: Fogden at tale til Tosten, det hand i
mindelighed skulde lade mig faae Nøste tompt imod vederlag. Hr: Fogden talte ham til der
om, men Tosten var ej at formaae. da som sagen i sig selv er saa ringe at Comparenten ej
formaaer at bekoste en her paa stædet, der afritznings Cartha kand anlæge, saa paastaar hand
Dom i sagen til Nøstetompts erholdelse imod det anbudene vederlag, samt processens
omkostning skadesløs, og \er/ sam/m/e for Mænds opnævnelse 1 rd:, stevnings forkyndelse 3
mrk:, betalt Dom og brev penge 5 mrk: 4 s:, Rettens med vidnernes underholdningen her paa
stædet, 3 rd:, tilsam/m/en af ham udlagde penge 5 rd: 2 mrk: 4 s:, foruden Rettens løn, som
den vel selv beregner, og saaleedes indlader sagen til Doms:
Dend indstevnte Tosten Alsager erindrede om sin søevei, at den ej burde ham betages, ellers
havde ej videre i sagen at svare.
Altsaa bliver følgende beregning over den/n/e sag at forfatte, Sorenskriverens fløtning til og
fra stædet 24 s:, diet penge 4 mrk:, den/n/e dags foretning 3 rd:, Laugretten per Mand 20 s:, er
1 rd: 4 mrk:, Lensmanden for at gaae Rettens Middel til haanden, som og at tilkalde
Laugretten, kand ej ringere have end 1 rd:, tilsam/m/en 5 rd: 3 mrk: 8 s:
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Den/n/e sag er ej af anden beskaffenhed end En puur trotzighed af indstevnte Tosten Siursøn,
thj hands huustroe, der er Moder til indstevnte Aamun Torgiersøn, tilhører Odelen til hindes
Eiendom og paaboende Gaardepart, bliver benævnte indstevnte Aamun Torgiersøn uden for
sagen. Sagen befindes da saaleedes, at Citanten Sølfest Alsager paa sit Eiende land, har
ingen stæds den leilighed, at hand kand opbyge sig Et Nøst til sine baader. det stæd hvor
hand i forige tiider har haft Nøst paa sin Grande Gutorm Hougens land, er af saadan
beskaffenhed, at der ved ligger et høyt langt skarb steen skarv, der aarsager, at over skarvet
falder saadan/n/e kaste vinde at ej noget Nøst kand staae. der for hos sin Grande, indstevnte
Tosten Siursøn, begiert Nøstetompt imod vederlag, men været stedse vægerlig, da dog det
stæd hand begiærer til Nøstetompt, er Et steenskarv eller steenham/m/er som gaar af faste
landet og need i fiære sanden, og er til ingen nøtte, hvor Citanten med stort arbeide, i skarvet
vil udbrende sig Nøstetompt, mod at give Tosten Siursøn til vederlag Et gott Enge støcke.
dette uagtet har dog Tosten Siursøn været aldeeles vægerlig, indtil paa slutningen, da hand har
bragt Citanten i alle de omkostninger hand formaaede, da tilstaar hand byttet af land, men for
omkostningerne i processen vil være befriet. Efter saadan sagens beskaffenhed Kiendes for
Rett, det Citanten Sølfest Alsager, efter Tosten Siursøns tilstaaelse, bør have frihed, i det
skarv Tosten Siursøn tilhørende, at indbrende og udarbeide sig en tompt til Et Nøst, og det
saameget mueligt være kand, saa høyt op i skarvet og saa langt ud, at der kand være frie søe
vej, hvor imod Tosten Siursøn til vederlag bekom/m/er paa Citantens bøe eller slaatte Hougen
kaldet, det udmaalede støcke land som er 9 allen lang og 7 ¾ al: breed, til sin Eiendom.
Angaaende den/n/e sags omkostninger, som Citanten betaler Retten efter den beregning som
ad acta er tilført, saa bør indstevnte Tosten Siursøn, som selv har aarsaget den/n/e processes
omkostninger, at betale til Citanten 10 rd:, inden 15ten dage efter Dom/m/ens forkyndelse
under Nam og Execution.

Dend 8de Maj blev Retten betiendt paa Gaarden Mochestad, udj dend paa fol: 131 og 132
begynde Aastæds sag, da Retten blev beklæd med det paa bem:te fol: 131 Specificerede Laug
Rett, nærværende Bøygde Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse.
hvorda for Retten fremstoed Peder Isaaksøn Mochestad og æskede sagen i Rette, vilde først
fornem/m/e hvad indstevnte Knud Mochestad, der har forlanget sagen udsat, og nu her for
Retten møder, havde at forestille.
Knud Mochestad møtte og vilde høre vidnernes aflagde Eedelig forklaring og aflagde
vidnesbyrd, hvad Comparentens huustroe med søn ad Protocollum haver ladet tilføre{, samt
de} i hands fraværelse, samt de førte vidners aflagde vidnesbyrd, blev Knud Mochestad
forelæst, som tilstoed det med sandhed at være.
Parterne ærklærede at lade Marckeskiel imel: dem Nedsette lige efter som jorden forhen af
dem findes skift, da Knud Aamunsøn vil tage Et støcke bøe fra Peder Isaaksøn og lege til sit
brug for at jevne brugene efter hands tøcke, da Peder, lige efter vidnernes forklaring, skal
have valet at Kiose hvilcket brug hand vil. hvor ved Peder paastoed, at om hand udvalde eller
Kiosede Knuds brug, da Knud, uden minste bekostning for Peder, at lade sit nu havende brug,
fra omligende og anstødende Naboer udsteene, lige som Peder forhen ved sit nu havende brug
giort haver.
J anleedning her af, forføyede Sorenskriveren med Laug Retten og begge Parter dem ud paa
hiem/m/e Marcken, hvor Knud da udviste vederlaget, som er inden for Kiørsel veien, needsat
1 Merckeskielsteen som visser i snee ind og op til anden Merckesteen, og der fra i Gieberget,
der hugget En Kors, siden er Marckeskieldet needsat efter de af Parterne needsatte Pæle,
saasom Neederst i Halvfierdingen needsat En Merckesteen som visser op i 4re efter hinanden
Needsatte Merckesteene og 4re Kors, den sidste steen visser hen i Gieberget i den forhen
om/m/elde Kors.
I Nie lende Reenen under ageren er needsat 2 Merckesteene og 2de Kors, paa den indre side
gaar byttet op efter Kiørsel veien og i den første needsatte Merckesteen.
Ageren Giebergs-flæcken er indhægnet fra bøen med 4re steene og en Kors. Fra den Kors
ved Giebergs flæcken gaar byttet ind efter i 2de Kors og 2de Merckesteene, den sidste steen
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Needsat ved Skitnelee. Fra den for om/m/elde Kors ved Giebergs flæcken gaar byttet beent
op i en Merckesteen, derfra op under ageren Skoeflæcken kaldet, hvor den yderste ende af
ageren blev indhægnet med 3de Merckesteene, fra den steen som staar oven for ageren gaar
byttet beent op i 3de Kors og 2de steene, der visser efter hin anden, fra den sidste steen beent
op i en gl: Merckesteen under veien ved Lars Jonsøn Mockestads bytte, fra(?) den op i veien,
og følges saa veien indefter, til den yderste enden af Askeflæcken, sam/m/e ager flæcken
indhægnet med 3 Merckesteene.
Ager Reenen Selje-flæcken, den!! (der?) needsat 2 Merckesteene og 2de Kors, som visser ud
til Kiørsel veien.
Inden for huusene paa den øvre siide af Kiørsel veien Needsat en stoer høy Merckesteen som
visser lidet ud til anden Merckesteen, som er ved Lars Jonsøns bytte, fra den sidste steen gaar
byttet beent op i 2de Kors og 3de steene, den sidste steen er needsat under Kiørsel veien,
sam/m/e visser op efter Kiørselveien i inderste meie fare til bøegars leet.
Kirsebær garen er indhægnet med 7 steene og 4 Kors, og siden indvendig skift med Merker,
som er mit i garen En Kors der visser op og need til det Merke som staar oven og needen for
garen i lige linie med Korsen.
Nu Kiossede Peder Isaaksen og sagde, det hand til brug tager den jorde part som Knud
Aamunsen i disse sidste 3 aar siden sidste jordebytte brugt haver.

Knud Aamunsøn sagde hand var fornøyet med dette Kios, alleene at Peder bort tager de
Abeltræer hand haver, som nu staar paa Knud sin bekom/m/ene bøe, samt bort tager de steen
Røyser hand har lagt paa bøen, og endelig giver vederlag for det som hand har Ryddet meere
end som Peder.
øverst i Thore-Bræchene under Hessætte-løene er hugget En Kors, needsatt 2 Merckesteene
og hugget En L gloppe som visser tvers over, ud og indefter, neden under disse Mercker Eier
Mockestad, og bliver om fare teiger (omfareteiger) som det forhen været haver, og oven for
disse Mercker {var} Eier Lars og Peder Jndr: Bleje, som efter hoved stevningen var
nærværende nu da Marckeskieldet blev Needsat.
I udMarcken eller fæe hougen, paa den øvre siide ved vejen i Byrcke Reenen, i en jordfast
steen hugget En Kors som visser beent op efter i 5 andre huggede Korser, øvers[t] En
Merckesteen, inden for disse Mercker ind paa Riinden ejer Knud Aamunsøn, og uden for Eier
Peder Isaaksen, Men inden for Riinden Eier Knud og Peder skougen til fællets.
Inden for Stourheller paa den øvre side ved den forom/m/elde vei, i en steen ligendes i
bæcken, er hugget En Kors som visser op efter med bæcken i 4re efter hin anden huggede
Kors, inden for disse Mercker Eier Peder, og uden for Eier Knud.
Ved gamle Melstøllen Needsat en Merckesteen som visser op efter med veien og de udj
jordfaste steene huggede 4 Kors, inden for disse Mercker Eier Knud, og uden for Eier Peder
Isaaksen.
Paa hiem/m/e Marcken, agreren Botnen er skift med 2 Merckesteene, Knud Eier den indre
part, og Peder den yttere part.
Neden under sam/m/e ager, i en steen Reiis!! (Røys) ved den inderste ende af ager Reenen,
er Needsat En Merckesteen som visser ud efter til yderste enden af ager Reenen, der needsat
den anden Merckesteen, under disse Mercker, og altsaa under ageren, Eier Knud bøen med
ager Reenen. oven for sam/m/e ager, som er Knuds part, er sat i ager Reenen 5 Merckesteene
for ageren, siden Peder Eier bøen.
der med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 9de Maj er følgende passeret.
bøen Tuftene, ved bæcken er hugget En Kors i en steen, som visser beent op til anden Kors
udj en jordfast steen. Paa den yttere siide af disse Mercker Eier Knud, og paa den indre siide
{Peder} Jon Haldorsøn Mockestad.
lidet støcke der uden for i den yderste lille bæck, i en jordfast steen hugget en Kors som
visser et lidet støcke op i en stoer jordfast steen udj en Kors, inden for disse Mercker Eier
Knud, og uden for Peder.
Angaaende huusse Tompterne og gaards Thuunene, da beholder En hver de Tompter til
Eiendom som deres huuser staar paa med fortog, forstaaes alleene om Knud Aamunsøn og
Peder Isaaksøn, og ere sam/m/e huusse tompter indhægnet, saasom Peders med 3
Merckesteene, 3de Kors og 2de L glopper, hvor til Merckeskieldet ved Kirsebær garen
kom/m/er til hielp, saa hands Abel træer der ved og er indhægnet. Knud sit thuun er ovenom
disse omtalte Mercker, og er hands halve løe udmercket med en Kors og 3de Merckesteene,
ellers gaar byttet ud under løen efter Kiørsel veien og i steen muren under Peder sin Floer,
oven paa Myren!! (Muren) Eier Peder, og under Muren Knud, Peder har sin {løe} flor fra
gaml: tiid paa Jons grund, og Joen har sin løe fra gaml: tiid paa Peders grund. angaaende
løen, der om er Knud og Peder saaleedes
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foreenede, det Peder i sin halve deel af løen graver sig saa dybt need i jorden som hand
siunes, saa bliver løen staaende saaleedes som den nu er. Bruudestøls løen staar paa Knuds

grund, men Peder skal Eie halve tuften, og tager sam/m/e stæd muld til taget. Igien/n/em
Kirsebær garen bliver Kiørselvej for Knud og Peder.
angaaende steen Reyserne som paa bøen er sam/m/en slæbet, der om blev Knud og Peder
saaleedes foreenede at den enes arbeide skulde gaae op imod den andens.
Hernæst vedtog Retten efter forlangende, at needsette Marckeskiel imel: Knud Aamunsøns
part, som nu er bleven Peder Isaaksøns part, og Siur Gribsøn samt Wichlich Siursøns
Eiendom, efter Parternes Kærlig forening og anvisning, saaleedes,
Neederst i Halvfierdingen needsat en Merckesteen som visser bent op i en Kors og en
Merckesteen, sam/m/e visser beent op udj det gamle udsteente bytte, Peder Eier inden for
disse Merker, Jon Haldorsøn uden for.
Ved den yttere side af løen Needsat en Merckesteen som visser op efter hougene i 6 Kors og
4 Merckesteene efter hin anden, inden for Eier Peder, og uden for Jon Halvorsøn.
Botne Reenen, ved Fios Noven Needsat en Merckesteen som visser ud efter i 2de Nye og en
gam/m/el Merckesteen, den gamle staar under Kirsebær garen, Siur og Wichlich Eier oven for
disse Mercker, og Peder Neden under. dend 1ste steen ved Fiosset i det sidst om/m/elde
Mercke, visser ind om huusset i den steen Røysse, og der fra beent need til ageren i den
needsatte Merckesteen.
I Sondals Flæcken, paa den øvre side af ageren Needsat en Merckesteen som visser i snee op
efter udj en Kors, og saa op i den Merckesteen som staar uden for Selje Flecken, Peder Eier
uden for dette Mercke, og Siur med Wichlich inden for.
Som intet videre var at foretage, sagde Citanten, det hand paastaar, for Mænds opnævnelse,
Dom og brev penge, stevnings forkyndelse til disse 2de Sessioner, Sorenskriverens fløtning,
Rettens udnerholdning til 2de Sessioner, tilsam/m/en 24 rd:, foruden de 8de rd: hand til Retten
ved første Session haver udlagt, og hvad Retten for den/n/e sidste Session nu skal have,
sam/m/e bliver saaleedes beregnet, Sorenskriverens diet for en Reisedag 4 mrk:, Tvende
dages foretning 2 rd:, Laug Retten per Mand for disse 2de dage i bæste aan!! (onna) 3 mrk:, er
4 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en Rettens løn 7 rd: 4 mrk:, tilsam/m/en den/n/e forretnings
omkostninger 39 rd: 4 mrk:, det samtlige Parterne var begierende {ieg} Retten i beste maader
vilde udregne og ligne dem imel:, som blev saaleedes lignet, eftersom Citanten Peder Isaaksen
betaller Retten efter den beregning som ad acta er tilføyet med 7 rd: 4 mrk:, saasom Siur og
Wichlich betaller til Citanten 9 rd: 10 s:, Lars Jonsøn Mochestad betaller 3 rd:, Arne yttr:
Bleje betaler 1 rd:, Peder Isaaksøn Mockestad tager hos sig selv 6 rd: 2 mrk: 4 s:, Knud
Mochestad betaler til Citanten 16 rd: 4 mrk: 11 s:, Lars Larsøn og Peder Jndr: Bleje betaler 1
rd:, og Jon Haldorsøn Mochestad betaler 2 rd: 2 mrk: 7 s:, tilsam/m/en, som saaleedes til
Citanten betales, 39 rd: 4 mrk:, hvor med samtlige Parterne vare fornøyede.
Dend 17de Maj blev Retten betiendt paa Gaard Norrem Jndr: Thuun, beligende i Wigøers
Præstegield og Kircke-sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som efter
Loven er opnævnt, sc: Mons Netteland, Isaak Midhuus, Tollef Christophersøn Steene, Lars
Michelsøn Nesthuus, Aamun Endresøn Røsseland, Tollef Gundersøn Aarhuus, Lars
Samsonsøn Røsseland og Aad Olsøn Fosse, Nærværende Bøygde Lensmanden Giermun
Olsøn Berven.
Hvorda for Retten fremstoed Salamon Erichsøn Norrem og gav tilkiende, det hand med
Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag, her til aastædet har ladet stevne og indkalde sine Grander
og Naboer her paa Gaarden Norrem, Ole Nielsøn, Lars Olsøn, gamle Lars Siursøn, og Siur
Larsøn, at anhøre vidner, som under Lovens Faldsmaal er indkaldet, hvordan det af gaml: tiid
har været brugeligt at drive deres Creature, samt hvorleedes de indstevnte i nogle aar har
brugt uskick og uorden, saavel med smale drift som andre Creature, langt ud paa Som/m/eren,
Citantens Bøe og Ager til stoer skade og fordervelse. 2o: at dem, neml: de indstevnte, af

Citantens Eiendom er udsteenet og udmaalet Et Maal Marck for dend traad der falder paa
deres Eiendom naar Creaturene drives dend gamle vej, og dog understaar de dem at bruge nye
selv opfundene veje over Citantentens!! Bøe og Engeland. 3o: er gaml: Lars og Siur Larsøn
stevnet for den uordentlig Kiørsel de har taget dem til over Citantens Bøe, uagtet sam/m/e
engang ved forlig var afgiort og ophævet, derom vidner at anhøre. 4o: de indstevnte at
anhøre og modtage Dom, det de for eftertiiden skal drive deres Creature den gaml: vei som
gaml: været haver, samt at endtholde dem fra at Kiøre høe og Korn over Citantens Bøe, men
med sam/m/e at Kiøre den Rette Kiørsel vej, og endelig, alle at blive Dømt til at betalle
forvoldende processens omkostninger. vilde først fornem/m/e om de indstevnte alle møder.
De indstevnte Norrems opsiddere møtte
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alle, vedtog stevningen at være dem lovlig forkyndt.
Citanten paastoed sine indstevnte vidner, som alle møder, Eedelig forhørt, sam/m/er er,
Tosten Mehuus, Ole Aamunsøn Tvedt, Britte Sandven, Maritte Flotvedt, Ingier Arnesdatter
Norrem, Guro Nedre Axnes, og Giertrud Knudsdatter Norrem. der alle møtte for Retten.
Parterne begierede det Rettens Middel vilde følge dem i Marcken for først at tage all ting i
øyesiun, da de haabede at blive foreenede. hernæst vedtog Retten strax at følge Parterne for
at siune og grandske alle ting af det omtvistede.
Efter at vi vare hiem kom/m/en blev Parterne saaleedes foreenede, det høst og vaar skal alle
Creaturene ud og op drives i 3de dage paa de indstevnte Norrems Mændenes Eiendom, dog
saaleedes at Creaturene om vaaren ej drives paa gaml: Lars Siursøns tilsaaede agere naar de
ud drives, siden gaar Creaturene hvor de vil. men den 4de dag skal de ud drives paa Citanten
Salamon Norrems Eiendom, og siden gaae hvor de vil, saaleedes skal det omskiftes med
Creaturen høst og vaar, at de stedse i 3 dagge uddrives paa de indstevntes Eiendom, og den
4de dag paa Salamon Norrems Eiendom. dette Continuerer saaleedes om vaaren indtil gamle
Korsmisse dagen, som er 14de Maj, da alle granderne og opsidderne paa Norrem strax dend
14 Maj hvert aar skal være pligtig at drive deres Creature i Fæe have, og ej lengere end som
sagt til 14 Maj at beite med deres Creature enten paa Bøen eller i opsotten. Men skulde det
hænde sig, det En af dem, eller nogen af dem, eller alle, var nødtvungen til at blive med
Creaturene paa Bøen eller i opsotten lengere end som til 14de Maj, da skal dend eller de som
lengere sidder her hiem/m/e paa Bøen med Creaturene, være pligtig at beite paa sin Egen Bøe,
og der at giette sine Creature. 2o: Den gamle Bue-Reckevej skal alle beboerne her paa
Norrem geile /: er at indhægne :/ naar de fleeste af dem finder det fornøden, og det en hver
efter sin jords Landskyld, og skal veien geiles fra Gaardens huusser og op den gamle vej til
skatte lee. 3o: gaml: Lars Siursøn Norrem med søn Siur Larsøn frasagde dem, for Retten,
med Korn læs at Kiøre over Citantens Bøe Hougen, men vel at Kiøre ud af løen over Hougen
med dend tum/m/e Korn slæde need med skarvet. 4do: angaaende slotten Lange lien, vedtog
Ole Nielsøn Norrem at hielpe Citanten Salamon Norrem, sam/m/e med ham tilligs at
indheigne med gierde, da Salamon selv siden holder gierdet vedlige. 5de: angaaende den/n/e
sags omkostninger, da paastoed Citanten for sine udlagde Reede penge, som er for Mænds
opnævnelse, Dom og brev penge, stevningens forkyndelse, Sorenskriverens fløtning frem og
tilbage, Rettens underholdning her paa Aastædet, foruden Rettens løn, i minste 10 rd: 3 mrk: 8
s:, her til bliver at beregne Sorenskriverens diet penge 4 mrk:, En dags foretning 2 rd:, Laug
Retten per Mand 20 s:, er 1 rd: 4 mrk:, Lensmanden 1 rd:, er tilsam/m/en Rettens løn 5 rd: 2
mrk: herom bleve Parterne foreenede, det en hver strax betalte efter som hands gaard skylder
i Landskylden.
som da intet videre var at forette, blev saaleedes Kiendt, Dømt og
Afsagt,

Det af Parterne her inden Retten sluttede Kærlige foreening, bør ubrødelig i alle dends ord,
puncter og Clausuler at holdes og efter kom/m/es. skulde nogen af dem fordriste sig her imod
at handle, saasom Salamon Erichsøn Norrem lengere høst og vaar end 3 dage hver gang ud
driver sine Creature paa Ole Nielsøn, Lars Olsøn, gamle Lars Siursøn og Siur Larsøns
Eiendom, og den 4de dag paa sig selv, bøder hand til dette Præstegields Fattig sogne Casse 5
rd:, ligesaa, dersom Ole Nielsøn, Lars Olsøn, gamle Lars Siursøn og Siur Larsøn, om høst og
vaar driver deres Creature anderleedes end i 3de dagge paa deres egen Eiendom, og hver 4de
dag paa Salamon Erichsøns Eiendom, bøde i lige maade til benævnte Cassa 5 rd: 2o: Gamle
Kor[s]misse dagen 14 Maj bør Een hver af Norrems opsiddere at fare af Bøen og opsotterne
med deres Creature smaat og stort, og ej lengere at side hiem/m/e med Creaturene. men
bliver nogen af dem eller alle nødsaget at være lengere her hiem/m/e paa bøen med
Creaturene, da den eller de som sidder hiem/m/e, at beite paa sin Egen Bøe og giette sine
Creature saaleedes at de ej kom/m/er i den andens ager eller Bøe. skeer anderleedes, da at
bøde til fattig Sogne Cassen 10 rd:, og derforuden at lide og undgielde efter Loven. 3o:
skulde gamle Lars Siursøn Norrem {el} og søn Siur Larsøn imod dette forlig, Kiøre Koren
læs over Salamon Norrems Bøe Hougen kaldet, eller med tom/m/e slæden Kiøre ud af Koren
laden over Hougen, og ej paa inderste siden af skarvet med tom/m/e slæden, da for hver
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gang hands brøst saaleedes befindes, at bøde til benævnte Cassa 2 rd: 4o: Disse penge bøder,
lader Sogne Præsten ved sine Medhielpere, hver gang nogens brøst befindes, indfordre, og om
ej i mindelighed af den skyldige strax betales, da bør Præstens Medhielpere have den frihed,
uden videre Dom, de forfaldene bøder, strax at udpante hos \den/ skyldige, Fattig Cassen til
beste.

Dend 26de Maj blev paa Gaarden Næss i Wiigøers kk:sogn holden Et almindeligt
Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting med Jondahls skibreedes Almue, da Retten blev
beklæd med det Ordinaire Laug Ret, som paa fol: 133 findes opnævnt og Specificeret,
undtagen i Peder Iwersøn Fladebøe stæd sat Jørgen Herrrestvedt. Nærværende inden Retten
Fogden Hr: Andreas Juel med Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven, og dend
Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst blev publiceret Kongl: allernaadigste Forordninger, saasom
af 3 Jan: h: a: om vidners førelse udj de sager som angaar Toldsviig, samt Betientes forhold,
med videre, for saavit til Toldvæsenet henhører eller der af dependerer.
2o: Forord: af 31de Octbr: 1757 angaaende et Extra paabud udj Norge.
3o: For:, hvorleedes de bøder af 50 rd: her efter skal deeles, som nogen maatte tilfindes at
betale for at spille og handle med ustemplede Kaart imod de i saa maade for Danmrk: og
Norge udgangne Forordninger, datt: 31 Octbr: 1757.
4o: Anordning af 18 Nowbr: 1757 om Debitorer udj Danmrk: og Norge som giøre Opbud,
hvorleedes deres opbuds boer af de udnævndede opbuds Mænd skal behandles, saa og
sviigagtige Debitorer, saavel de, som giøre opbud, som de der fallere, hvorleedes skulle
tiltales og straffes.
5o: Rente Kam/m/er Placat af 6de Martj 1758 angaanede Endeel Kongelige Jndkomsters
bortforpagtning Nordenfields udj Norge, for de Aar 3de, neml: 1759, 60 og 1761.

Samson Endresøn Nedr: Traae udgivene gields brev af 13 Junj 1757 til Lars Guttormsøn
Hougen for laante penge 103 rd: 5 mrk:, imod det underpant af 1 Løb smør med bøxel og
herlighed i gaarden Nedr: Traae, blev læst.
Arne Tostensøn udgivene gields brev af 22de Octbr: 1757 til Endre Biørnesøn Store Aas, for
laante penge 30 rd:, imod det underpant af 12 mrk: smør i gaarden Samlenesset, blev læst.
Jørgen Bergesøn Herrestvedt lod ved skriftl: begiering af 8 Junj 1757 oplysse Myndlingen
Herbor Hansdatter[s] arvemidler 49 rd:, og Ingebor Nielsdatter[s] arvemidler 9 rd:,
tilsam/m/en 58 rd:, om nogen vilde imodtage dem for pant og Renter 5, 4 ½ eller 4 proCto
erlægelse, men ingen anmeldte sig. see fol: 132.
Henrich Olsøn Guntvedt gav tilkiende, at have med Muntl: varsel til dette Ting og Tægte dag
ladet stevne og indkalde Endre Sætvedt, vidner at anhøre betræffende de af ham, Citanten til
fornærmelse, udtalte nærgaaende \og ærrørende/ ord, der for Dom at imodtage til undgieldelse
og Processens erstatning. Til vidner i sagen er under Lovens faldsmaal indkaldet gl: Ole
Belsnes, Siur Sætvedt, Lars Bircheland, Siur ibdm:, Iwer Guntvedt, og Thomas ibdm:,
Efter paaRaabelse møtte møtte!! Siur Sætvedt for indstevnte Endre Sætvedt, som havde
ordre at tilstaae varselen, men der hos at til kiende give hands forfald, som er at Endre
Sætvedt har falden og slaget den venstere haand saaleedes til skade at hand ej kand Røre eller
bevæge den, og derfor ej heller kand udreise eller møde.
af de indstevnte vidner møtte Ole Belsnes, Siur Sætvedt, Lars Bircheland, Iwer Guntvedt.
Kalds Mændene Giermun Olsøn Berven og Erich Jørgensøn Underhougen afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt, under Lovens faldsmaal for vidnerne, neml: for Siur
Bircheland i Eget paahør paa Gaarden Bircheland, hvor hand tiener hos hands Fader, for
Thomas Guntvedt i Eget paahør for hands boepæll Guntvedt.
Citanten paastoed de mødende vidner Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev vidnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Siur Torchielsøn, er huusmand hos indstevnte sagvoldere, efter aflagde Eed
vidnede, at det hvor om processen føres, skal være passeret i nestl: høst paa huusmands platset
Grotnes, hvor Endre Sætvedt og Citantens Fader Ole Belsnes var. men vidnet maatte tilstaae,
det hand selv var saa drucken at hand ej ved et ord af det som der skal være talt. Citanten
sagde, som hand ej var paa stædet da de ham tillagde ærerørige beskyldninger af den
indstevnte skal være udtalt, kunde hand ej tilspørge vidnet noget, men hands Fader Ole
Belsnes var der og hørte paa ordene, og hand har angivet ordene for Citanten, paa det hand
skulde fralæge sig saadan/n/e grove beskyldninger.
2det vidne, Lars Larsøn, boende paa Gaarden Bircheland, {boende paa}, efter aflagde Eed
vidnede, at hand kom Reisende tiilig paa dagen nestl: høst, til huusmands platset Grotnes,
gick ind i stuen, hvor Ole Belsnes kom ind mens vidnet var der, men Endre Sætvedt var i
stuen da vidnet kom i stuen, sagde ellers under aflagde Eed, ej at have hørt et ord af det
paastevnte, saasom vidnet strax Reiste igien.
3de vidne, Iwer Steengrimsøn, boendes paa Gaarden Guntvedt, efter aflagde Eed vidnede, at
den dag smøret blev staalet paa Jon Torsnes støel, var Citanten Henrik Olsøn Guntvedt
hiem/m/e paa sin gaard. andet havde hand ej i den/n/e sag at vidne.
4de vidne, Ole Henrichsøn, værende hos sin søn paa Gaarden Belsnes, sagde at være \Fader/
til Henrich Olsøn {Belsnes} Gundtvedt, som er Citant, og at have angivet den/n/e sag for sin
søn, at hand skulde læge den sag fra sig.
Eragtet,
Loven tillader vel, at i liv og ære sager skal de vidne som afved, men den tillader ingen stæd,
det den som er angiver for sag maae tillige være vidne, men bør staae for sag den at beviise.
Nu tilstaar Citanten det hands Fader Ole Belsnes har angivet sagen for ham, paa det hand

sam/m/e sig skulde fra læge. det sam/m/e tilstaar Faderen Ole Belsnes, altsaa bør hand ej som
et vidne admiteres, da ham paaliger sag at bevise.
Citanten erindrede om Laug dag for de udeblivende.
Afskeediget
den lovl: indstevnte Endre Sætvedt forelæges at møde til næste Ting. ligesaa for[e]læges at
møde til næste ting, under Lovens faldsmaa[ls] straf, vidnerne Siur Bircheland og Thomas
Guntvedt.
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Fogden lod inden Retten Examinere dette aars 1ste og 2den Termins skatte Restance, hvis
endelige Sum/m/a var 143 rd: 42 s: 2o: Et Mantal over Hans Maj:ts og det Beneficerede
goeds, hvor efter ej tages Odel skat og Rostieneste. og efter befundende Rigtighed var
Tingsvidne begierende, som blev billiget.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
med Jondals Almue ophævet.

Sam/m/e dag (dvs: 26/5) blev holden Et almindeligt Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting
med Østensøe skibreede[s] Almue, da Retten blev beklæd med det ordinaire Laug Ret som
paa fol: 134 findes opnævnt og Specificeret, undtagen i Gunner Kaldestad sæde sat Tosten
Berven, for Johan/n/es Tostensøn Biørke sat Svend Walland, for Tosten Mehuus sat Tollef
Aarhuus. Nærværende inden Retten Kongl: Maj:ts Foged Andreas Juel med Bøygde
Lensmanden Giermun Næss og dend Tingsøgende Almue.
da allerunderdanigst blev publiceret de Forordninger og Placater som ved Jondahls Ting
findes Extraheret.
Ole Halversøn Fosse, som leilending paa Gaarden Fosse, og tillige Landværens Mand ved Hr:
Capitain Feltmans Compagnie, var begierende at til dend Tingsøgende Almue maatte
fremsettes de Qwæstioner: 1mo: om det icke er dem bekiendt, det hands paaboende Gaard
Fosse i næst forrige Aars høyeste som/m/er tiid, med alt det hand ejede og havde, aldeeles ved
en ulyckelig Ildsmaade!! (Ildsvaade) blev lagt i aske. 2o: om det og icke er dem bekiendt,
det hands Landværens Gevæhr, sam/m/e gang blev opbrendt. Til første qwæstion svarede
Almuen ensstem/m/en[de], at det desvære holder sig saae i sandhed. Til anden qwæstion
svarede de, at da hand ej fick det allerringeste bierget, men alt lagt i aske, er det ventelig at
gevæhret brænde med.
Comparenten var Tingsvidne begierende om vis passeret er, som blev billiget.
Dend 27 Maj Continuerede Østensøe Ting, er passeret som følger.
Siowat Nielsen Jndre Aalviigen fremstoed for Retten og fremlagde En d: 20 Apriil Nestl: paa
Gaarden Jndre Aalviigen passeret siun \og/ granskning {og Aftags} foretning over Gaarden
Jndr: Aalviig Jndr: Thuunet af Fieldskreede tagende skade, hvor over Gaarden har nødt aftag.
Efter at sam/m/e var oplæst, fremsatte hand til dend Tingsøgende Almue følgende
qwæstioner. 1o: om det icke er dem bekiendt dend skade hands paaboende Gaard Jndr:
Aalviigen næst afvigte aar ved Field, snee og Jis skreede har taget. 2o: om Gaarden icke

behøver det skeede aftag. her til dend Tingsøgende Almue alle som med Een Mund svarede
til 1ste qwæst: Det er dem alt for vel bekiendt gaardens tagende skade. til 2den qw: Efter
gaardens tagende skade siunes dem aftaget at være noget Ringe, allerhelst nu, det over
Gaarden ligende Field er brudt løst, da det aarlig vil giøre skade, lige som i disse dage er
passeret at en nye Field skree er udgaaen og atter tilføyet gaarden en tem/m/elig skade.
Comparenten var paa Aftags foretningen begierende Tingsvidne beskreven, som blev
billiget.
Svend Larsøn Røsseland udgivene Pante brev af 25de Octbr: 1742 til Lars Samsonsen
Rosseland paa 48 rd: 4 mrk: 8 s:, læst til Tinge dagen der efter, og indført i Pante Bogen paa
fol: 91, blev efter paategnede qvittering 19de Apriil 1758 anvist til udslettelse paa Pante
bogens folio.
Siur Olsøn Rosseland udgivene Pante brev af 29 Maj 1741 til Hr: Kam/m/er Raad Hejberg,
læst til Tinge dend 7de Octbr: sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 59, blev efter
paategnede qvittering af 8de Junj 1743 for den Resterende Capital anvist til udslettelse.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere følgende documenter, 1mo: Specification
over de faldene første bøxeler af Halsnøe Closter godset for 1757. 2o: at jorddrotterne giør
Landskylden got for de affælde jorder. 3o: de 2de i Jondal værende saugeiere beedigede den
skuur de i aaret 1747 haver giort. 4o: Mantal over de gaarder som for Odelskatt og
Rostieneste er befriet. 5o: dette skibreedes 1ste og 2den Termins skatte Restance, hvis
endelig Sum/m/a var 207 rd: 3 mrk: 8 s:, og som alt befandtes Rigtig, var hand Tingsvidne
begierende, som blev ham billiget.
Efter 3de gange udRaabelse var ej nogen der vilde gaae i Rette, derfor blev Tinget ophævet.

Dend 29de Maj blev med Gravens skibreedes Almue paa det almindelige Tingstæd EieGrund ved søen holden Et Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd
med det ordinaire Laug Ret, som paa fol: 136 findes opnævnt og Specificeret, undtagen for
David Qwandal sat Siur Eie, for Siur Qwandal sat Niels Espeland, og for Siur Hagestad sat
Aslach Bergo. nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel med Bøygde Lensmanden
Lars Wambem og den Tingsøgende Almue.
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forordninger og Placater som ved
Jondahls Ting paa dette folio findes Extraheret,
samt hans Exellence Hr: StiftbefalingsMandens skrivelse af 29de Martj sidstl: til Fogden,
hvor udj bekiendt giøres Hans Maj:ts allernaadigste approbation paa Auctionen over
Reluitions godset, samt at Gaarden Lindebræche, hvor til Reluitions Retten ej blev solt, skal
til nye Auction dend 2den Augustj førstkom/m/ende.
Fogden Andreas Juel tilkiendegav, at da her udj Præstegieldet er paagrebet tvende unge
Drenger, som her først paa Gaarden Diønne i Kingtservig Præstegield ved indbrud Natte tiider
skal have begaaet anseeligt og stort tyverie, saa ere bem:te Personer eller Drenger til dette
Ting, tiid og stæd indkaldede, saavel for at være Rettens Examen undergiven, og at anhøre de
vidner som om den/n/e deres grove gierning kand bære
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Provesmaal, som ogsaa efter Actors paastand at modtage Dom. der hos og er indkaldet alle
de som sagen Jnteresserer, saasom, først de hos hvilcke Tyveriet er begaaet, baade paa
Gaarden Diønne, som og paa Gaarden Store Berge i Ulviig sogn, hvor den Ene af disse
paagrebne Personer, Neml: Lars Olsøn, efter hands paagribelse og nu undvigelse af arresten
hos Lensmanden Lars Wambem, som og de, der den/n/em med Kosterne haver paagreben,
samt nest forbem:te Dreng Lars Olsøns Forældre Ole Larsøn med Moder Orlog Hals-datter,
hos hvilcke de med de paa Diønne staalne Koster {ble} havde indtaget, og den/n/em forvaret.
Dernæst, da som Actor fremstillede disse Tvende Tyves Delinqventer uden baand {for} og
Fængsel for Retten, saa begierede hand af Retten først at de om deres Navn, alder, Fødestæd
og sidste ophold maatte give forklaring.
De Tvende Tyvs Delinqventer vedtog at være lovlig stevnet i alle tilfælde den/n/e sag
vedkom/m/ende. ligeleedes møtte den Ene Delinqvents Fader Ole Larsøn med Moder Orlog
Halsdatter, som begge vedtog lovlig varsel.
Lensmanden Lars Larsøn Wambem, som af Øfrigheden beskicket Deffensor, møtte og
tilstoed paa de indstevntes vegne lovlig varsel.
Den første, Lars Olsøn, fremstoed for Retten og ulocket, ustocket og ublocket aflagde saadan
bekiendelse, at være fød i Ulviig kk: sogn her i Præstegieldet, paa gaarden Haaem, men nu
opholder hands Forældre dem paa platset Schelleviigen under Gaarden Jeltnes i bem:te kk:
sogn, sagde sig at være 17 aar gam/m/el, men Moderen sagde, det hand var vist 18, om icke
19, aar gam/m/el. fremdeeles forklarede hand, at i afvigte vinter 3 aar kom til Bergen for at
lære skoemager handværcket, og tiente hand hos skoemageren Jonas Johansen, som boer paa
Smørs Almindingen. forklarede saa videre, at i medens hand saaeleedes var i tieneste hos
bem:te skoemager, saa nu afvigte vinter for Juul tog hand hos en Borger Kone, vis Navn ej
ved, inden for Torvet, igienem Et vindue et lidet skriin, hvor udj var lidet Traae med ungefær
1 rd: i penge, for hvilcket hand blev bragt paa Politie-Kam/m/eret, og der Dømt paa
Manufactuur huuset Et halvt aar, imedens der var, siger hand en dag til den nu med han/n/em
paagrebene Ole Severin Kildahl, om hand havde løst til at Reise, hvilcken svarede ja. hvor
paa de sam/m/e aften undviigede af Manufactuur huuset, og ophold sig først en liden stund
paa Calfare, hvor efter de gick need til Lumgaarden, og der tog dem en baad, hvor med de saa
siden fort Reisede, men paa udreisen var de oppe paa Sydnes hos den der boende Justitz
Sergiant Torbiørn Nielsøn, og igienem et vindue bortstal adskilligt, hvor om Actor nu inden
Retten indleverede bem:te Torbiørn Nielsøns skrivelse af 18 Maj sidstl:, hvor udj det staalne
findes anført, og saasom Tyvs Delinqventen, bem:te Lars Olsøn, nu sam/m/e i alt tilstoed,
undtagen at i stæden for de anførte 3 rd:, der efter hands vidende ej skulde være mere end 2
rd:, saasom hand ved bytte dem imel: for sin part ickun fick 1 rd: det udj forretningen maatte
blive inddragen. sam/m/e er saa lydende, Lit: A. af dette staalne fantes i behold, undtagen af
pengene som hand havde faaet, var i behold 3 mrk: og 2de 6 skil: støcker, samt geværet,
hvilcket de havde solt til en ubekiendt ved Goiøesundet for 1 rd: mindre 2 skil:, men bem:te
Dreng skulde tiene hos en Capitain, item En hals Krave og 3de tolleknive, samt den
Filegrands sølv søllie, hvor af hand intet viste. fremdeeles forklarede hand, at de tog veien
her ind efter til Hardanger, og efter at de adskillige stæder havde ophold sig, dog paa vejen
staalet, saasom pa Korsfiorden, et paa havet udsat fiskesnørre, hvis Eier hand icke ved, snørret
her for Retten anvist, og paa Samlenesset En hug øxse, liggeleedes for Retten anvist. var de
for 4 uger siden om Natten paa Gaarden Diønne udj Kingtserviig sogn, hvor de paa et
stavbuer indkrøb hand, Lars Olsøn, igienem vinduet, og efter at have oplucket dørren, tog de
først et lidet skriin, hvilket de medbragte til søen og der opbrød, hvor udj befantes 3de sølv
skeer, 1 sølv forgylt Filegrans arbeidet belte, 1 lin lærrets skiorte, 1 dito qvinde skiorte, 1
stryl: plag, 1 forklæde og 2de skout. Dernæst En Kiiste, hvilcken de ved søen ligeleedes slog
itue, og hvor udj var 7 sølv skeer, 8 forgylte sølv qvinde ringe, 9 forgylte bringe sølv søllier, 1
sølv Keede med en forgylt halv Crone udj, 2 par sølv forgylte Kaabespender, 1 guld skiorte

Knap, 1 læncke hals Knap sølv forgylt og filegrands arbeide, samt penge 2de Specier, 1
Dansk Crone, 2de halve Croner, 1 aatte og tyve skil:, og en deel smaae Mynt, hvilcket hand ej
haver taalt. item Klæder, 2de Rød Kantede qvit, 2 hviide vamper og 1 sort dito, 1 sort brog, 2
gl: huer. og Mad vahre, omtrendt 1 pd: smør og endeel brød, nock Klæder 1 par skoe, med
disse s[t]ollene Koster Reiste de til hands Forældre, hvor de om aftenen hiem kom, og opbar
de staalene Koster, og forvarede Klæderne paa en skygge, sølvet grov de need i Jorden, og
pengene havde de paa dem. hands Fader var ej hiem/m/e, og hands Moder sagde de ej noget
der om, men hun saae at de bar det op. der paa blev de om Morgenen, som de laae og sov,
greben af en deel Mend, som ere Hr: Fendrich Dewahl, Lars Aamunsen og Ørjans Larsen
samt Peder Ellingsen Diønne, hvor fra de med de staalene
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Koster blev bragt til Lensmanden Lars Wambem, hvor de til den/n/e tiid har været sidende,
men der hos paa Actors forlangende ydermeere maatte forklare at hand, Lars Olsøn, Natten til
nu sidst afvigte Fredag fandt leilighed af sit baand og Arrest at undflye, men paa veien
omtrendt en fierding fra hands arrest huus paa Lensmands gaarden, var paa den Gaard Store
Berge, og der sam/m/e Natt bort tog af Et stavbuer af en Kiiste der staaende med nøglen i
begge deele, 1 sølv Keede med en forgylt skuepenge udj, 5 sølv forgylte søllier, 2de forgylte
sølv Ringer, 1 uforgylt dito, 1 par sølv stang Knapper, 1 ½ Croner, og Klæder, en ullen trøye
med 19 Knapper udj, 1 hviid vampe, 1 linl: skiorte og 1 par strømper, 1 gl: hatt, og af Mad
vahre noget lidet smør og brød, hvor med hand blev grebet paa vejen til Sogn, af de ved
Lensmanden udsende Mænd, nu sidstleeden Løwerdags aftenen.
Actor, i anleedning af den/n/e Tyv Delinqventens saa utvungene bekiendelse, fandt ej noget
videre han/n/em at tilpørge, men begierede nu og den anden Tyv Delinqvent forhørt.
Actor fant fornøden inu at tilspørge den/n/e Tyv Delinqvent Lars Olsøn, om hand icke 2de
gange har undviget den/n/e sin arrest her paa Lensmands gaarden Wambem, og hver gang er
bleven paagreben igien. her til Lars Olsøn svarede jo, hand i den/n/e arrest har undviiget 2de
gange. for det andet, om hand i sin Daabes Pagt er bleven Confirmeret. Resp: Nej.
Dend anden Tyv Delinqvent kalder sig ved Navn Ole Severin Kildal, gl: 16 aar, og endnu
icke været til Confirmation, fød udj Tysfiorden udj Nordlandene i Saltens Fogderie, hvor
hands Fader Jens Kildal der er som en Missionarius, dog ej Ordineret, udj Findmarcken er
boendes, og er hand for 3de aar siden kom/m/en til Bergen og sat udj lære hos den Mester
snidkier Henrich Holbech, hos hvilcken hand afvigte aar for Juul kom i den/n/e fortred, at
hand iblandt nogle høvlesponer tog nogle høvler og den/n/em solte, hvor fore hand efter
Politie-Kam/m/er Dom kom paa Manufactuur-huuset paa et halv aar, hvor fra hand da med
den/n/e sin paagrebene stalbroder, efter hands tilskyndelse undviigede. forklarede ellers i et
og alt om reise og om begangne tyverier, det sam/m/e som Lars Olsøn, alleene med den/n/e
forandring og tillæg, at Lars Olsøn var den som baade har Jnstigeret han/n/em til flugten fra
Manufactuur huuset, og der i blandt indbildet han/n/em at hand her hiem/m/e havde
formuende Forældre, og at de her hiem/m/e skulde leve vel, hand, Neml: Lars Olsøn, var og
den som alletiider var forman og visede ham veien, og naar noget blev taget, hand gierne
deelede det med han/n/em, og naar den/n/e iblandt kunde forestille sin frygt for den fare her
ved kunde være, trøstede han/n/em altiid med det, at der stod intet paa. sagde og fremdeeles,
at da hand kom til Lars Olsøns Moder, gav hand hende af de staalene Koster 1 liden sølv
forgylt søllie, hvilcken søllie fra Lensmanden ved hands Dreng blev hende frahendet, og gav
bem:te Lars Olsøn ved deres hiemkomst der ligeleedes sin Moder 1 støcke smør, 24 s: i penge
og 2 linl: skaut, og til sine Søskene {hv} tvende hver 10 s:, og tvende hver 8 skil:, videre og
sin Moder en liden sølv søllie, hvilcken hun selv siden til Lensmanden henbragte, skoutene
leverede hun til de Mænd som den/n/em paagreb, under hands arrest hos Lensmanden søgte

og Lars Olsøn at faae ham overtalt til at bort Røm/m/e, og da hand der til fandt leilighed, var
hand vel med ham den sidste gang, men vente strax tilbage igien til sin arrest.
Actor paastoed Lars Olsøns Moder Examineret, hun fremstoed for Retten, sagde sit Navn at
være Orlog Haldatter, og at være Moder til Lars Olsen, hindes Mand er Ole Larsen, er
boendes paa platset Schielleviigen; og tilspurte da Actor hende, i anledning af Delinqventen
Ole Kildals bekiendelse, om hun icke fra han/n/em havde modtaget den hinde nu i Retten
anviste sølv søllie. hvor til hun svarede, at hun var icke visere, end hun imodtog den til en af
hindes børn, hvilcken skulde været givet den, og leverede hun den tilbage igien til
Lensmandens Dreng da hand kom og affordrede den. den anden smaae søllie siger hun
fantens!! (fantes) paa lem/m/en eller skyggen i blandt noget Rød Kride, og siden haver hun
leveret den til Lensmanden. de 2de linl: skout levere[de] hun til de Mænd af Diønne som
paagreb dem. den ort i penge som hindes søn Lars Olsøn gav hinde, leverede hun i Retten
tillige med En 10 skil: som hand havde givet En af sine søskene, og der hos sagde at det var
alt som den/n/em blev givet. forklarede videre, at ud af de stolene Koster af sølv og penge
hun intet viste eller saae, men da hun ved indbringelse af de staalene Klæder kom i frygt og
mistancke at det maatte være staalet, bad hun dem at bringe det paa lem/m/en. hun forklarede
ydermeere, at da de om aftenen kom til hinde, vilde hun icke Kiende sin egen søn, men da hun
der efter fornam det at være ham,
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sagde hun til ham, er det Ret fat med dig, eller, hvorleedes staar det, er du kom/m/en vel ud
der fra hvor du var, thj hun viste hand var paa Tugthuuset. hvortil hand svarede, at hand var
Rømt der fra, og hand havde en med sig, hvilcken, som var Ole Kildal, svarede at hand var af
Søe-Fiorden. hvilcket svar af Ole Kildal saaleedes blev modsagt, at det var Lars Olsøn som
havde sagt hende det. og da hun Merckede at det icke stoed Ret fat med dem, gav hun sig
meget der for, og forehold hvad der af vel kunde flyde, hvor paa hindes søn Lars Olsen kom
ind og sagde, at Ole Kildal over den/n/e hindes tale var bleven gandske forskræcket, og at
hand vilde gaae over fieldet, og begierede at han/n/em maatte vises veien: /: hvilcket nu Ole
Kildal benægtede :/ hvortil hun svarede søn/n/en, at de icke skulde gaae nogen stæd, det var
best hun vaskede Klæderne for dem, om Morgenen blev de paagreben.
Lars Olsøn tilstoed at have givet en af sine søskene den smaae søllie, sin Moder gav hand et
orte støcke og 2de skout, som og et 10 skil: støcke til en af sine søskene, og ej videre, og om
aftenen da de skulde spiise, tog hand ind et støcke smør.
Begge Tyv Delinqventerne declarerede, at de Baaden havde taget ved Lumgaarden, og frem
leverede Actor et brev til Lensmanden Lars Wambem fra en i Bergen af Navn Morten
Mortensen Berg, at den han/n/em skulde tilhøre, og er baaden nu her paa stædet. bem:te
skrivelse er saa lydende, Lit: B.
Actor fremstillede saa de 2de vidner Ørjans Jonsen Diøn/n/e og Peder Eilefsen ibdm:, dem
hand paastoed Eedelig forhørte angaaende deres paagribelse og de hos dem fundene Koster.
Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed, og der efter et
hvert vidne for sig særdeeles forhørt.
1ste vidne, Ørjans Jonsen, boende paa Gaarden Diønne, efter aflagde Eed vidnede, at da de
Mænd af Diønne for han/n/em beklagde sig over det hos den/n/em begaaede Tyverie, saa
fuldes hand med den/n/em til at efterforske om de ingen kunde paagribe, kom saa først paa
Gaarden Ulgenes, hvor de fick at høre, at disse Drenge der havde været, og Lars Olsen havde
sagt sin Faders Navn, drog saa her ind i Grawen og giorde Tyveriet bekiendt, om de vilde
søge veien her over Woss, og efter den mistancke, som Bøygde Rygte kand have bragt dem i,
om Lars Olsen[s] Moder[s] huus, Reiste de ind i Ulviig, og efter at have talet med den
Dan/n/emand Christopher Jeltnes, om tildrageligheden, gick saa til Lars Olsen[s] Moders

huus, da de forhen var bleven bestyrcket i deres mistancke, da de ved søen saae ligge en baad,
hvor udj var ligendes nogle støcker brød og en Cathecismi forklaring, og ved at gaae ind i
huuset, og ved at lette paa en lem hvor de laae, saae de straxen de staalene qvitler og vamper,
som medværende Eier vedkiende, og da de der paa opvæckede drenge[ne], gick de saaleedes
paa dem, at de straxen maatte frem med de her udj Retten værende Koster, besynderlig sølvet,
som de havde needgravet, Lars Olsen sit udj bøe gaarden, og Ole Kildal sit strax ved huuset,
og de Contante penge havde de paa sig, der efter bragte de dem til Lensmanden tillige med
Kosterne. Parterne {havde ej} med deres Deffensor havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Peder Eilefsen, tienende hos sin Fader paa Gaarden Diønne, efter aflagde Eed, i
et og alt vidnede Conform med første vidne.
Afskeediget,
da det er seent paa aftenen udsættes sagen indtil i Morgen tiilig.
Dend 30de Maj Continuerede Grawens Ting, er saaleedes paaseret.
Aamun Jonsøn Warberg udgivene pante brev af 5te Nobr: 1743 til Hr: Winding, læst til Tinge
d: 14 Martj 1744, og indført i Pante Bogen paa fol: 142, blev efter paategnede qvittering af
4de Octbr: 1757 anvist til udslettelse.
Ole Aamunsen Sygnestvedt udgivene pante brev af 23de Octbr: 1756 til Anna Jeltnes, læst
til Tinge d: 25de Octbr: sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 456, blev efter
paategnede qvittering af 7 Martj 1758 anvist til udslettelse.
Anna Conrad-datter Lissebræche udgivene Pante brev af 25de Octbr: 1752 til Siur
Gundersen Jeltnes, læst til Tinge sam/m/e dag, og i Pante Bogen paa fol: 362 indført, blev
efter paategnede qvittering af 14 Junj 1757 anvist til udslettelse.
Lars Pedersen Nedre Spilden udgivene Pante brev af 25de Octbr: 1755 til Iwer Larsen
Midaas, læst til Tinge d: 27de Octbr: sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 431
indført, blev efter paategnede qvittering af 11 Jan: 1758 udslet.
Et dito Pante brev af sam/m/e udgivet, af 24de Octbr: 1755, til Joseph Olsen Holwen, læst til
Tinge d: 27de Octbr: sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 431 og 432, blev efter
paategnede qvittering af 11 Jan: 1758 udslet.
Lars Pedersen Nedre Spilden udgivene Pante brev af 29de Maj 1758 til Ole Aamunsøn øvre
Følkedalen for laante penge 206 rd:, imod det underpant af ½ Løb smør, 4 g:skind, 1 Mæle
Korn, uden bøxel, og 1 pd: smør, 1 Løb salt, med bøxel, i gaarden Nedr: Spilden øvre Thuun,
blev læst.
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Anna Conrad-datter Lissebræche udgivene skiøde af 26de Octbr: 1757 til Bertel Andersøn
paa ½ Løb smør, 1 b:skind i gaarden Lissebræche, blev læst.
Hellie Aadsen Haaem udgivene skiøde af 30de Martj 1758 til Anfind Halsøn paa 2 pd: smør,
½ hd: uden bøxel i Gaarden Torblaae, blev læst.
Siur Siursen Nessem udgivene skiøde af 29de Maj 1758 til Anders Torbiørnsen paa 18 mrk:
smør i Gaarden Nessem, blev læst.
Ole Aamunsen Sygnestvedt udgivene skiøde af 4de Martj 1758 til Iwer Johan/n/essøn Qwale
paa 19 mrk: smør, ¼ huud i Gaarden Sygnestvedt, blev læst.
Et dito skiøde af sam/m/e Mand og sam/m/e dato paa lige saa meget i Gaarden Sygnestvedt
til Johan/n/es Olsøn Qwale solt, blev læst.
Joseph Olsen Holwen udgivene skiøde af 29 Maj 1758 til Johan/n/es Andersen paa ½ Løb 13
mrk: smør i Gaarden Frøsten, blev læst.

Simon Lionne viste fællen af en voxen Biørn som hand i aar har skut i Marckeskieldet af
Lione og Opheim, blev af Fogden betalt 2 rd:
Bertel Andersen Lissebræche skriftl: forpligt af 26de Octbr: 1756 til sin Moder Anna
Conradsdatter, hvad hun skal nyde af ham til livs ophold for Gaarden Lissebræche[s]
afstaaelse, blev læst.
Hr: Capitain Møllerups udgivene Pante brev af 26 Julj 1738 til Hr: Ole Gierdrum, læst til
Tinge dend dend!! 29 Julj sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 108, blev efter
paategnede qvittering af 24 Martj 1752 anvist til udslettelse.
Præste Encken Madam Winding udgivene bøxel brev med Revers, af 14 Jan: 1758, til
Martin Ellingsen paa 1 ½ Spd: sm: i gaard: Warberg, blev læst.
Præste Encken Madam Winding udgivene bøxel brev med Revers, af 14 Jan: 1758, til Jon
Aamunsen paa 1 ½ Spd: sm: i gaard: Warberg, blev læst.
Hilbrandt Omsen udgivene bøxel brev med Rewers, af 16de Octbr: 1755, til Iwer Aslachsen
paa 2 pd: smør i gaarden Lille Berge, blev læst.
Arveskifte brevet af 21de Octbr: 1757 blev læst, efter afgangne Tormoe Thoresøn, og var
stervboen Eiende Jordegoeds i gaarden Sæbbe 1 Løb smør, ¼ hd:, 1 forskind, vurderet 128 rd:
1 mrk: 8 s:, der af først til Creditorene udlagt, saasom, Johan/n/es Halanger 5 ½ mrk: smør, ¼
hd:, 1 f:skind for 28 rd: 3 mrk:, Lars Halanger 6 ½ mrk: smør for 9 rd: 4 mrk: 8 s:, Guro
Gunnersdatter 13 mrk: smør for 19 rd: 3 mrk:, Resten til arvingerne, saasom, Encken Ragna
Pedersdatter 29 mrk: smør for 43 rd: 3 mrk:, Børnene Torbiørn, Thore og Peder Tormoesøn/n/er, hver arvet 4 mrk: smør for 6 rd:, Ragnilde, Aassilde og Sigri Tormoedøttere, hver 2
mrk: smør for 3 rd:
Arveskifte brevet af 14 Martj 1758 efter Britte Torchielsdatter blev læst, og var stervboen
Eiende jordegoeds 6 ½ mrk: smør i gaarden Nedre Leqven, vurderet 14 rd: 2 mrk: 15 s:, og
udlagt i arv til arvingerne, Nemlig Moderen Britte Siursdatter 2 ½ mrk: smør for 5 rd: 3 mrk:
7 s:, Torkiel Nielsen 1 mrk: smør for 2 rd: 1 mrk: 6 s:, Britta og Dordi Nielsdøttere, hver ½
mrk: smør for 1 rd: 11 s:, og Maritta Torkielsdatter 2 mrk: smør for 4 rd: 2 mrk: 12 s:
Næst for indførte Tyv sag, som i gaar blev udsat til i dag, blev forretaget.
Actor i Continuation af forrige, bad at de 2de vidner Ole Nielsen og Lars Larsen Osse, der
Tyvs Delinqventen Lars Olsen havde paagrebet efter at hand nu sidste gang fra Lensmanden
havde undviget, maatte aflæge deres Eedelig forklaring, hvor de han/n/em atraperede, og med
hvad Tyvs Koster. Eedens forklaring blev de 2de vidner forelæst, og formanet at blive ved
sandhed, der efter enhver for sig særdeeles Examineret.
1ste vidne, Ole Nielsøn, er huusMand paa Gaarden Osse, efter aflagde Eed vidnede, at hand
afvigte Fredag tillige med sin Kam/m/erat, det andet vidne, fick bud fra Lensmanden Lars
Wambem, at saasom den hos ham arresterede Tyvs Delinqvent Lars Olsen var undvigt, de da
som skyttere paa Fieldet, vilde paapasse om hand der over skulde kom/m/e, hvor paa hand
{løb} Fredags aftenen gick op efter til Fields, og kom Løwerdags Morgen, efter adskillig
gang[e] paa Fieldet, endelig i den der end nu ligende snee kom paa spor efter en som der
havde gaaet, hvor efter de et lidet støcke vei der fra, paa en snee skavel som gaar need til
Bagsebottnen, saae han/n/em, Tyvs Delinqventen, for hvilcken de han/n/em andtog, da ellers
ingen anden saaleedes gick den/n/e usædvanlige vei, og der efter han/n/em videre fortsatte,
dog udj skiul det beste de kunde, for icke at blive kiendt, og noget lidet bedere fremgick hand,
Tyvs Delinqventen, ind udj Eet paa Fieldet staaende sætter-huus, staaende i Myrdahlen kaldet,
hvor fra hand dog strax udkom, og der efter ved at have gaaet et lidet støcke, satte de videre
efter ham, og fandt da paa vejen et par af han/n/em tabte strømper, hvilcke de optog, og da
hand kom tilbage for at leede efter disse strømper, lagde de sig i veien for ham, og paa den
maade greb ham med alle de Tyvs Koster som nu her i Retten ere af Klæder og sølv, som

hand ved den/n/e flugt paa Gaarden Store Berge atter havde staalet, og der med bragte ham til
Lensmanden. Actor, ej heller Defensor, havde noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Lars Larsen, huusmand paa Gaarden Osse, efter aflagde Eed vidnede i Et og alt
Conform med næst foregaaende vidne.
Actor, i hvor vel, at der hos disse løsse Drenge, ej noget vil være at faae til Igield og
Tvigield efter Loven med videre, saa dog, for at kom/m/e i Ret erfaring om de staalenes Rette
værdie, har hand ved dertil udnævnte Taxerings-Mænd ladet de i Retten ankomne Koster
behørig vurdere, og der over nu til sagens
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følge producerede en Specification med Mænds der paa tegnede vurdering. sam/m/e er saa
lydende, Lit: C: Og da nu for Retten er tilstæde de Mænd af Diøn/n/e og Store Berge, sc:
Siur Olsøn Diønne, Lars Aamunsøn ibdm:, og Gun/n/er Poulsøn Store Berge, saa paa det at de
en hver nu kunde kom/m/e til sit igien, saa var Actor forlangende, at det den/n/em inden
Retten maatte tilbage leveres, dog at de først opfyldede Lovens 6de B: 16 C: 10 art:, neml: at
beedige at det den/n/em baade er tilhørende, som og at det imod deres villie er dem fra
komne.
1o: Siur Olsen Diøn/n/e aflagde Eeden, at de her i Retten ligende Koster af sølv og Klæder,
lige efter Wurderings Specificationen, er ham tilhørende, og at de imod hands villie og
vidende er han/n/em fra kommen, der efter sam/m/e han/n/em blev leveret.
dend anden, Lars Aamunsøn Diønne, aflagde Eeden, at de her i Retten ligende Koster af sølv
og Klæder lige efter vurderings Specificationen, samt penge i gangbar Myndt 9 rd: 3 mrk:,
2de Specier, 1 heel Crone, 2 halve Croner, og En 28 skil: støcke, var han/n/em tilhørende, og
imod hands villie og vidende er han/n/em fra kom/m/en, da han/n/em sam/m/e blev ud af
Retten leveret.
dend 3die, Gun/n/er Poulsøn Store Berge, aflagde Eeden, at de her i Retten ligende Koster af
sølv og Klæder, lige efter vurderings Specificationen, samt penge 1 ½ Crone, er ham
tilhørende, og imod hands villie og vidende er han/n/em fra tagen, da det ham blev leveret.
hvad sig de øvrige sager er vedgaaende, med penge i Curandt Myndt 1 rd: 4 mrk: 8 s:, med
en heel Crone, Et Mrk: støcke, 2de 6 skil: støcker og en 4 skil: støcke Hanover Myndt, saa da
her for Retten nu ej er tilstæde deres Eier, Men vil være den i acten forhen om/m/elde
Torbiørn Nielsøn, Justitz Sergiant ved Hr: General Major Segelkens Regiment, og boende paa
Sydnes ved Bergen, tilhørende, og hand til den/n/e Ret ej kand indkaldes for at opfylde
forbem:te Lovens articul, saa i henseende at der aldeeles ingen tvilvls!! (tvivls) maal vil være,
at hand jo for sam/m/e er eier, eller og ved hvem sam/m/e er, allerhelst de fundene Koster,
Tyvs Delinqventers bekiendelse, og hands udj Retten indkomne brev, saa nøye med hinanden
kommer overeens, saa maatte nu disse sager med penge inden Retten overleveres Lesmanden
Lars Wambem, at de den/n/e angivene Eiermand fra han/n/em kand tilstilles, hvor imod hand
der for tager hands nøyagtige beviis, at hand i alle paakommende tilfælde, som den der er
deres eiermand, eller den ved, er ansvarlig. ligesaa han/n/em maatte leveres den i Retten
ankomne Øx til Manden i Samlenesse, Aslach, samt den i Bergen tagne baad, Morten
Mortensen Berge tilhøren[de]. det paa Korsfiorden tagne fiske snørre hos Lensmanden at
forblive, indtil Eiermanden kand opdages. dette alt om/m/elde blev LensManden Lars
Wambem inden Retten tilleveret.
Øfrigens, som nu Actor efter den/n/e sagens Examination, og den der udj bekom/m/ene
oplysning, saavel af Tyvs Delinqventers Egen bekiendelse, som de førte vidners udsagen,
kunde formere sin i Rette settelse og paastand til Doms, men da de ere Personer som fra
Manufactuur huuset i Bergen ere undrømte, saa forinden, finder hand det fornøden at
indberette sagen [til] Hans Excellence Hr: Stiftbefalingsmanden, for at faae indhæntet om der

noget til sagen videre skulde udkræves for den/n/em, hvortil hand begierede at Retten, til en
beleilig tiid vilde udsette sagen, og skulde hand imidlertiid lade Delinqventerne henbringe til
Fogderiets Arrest huus i forvaring.
Afskeediget,
Formeedelst andere beram/m/ed[e] aastæds forretninger, saa og Som/m/er Tingenes holdelse
paa Woss, udsættes den/n/e sag indtil den 27 Julj først kom/m/ende, da den her til Et
udsettelse Ting bliver til endelig slutning at foretagge.
Torbiørn Poulsen Lindebræche gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Hr: Cancellie-Raad Niels Griis Alstrup, betræffende En Ting Protoc:
hand haver, hvor udj findes En Dom, der kand oplysse sagen angaaende gaarden Hougse, der
at anhøre vidnet Richol Giermunsen Lille Grawen, som under Lovens faldsmaal er indkaldet,
alt til Et lovligt Tingsvidnes erholdelse, vilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
Paa Hr: Cancellie-Raad Alstrup[s] vegne, efter 3de gange udraabelse, møtte ingen, men
vidnet Richol Lille Grawen møtte.
Kaldsmændene Tosten Hamre og Siur Eie afhiemlede stevningen, det de dend 14de Maj
sidstleeden forkynde stevningen paa Gaarden Lille Graven, hvor Hr: Cancellie-Raad boer, og
det ude paa Gaarden i Hr: Cancellie Raadens Eget paahør.
Citanten paastoed det mødende vidne Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev vidnet
forelæst, og formanet at blive ved sa[n]dhed.
dernæst vidnet Richol Giermunsen, nu tienende hos Knud Store Graven, aflagde Eeden efter
Loven og vidnede. Citanten til vidnet fremsatte følgende spørsmaal, 1o: om vidnet icke
næst afvigte aar tiente paa Lille Grawen hos Hr: Cancellie-Raad Alstrup. 2o: om icke da
saag og hørte, at Citanten paa Cancellie Raadens Gaard og udj hands lidet Kam/m/er læste i
en Protocoll, som var lydende om en Dom angaaende Gaarden Hougse, og var sam/m/e
Protoc: efter Sorenskriveren Mandrup Nielsen Funck. 3o: om icke
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Citanten af vidnet var begierende, det hand vilde paahøre sam/m/e Dom blev læst, og der om
drage til minde. Her om Citanten var begierende Retten vilde tage vidnets svar. til første qw:
svarede vidnet Ja, hand tiente der. til 2de qw: Resp: hand læste af en bog, med!! (men) om
det var en Protoc:, eller hvad det var for en bog, ved vidnet icke, saasom hand der paa har
ingen forstand, men Bogen var skrevet paa saadan/n/e heele blade som Rettens Protoc:, hvor
udj Sorenskriveren nu skriver, er. det som Torbiørn oplæste af Bogen var om Gaarden
Hougse. til 3de qw: Resp: Nej, hand begierede det icke, men vidnet kom ind for at faae
Mad, og da læste Torbiørn det op saa vidnet og Michel Arnesøn hørte det. 4de qw: om icke
vidnet hørte at det var en afsagt Dom om Hougse imel: Ragnilde Nielsdatter Hougse og Jens
Poulsen Nedr: Spilden. Resp: kand ej mindes at Jens Spilden blev læst, men vel Ragnilde
Hougse, og at det handlede om Gaarden Hougse, men om det var en Dom mindes vidnet icke.
Citanten var Tingsvidnet begierende sluttet og beskreven meddelt, som blev ham billiget.
Borgeren og Giestgiberen Hans Johansen Pyvk gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til
dette Ting har ladet stevne og indkalde ung Karlen Andwe Pedersen Kierland for ulovlig
handel og forprang, der om vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, at anhøre, Dom
at imodtage til undgieldelse og processens \omkostning at/ erstate. vidnerne ere Aamun
Jonsen Store Grawen, Aamun Johan/n/essøn Windal, Niels Eilefsøn ibdm:, og Torgier
Atlesøn Nessem. vilde fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
dend indstevnte Andwe Pedersen Kierland møtte, tilstoed varselen og vedtog sagen, at hand
tiendte hos sin Moder paa Kierland, som er Encke.

Parterne blev saaleedes forenede, at indstevnte Andwe Pedersen Kierland lovede, ej oftere at
drive minste handel, betalte strax i de fattiges Spare bøsse 1 rd:, og til Citanten i
omkostningerne 2 rd:, hvor med Citanten var fornøyet og frafald sit søgemaal.
Lensmanden Lars Wambem gav tilkiende, det \Mickel/ Hielmoe for ham har beklaget sig, at
være med hug og slag overfalden af Østen Hielmoe, dets aarsag hand paa Justitiens vegne til
dette Ting med Muntl: varsel har stevnt og indkaldet bem:te Østen Hielmoe, vidner om det
øvede slagsmaal at anhøre, Dom at imodtage til undgieldelse eller befrielse, med processens
omkostninger. saa er og angiveren og Klageren Michel \Hielmoe/ til vedermælle i sagen
indkaldet, og om sagen ej vorder med de angivene vidner beviist, da hand, Michel Hielmoe, at
imodtage Dom som angivere til processens erstatning. til vidner er under Lovens faldsmaal
indkaldet Kari Hielmoe og Maritta ibdm:, vilde fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
dend indstevnte Østen Hielmoe samt Michel ibdm: med begge vidnerne møtte, og alle
vedtog varselen.
Actor paastoed de mødende vidner forhørte. Edens forklaring blev vidnerne forelæst, og
formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Kari Michelsdatter, gift med Halsten Hielmoe, efter aflagde Eed vidnede, Nu i
den/n/e vaar et aar siden, Raabte Michel Hielmoe paa vidnet, som var inde i stuen, det hun
vilde kom/m/e ud, Raabende, see nu [h]vor Østen farer ad med mig, da vidnet sprang ud, og
saae de tvende, men ingen andre Folck paa Gaarden, og da var Michel noget blodig i ansigtet.
og da siger Michel, see [h]vor {Mich} Østen har faret ad med mig. videre har vidnet ej seet
eller hørt. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Maritta Asbiørnsdatter, gift med Siur Hielmoe, er værmoder til begge disse
tvende svogere, aflagde Eeden og vidnede, at i den/n/e vaar et aar, kom vidnet gaaendes i
Gaarden, og da stoed disse 2de svogere i Gaarden, hver paa sin side af øgen, hvor med Michel
Kiørte møg, og ingen fleere Folck ude i gaarden end disse tvende, da saa vidnet det Michel
var blodig i ansigtet, og siger Michel, det!! (der) seer i hvor Østen farer ad med mig. videre
har vidnet hvercken seet eller hørt. ej heller havde Parterne noget at tilspørge vidnet.
Hr: Fogden paa Justitiens vegne paastoed, at da der ved de førte vidner er saa sterck
formodning i sag[en], siden ingen Fleere Folck var uden Gaarden end Michel og Østen, og
Michel saaes blodig og Klagede over Østen, paastoed hand det Østen efter Lovens 6 B: 7 C: 8
art: maatte bøde, samt erstatte processens omkostning. eller og, om Retten finder for gott, at
paalæge Østen Hielmoe benægtelses Eed, og saaleedes indlader sag[en] til Doms.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt,
med Tvende overEens stem/m/ende vidner er sag[en] bragt i fast formodning, i det vidnerne
forklarer det Michel Hielmoe var blodig i ansigtet og Klagede over Østen Hielmoe, og at der
ingen fleere eller andre Folck var ude paa Gaarden end Michel og Østen, da Michel fantes
blodig og førte sit Klagemaal over Østen. efter saadan sags beskaffenhed Kiendet!! (Kiendes)
for Rett, det Østen Hielmoe, følgelig Lovens 1 Bog 14 Cap: 6 art: {det Østen Hielmoe} bør
fralæge sig sigtelsen,
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det hand ej har slaget Michel Hielmoe[s] ansigt til blods, og det ved sin Egen benægtelses
Eed, udj saadan/n/e Terminis som Dom/m/eren for[e]skriver ham. Trøster Østen Hielmoe sig
ej sigtelsen ved benægtelse \Eed/ at fralæge, bør hand efter Lovens 6 B: 7 C: 8 art: at bøde
3de 6 lod sølv, er 9 rd:, og udj processens omkostning at betale 2 rd:, inden 15ten dage efter
Dom/m/ens forkyndelse, under Nam og Execution.

Dend 31de Maj er ved Grawens Ting følgende passeret.
Siur Iwersøn Leqven udgivene skiøde af 30 Maj h: a: til Ole Magnussen paa 1 pd: 9 mrk:
smør, ½ td: salt, ½ f:sk: og 1 k:skind i gaarden Øvre Leqven, blev læst.
Siur Østensøn Hielmoe udgivene skiøde af 30de Maj h: a: til Østen Andersen paa ½ Spd:
smør, ¼ b:skind i gaarden Hielmoe, læst.
Fogden gav til kiende, det hand til Justitiens pleie til dette Ting har ladet stevne og indkalde
Løs qvinde Men/n/esket Gudve Pedersdatter, som i lang tiid her udj Præstegieldet har været
en omstrippende og ej taget tieneste hos nogen, i værende tiid har hun udj løsagtighed ladet
sig besvangere, der for her inden Retten for 2 aar siden er bleven Actioneret og Dømt
leiermaals bøderne at udreede, nu igien atter i dette aar har angivet sig at være
frugtsom/m/elig ved Landværge Manden, ung Karl Richol Giermunsøn Store Graven, paa
den/n/e angivelse hun og skal have staaet aabenbare skrifte, har og offentlig af Prædicke
stoolen ladet Præsten og Meenigheden giøre bøn for sig, som En der var udj barnsnød ved at
føde, og er dog alt aabenbar usan[d]færdig det hun enten var eller er med Barn, hun her for
Retten at blive Examineret, samt vidner at anhøre om den/n/e hindes forhold, og Dom at
imodtage til undgieldelse, da og det hinde beskicke[de] forsvar, dend Dan/n/emand Ebbe Eie,
er indkaldet, saa er og til vedermælle indkaldet Landværge Manden, ungkarlen Richol
Giermunsen Store Grawen, vilde fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
qvinde Men/n/esket Gudve Pedersdatter med hindes beskickede Deffensor møtte og tilstoed
varselen.
for Landværge Manden, ung-Karlen Richol Giermunsøn Store Grawen møtte, Lensmanden
Lars Wambem og tilstoed varselen, sagde der hos, det Richol Giermunsøn tilstaar at have haft
legemlig omgiengelse med den/n/e løs omstrippende qvinde, men ej siden omtrendt 3 ugger
efter S:te Hans-dag nestleeden aar 1757, der om hand villig er at aflæge sin Eed, og som den
tiid, hvor efter hun skulde avle barn, er le\n/ge forbj, ligesom inu ej til den/n/e tiid skal være
barn, uden hun der til maae vide En anden Barne fader.
Actor paastoed qvinde Men/n/esket Examineret, som stoed lige med hindes forsvar frem for
Retten, sagde at være føed her i kk: sognet paa et huusmands plats under gaarden Breche, har
stedse opholdt sig her i Præstegieldet, undtagen i hindes barneaar var hun i 5 aar i
Nordhorleehn, og siden hun blev voxen har hun været Et aar borte med nogle landstrygere,
dem hun ej kiendte, men den ene Mand havde 5 Koner med sig, {en anden}, \som var hindes
broder/ ved Navn Svend Pedersen, {var hindes broder}, ved ej [h]vor hand nu er. sagde
fremdeelees, aldrig at have været nogen stæds i fast tieneste, er nu gam/m/el 31 aar. Den/n/e
qvinde forklarede videre, at for 11 ar siden, i begravelsen efter Iwer Hougse, da havde hun
første gang med Richol Giermunsøn legemlig omgiengelse, da de stedse saaleedes havde
omgiengelse med hin anden, indtil hun kom i med Piberen Hans Jonsen Hougen, hvor med
hun avlede Barn, der for hun er dømt for 2 aar siden, i dend tiid Richol Giermunsen holdt sig
fra hinde Et halv aar, men siden atter stedse har haft legemlig omgiengelse med hin anden
indtil nu sidste gang Nestleeden aar[s] høst, og har hun ventet {i} sig i barselseng til nu næst
afvigte gamle Korsmisse, som var 14 Maj, siger sig inu at være frugtsom/m/elig, og ved af
ingen anden barnefader at sige end den/n/e Richol Giermunsen, har og for den/n/e
besvangrelse udstaaet Kirckens disiplin.
Actor sagde, at som den/n/e qvinde Gudve Pedersdatter har angivet sig at kom/m/e i
barselseng nu nest afvigte gamle Kor[s]misse 14 Maj, har og virckelig ladet Præsten bede for
sig af Prædicke stolen, som en der var i barns Nød, er siden staaen op, uden at avle Barn, og
siger sig endnu at være med Barn, saa fandt Actor for gott, at lade dette qvinde Men/n/eske
ved tvende forfarene Koner Jnqvisere, som der om her inden Retten kand aflæge deres
Eedelig vidnesbyrd.

Giertrud Gudmunsdatter Rønnestrand og Ingebor Siursdatter ibdm: forklarede, dog uden
Eed, det de nu havde Jnqviseret qvinde Men/n/esket Gudwe Pedersdatter, fandt virckelig
Melck i hendes bryst, holdt og for at der maatte være noget i hindes liv som havde taget en
forandring paa dend tiid hun siger sig at skulde været i barselseng, hvor paa de ej kand
skiøn/n/e: og den Melck som findes i hindes bryste, kand og være fra forige barselseng for
tvende aar siden.
Actor sagde, at som Mand ingen tilstræckelig oplysning kand erholde om dette qvinde
Men/n/eskes frugtsom/m/elighed, holdt hand fornøden at lade indkalde de qvinder til Examen,
som var tilstæde nu for faae dage siden, da den/n/e qvinde skal have haft barsel ont, dets
aarsag begierede sagen til næste Ting udsat, da hand forinden vil see sig forsiunet med Præste
Attest.
Afskeediget,
Dend forlangede udsettelse billiges.
Anfind Torbiørnsøn sagde, endskiøndt ieg her for Retten har vildet forlige den forhen
paastevnte sag om tøm/m/er stocken, med Ole Westrem, saa dog findes Ole Westrem til forlig
modstridig, men forcerere mig til at lade incaminere min Continuations Muntl: stevning, der
er saaleedes, til dette Ting har med Muntl: varsel indkaldet Torchiel Opheim som
hiem/m/elsmand til den omtvistede stock, sin forklaring der om at aflæge, og Ole Westrem
om stocken
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at anhøre vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Iwer Torblaae, og Aamun
Olsøn Hagestad, samt sagemesteren som ved seeneste Ting aflagde sit vidnesbyrd, end nu
ydermeere at svare til Qvæstioner. vilde fornem/m/e om de samtlige indstevnte møder.
Ole Westrem møtte og vedtog den/n/e stevning,
ligeleedes møtte Torchiel Opheim, tilstoed varselen og sagde, i den/n/e vaar Et aar siden,
solte ieg en tøm/m/er stock til Anfind Leqve, som ieg huggede i min Egen skov, og der
merckede den med en T, lod saa min egen Dreng Kiøre stocken fra Roden i skouen og til
sagen, En halv Miil, men ved intet om den stock, hvor om de trætter, hvad sam/m/enheng det
kand have, og blev Mercket i stocken af min Dreng hugget med øx.
det vidne Iwer Torblaae møtte, men sagmesteren Ørjans Poulsen og Aamun Olsøn Hagestad,
efter paaRaabelse møtte ej.
Kaldsmændene Niels Olsøn Hagestad og Tollef Danielsen ibdm: afhiemlede stevningen
saaleedes, det Anfind Leqve selv forkyndte stevningen for Aamun Olsen Hagestad, mens ej
under Lovens faldsmaal, og de bleve ickun raabte til vidne derom. angaaende sageMæsteren,
har de ej forkyndt nogen stevning for ham, siden det ej var dem befalt, ej heller ved de noget
der om.
Anfind Leqve tilstoed hvad kaldsmændene har sagt, saasom hand \ei/ forstod bedere at
omgaaes med stevnemaal, begerede sag[en] udsat indtil næste Ting, for lovlig at faae sine
vidner indkaldet, paastoed det nu mødende vidne forhørt.
vidnet Iwer Larsen, boende paa Torblaae, fremstoed for Retten, da Eedens forklaring blev
ham forelæst, og formanet at blive ved sandhed, hvor næst hand aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, at stocken laae først paa savvelten, fremst paa Jallen paa savvelten, saa det var den
første stock som skulde for saugbladet, og blev ham siunet af Torchiel Opheim selv, da vidnet
med sin øx i Torchel Opheims nærværelse forfriskede det gamle T Mercke, at det skulde være
siunlig for alle, og stod Mercket paa siden af Rodenden paa stocken. Ole Westrem tilspurte
vidnet, om den omvundene stock laae iblandt hands tøm/m/er stocke, eller for sig selv, og om
den blev skaaren iblandt hands bord. Resp: ved ej hvem der Eiede tøm/m/eret som laae der,

men den/n/e omvundene stock laae som melt er, frem/m/est ved sagbladet, var ej tilstæde da
stocken blev skaaret, ved derfor ej iblandt vis tøm/m/er den blev skaaret.
Afskeediget,
dend af Anfind Leqve forlangede udsettelse til næste Ting, de Øvrige vidner lovlig at
indkalde, billiges ham.
Dend sag af Anfind Leqve, for Siur Poulsen Opheim, ved seeneste Ting Jncaminerede Arrest
sag, blev 3de gange paaRabt, men ingen vilde svare.
Ole Westrem møtte og bød sig i Rette, men som Citanten ej forfølger den af ham udvirckede
arrest, tog hand sig Reserveret, den ham tilføyede skade, ved ulovl: arrestes paalegelse paa sit
Tøm/m/er, hos Siur Poulsen Opheim, ved hands Værneting at indtalle.
Eragtning,
Da Siur Poulsøn Opheim hvercken møder eller lader møde, den af \ham/ udvirckede Arrest
sag over de 6 tylter sagetøm/m/er hand har ladet arrestere, lovligen til Doms at forfølge,
forbeholdes Ole Westrem, den ham ved sam/m/e Arrest tilføyede skades erstatning at indtalle,
saaleedes som hand best ved og lovlig skee kand.
Britte Siursdatter Leqven skriftl: lovbydelse af dags dato, hvorved hun lovbyder 2 ½ Spand
smør med bøxel og herlighed Odels goeds udj gaarden Nedr: Leqven, om de til Odelen
berettiget sam/m/e vilde kiøbe for 200 rd:, da de inden aar og dag vil anmelde sig, blev læst.
Christopher Siursøn Jeltnes udgivene skiøde af dags dato til Ørjans Poulsøn Wichnes paa
Nedr: Hagestad sag, staaende paa Beneficeret grund, 4/7 part i Dyssebech saug, staaende paa
Odels grund, og ¾ part i Wangens saug, staaende paa beneficeret grund, blev læst.
Hr: Schnabels udgivene bøxelbrev med Revers, af 30 Maj h: a:, til Ørjans Poulsøn Wichnes,
paa Grunden til Hagestad og Haaems sauger, læst.
Ørjans Poulsen Wichnes udgivene gieldsbrev af dags dato til Christopher Jeltnes for laante
penge 220 rd:, imod det underpant af Nedr: Hagestad saug, 4/7 part udj Dyssebech saug, og
¾ part i Wangens saug, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere ligedan documenter som ved Jondals og
Østensøe Tinge findes Specificeret, samt dette skibreedes skatte Restance, hvis endelig
Sum/m/a var 321 rd: 5 mrk: 15 s:, som i alt fantes rigtig, der for var Rettens attestation
begierende, som blev billiget og efterkom/m/et kom/m/et.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev dette Ting
ophævet.

Dend 1ste Junj blev paa Gaarden Utne med {ski} Kingtserviig og Røldals skibreeders
Almue holden Et Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd
med det ordinaire Laugret som paa fol: 137 findes opnævnt og Specificeret, undtagen for
Wraal Olsøn Aadland sat Iwer Olsøn Utne, og for Orm Olsøn Nedr: Berven sat Elling Jonsøn
Jaastad, nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel med de tvende Bøygde Lensmænder,
Joen Torchielsøn Hougse, og Hellie Monsøn Hamre af Røldal, samt dend Tingsøgende
Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forordninger, Placater og ordres som
ved Jondal og Gravens skibreeders som/m/er Tinge findes Extraherede.

Iwer Olsøn Utne udgivene skiøde af 28de Octbr: 1757 til Ole Iwersøn paa 3 Spd: smør, 2
Løber salt i Gaarden Utne, blev læst.
Sig:r Kiæru[l]f udgivene bøxel brev med Revers, af 19 Decbr: 1757, til Arne Johansøn paa 1
Løb smør, 1 b:skind i gaarden Jordal, blev læst.
Gunner Steensøn Qvalviigen udgivene gields brev af 24 Maj h: a: til Ole Omunsøn Fylkedal
for 104 rd:, imod pant af 1 L: sm:, 2 5/8 L: salt i gaard: Jndre Qwalviigen, læst.
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Cancellie-Raad Fleischers udgivene Auctions skiøde af 29de Octbr: 1757 til Maritta Olsdat:
paa ½ Løb smør i gaarden Eie, blev læst.
Hr: Gelmeydens udgivene bøxel brev med Revers, af 12 Apr: h: a:, til Jacob Jacobsøn paa 3
Spand smør i Gaarden Sandven, blev læst.
Ole Wichlichsøn Kampestad udgivene skiøde af 28de Octbr: 1757 til Ole Olsen paa En halv
Løb smør i gaarden Kambestad, blev læst.
Ole Aamunsøn Berje udgivene skiøde af dags dato til Ole Olsøn paa Een Løb smør i gaarden
Grytting, blev læst.
Hans Rasmussen og med Jnteressendere udgivene skiøde af 18de Octbr: 1757 til Rasmus
Rasmussøn Hiertager paa 1 pd: 8 mrk: smør i Gaard: Qwæstad, læst.
Fogden efter forige tiltalle imod gift manden Ole Funden for begangne leiermaal med løs
qvindemen/n/esket Ingebor Poulsdatter, æskede sagen i Rette, og fremlagde til actens følge
En dend 21 Martj sidstleeden approberet undersøgnings foretning over hands og hindes
formue, sam/m/e er saa lydende.
de 2de indstevnte møtte, tilstoed begge at have haft løsagtig omgiengelse med hin anden,
men hun, Ingeborg Poulsdatter, sagde, ei videndes at være med barn, thj saa tyck som hun nu
er, har hun været over Et aar.
Actor sagde, uagtet her ingen Barnavling er, saa dog, da disse tvende leiermaals begiengere
selv har tilstaaet at have haft løsagtig omgiengelse, og for saadan gierning staaet aabenbare
skrifte, indlod hand sagen til Doms, dog som Præste attest inu mangler om det udstaaende
aabenbare skrifte, begierede hand sagen til i Morgen udsat. Sam/m/e blev billiget.
Hr: Rosse udgivene bøxel brev med Revers, af 29 Martj h: a:, til Osmun Larsøn paa 2 ½ pd:
smør i gaarden Hegerland, blev læst.
Fogen Andreas Juel gav tilkiende, det hand med Muntlig varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde bonde Drengen Aamun Svendsøn, der endnu ej er Confirmeret i sin Daabes Pagt,
fordj hand i løsagtighed har besvangret løs qvinde Men/n/esket Inga Siursdatter, der
ligeleedes er indkaldet for den/n/e øvede løsagtighed, begge at anhøre Dom til undgieldelse
og bøders udreedning, med videre efter sagens omstændigheder, og vilde hand fornem/m/e
om disse tvende indstevnte Personer møder.
Dend indstevnte Aamun Svendsøn blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.
Tøssen Inga Siurdatter møtte og tilstoed varselen.
Kaldsmændene Joen Hougse og Svend Luttro afhiemlede stevningen lovl: at være forkyndt
paa Gaarden Lotte, hvor Aamun Svendsøn tien/n/er, og det udj hands huusbonde Torbiørn
Lotte[s] paahør, siden Aamun ej lod sig finde, siden møtte de Aamun Svendsøn paa Gaarden
Yttre Alsager, hvor de forkyndte hvad de havde udrettet og stevningens indhold.
Inga Siursdatter fremstoed for Retten og bekiende at være frugtsom/m/elig ved Drengen
Aamun Svendsøn, og venter hun sig i barselseng til Michelsdag.
Actor begierede Laudag for Aamun Svendsen.

Afskeediget,
Dend lovlig indstevnte Aamun Svendsøn forelæges at møde til næste Ting, sigtelsen at
tilsvare.
Jærand Meland gav til kiende, det hand med svoger, \nu/ sal: Østen Aamunsøn Mæland,
Kiøbte Odels Retten til gaarden Øwreland i Røldahl af Iwer og Ole Reisetter, der for
Comparenten betalte til dem 7 rd:, og hands sal: svoger betalte 6 rd:, og som Comparenten ej
har kundet bekom/m/e af de sælgende Adkomst paa bem:te Odels Rett, ej heller har de
imindelighed vildet betalle ham tilbage de af ham udlagde 7 rd:, har hand været nødsaget til
dette Ting med Muntl: varsel at indkalde bemelte Iwer og Ole Reisetter, Dom at imodtage til
at betale Comparenten de af ham udlagde 7 rd: med den/n/e aarsagde processes bekostning,
vilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
Ole Reisetter møtte paa egne og sin Fader Iwer Reisetter[s] vegne, sagde i sag[en] begge
lovl: at være kaldet, og som hands Fader Iwer Reisetter af de for Odels Retten til gaarden
Øwreland oppebaarne penge, har betalt til Lars Degrenes 6 rd:, meente hand for dette
søgemaal frj at være.
Citanten svarede, hvad Iwer Reisetter har betalt til Lars Degrenes, er ham uvedkom/m/ende,
men paastaar alleene sine udlagde 7 rd: skadesløs tilbage med sine omkostninger, da det nu er
3die gang hand har stevnet her til Tinge paa sag[en], men de indstevnte de tvende gange har
forligt sig med ham at hand skulde faae sine penge, dog intet af alt efterkom/m/et, der for nu
paastaar Dom.
Ole Reisetter begierede sagen udsat til næste ting, for at tale med sin Fader at see sagen
imindelighed afgiort, vis det ej forinden skeer, maae Jærandt til høstetinget tage Dom over os.
Citanten var her med fornøyet.
Afskeediget,
den af Ole Reisetter forlangende udsettelse til næste ting billiges ham.
Fogden Andreas Juel gav tilkiende, det hand paa Justitiens vegne til dette Ting med Muntl:
varsel har ladet stevne og indkalde Tøssen Kari Knudsdatter fordj hun i løsagtighed har ladet
sig besvangre af Soldaten Ole Jørgensen Jelle, der til vedermælle er indkaldet, og Tøssen,
bem:te Kari Knudsdatter, at imodtage Dom til bøders erlægelse, vil fornem/m/e om de
indstevnte møder.
Tøssen
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Kari Knudsdatter møtte, tilstoed varselen, og sagde sig at være frugtsommelig ved Soldaten
Ole Jørgensen Jelle, og venter hun sig i barselseng mitsom/m/ers tiider.
Aslach Gunnersen Jelle møtte for Soldaten Ole Jørgensen Jelle, som efter hands ordre
tilstoed lovlig varsel, og at hand var Fader til det Foster Kari Knudsdatter nu er
frugtsom/m/elig med.
Actor lagde i Rette sogne Præstens attest af 30de Maj nest afvigte, til beviis det Kari
Knudsdatter for den begangne løsagtighed har udstaaet Kirckens Disciplin, og altsaa paastoed
Dom. den fremlagde Præste Attest er saa lydende.
Da blev saaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Da Kari Knudsdatter selv tilstaar at være frugtsommelig ved Soldat Ole Jørgensen Jelle,
{som} \der/ ligeleedes ved Aslach Jelle vedtager at være barne Fader til det Foster hun nu er
frugtsom/m/elig med. For den/n/e i løsagtighed begangne barnavling Kari Knudsdatter har
udstaaet Kirckens Disciplin, som bevises med sogne Præstens attest af 30 Maj nestleeden, der

her ad acta er tilført, saa Kiendes for Ret efter Lovens 6 B: 13 C: 1 art: det Kari Knudsdatter
bør bøde 12 lod sølv, er 6 rd:, inden 15 dage efter Dom/m/ens forkyndelse under Nam og
Execution samt videre lovlig Adfær.
Dend 2den Junj Er ved Kingtserviig som/m/erting følgende passeret.
Thomas Torchielsøn Indstenes udgivene Pante brev af 31de Octbr: 1753, læst til Tinge
sam/m/e dag, og indført i Pante Bogen paa fol: 389, blev efter paategnede qvittering af 20 Maj
1758 anvist til udslettelse.
Thobias Olsøn Espen udgivene skiøde af 29de Martj a: c: til Ole Haldorsøn Espen paa 1 Løb
smør, 1 huud i Gaarden Espen, blev læst.
Thomas Torchielsøn Indstenes udgivene gields brev af 1 Junj a: c: til Halvor Jonsen for
pengelaand!! 70 rd:, imod det underpant af 1 pd: 14 ½ mrk: smør, 9/16 deel huud udj Gaarden
Instenes, blev læst,
Wiching Thoresøn Wasthuun udgivene gields brev af 29 Martj a: c: til Jørgen Aamunsøn
Lofthuus for pengelaan 42 rd:, imod det underpant af En halv Løb smør i gaarden Wasthuun,
blev læst.
Tosten Isaaksøn Reisetter og med Jnteressentere udgivene skiøde af 9 Jan: a: c: til Ole
Tostensøn paa 2 pd: 19 ½ mrk: smør i gaard: Reisetter, blev læst.
Aasmun Larsøn Haare udgivene gields brev af 1 Junj a: c: til Rolf Biørnesøn Sieljestad for
laant penge 60 rd:, imod det underpant af En halv Løb smør i Gaarden Haarre udj Røldal,
blev læst.
Aamun Knudsen Jnstenes udgivene gields brev af 1ste Junj a: c: til Halvor Jonsen
Langesetter for penge laan 72 rd:, imod det underpant af 1 Løb 6 ¾ mrk: smør, 9/8 huud i
gaarden Instenes, blev læst.
Ole Olsen Reisetter skriftl: penge mangel lysning af 4 Jan: a: c: for Maritta Olsdatter, som
formeenende Odels berettiget til 2 pd: 6 mrk: smør i Gaarden Yttre Mæland, blev læst.
Arveskifte brevet af 11de og 12de Apriil 1758 efter afgangne Maritta Larsdatter, blev læst,
og var stervboen Eiende Jordegoeds i Gaarden Yttre Mæland ½ Løb smør, 3/8 huud, vurderet
99 rd:, og udlagt i arv til arvingerne, Enckemanden Jærand Olsøn 18 mrk: smør, 3/16 hd:, og
sønnen Jærand Jærandsøn lige saa 18 mrk: smør, 3/16 huud.
Fogden Andreas Juel sagde, ved skriftl: stevnemaal af 26de Apriil sidstl: at have ladet
indkalde Landstrygeren Iwer Olsen Midnes at anhøre vidner om adskillige ham tillagde
beskyldninger, samt Dom til undgieldelse at imodtage, med videre efter stevning[en]s
indhold, dend hand i Rette lagde, sagde der hos, det {Bøygde Lensmanden Jon Torchielsøn
Hougse} \Haldor Tobiasen Helland/ er Iwer Olsøn Midnes beskickede Defensor, der for hand
med Muntl: varsel er indkaldet. den fremlagde skriftl: stevning er saa lydende, Lit: A.
dend indstevnte Iwer Olsen Midnes blev fremstillet for Retten, da hands beskickede
Deffensor Haldor Helleland møtte, og begge tilstoed lovl: varsel.
Iwer Olsøen Midnes blev først, efter Actor[s] paastand, Examineret, da hand, Iwer Midnes,
ustocket, ulocket og ublocket bekiende og udsagde at være barnefød her i Hardanger paa
Gaarden Midnes af Bønder Folck, er nu gaml: 55 aar, har indtet haandværck lært, er end nu
Dreng eller ungKarl, har en Kort tiid styrt jord i Midnes, som var i 6 eller 7 aar, og er det 8te
aar siden hand styrte den jord, har aldrig tiendt hos nogen Mand, var hiem/m/e hos sin Fader,
indtil hand tog med jorden, har, siden hand forlod jordebruget, i disse 8te aar været
løsgiengere og Reist omkring. fremdeeles tilstoed, paa fieldstøllen at have bort taget dend der
staaende Michel Tvisme tilhørende børse, og sam/m/e needsatte i Stavanger Bye hos Konen
Haavers Kari for 22 s: hand havde fortæret der. fremdeeles tilstoed at have taget Johan/n/es
Schorpetveten[s], eller Lille Tveten[s], baad og der med bort Reist, solte baaden igien ved

Stavanger til en Bonde paa Tungenes for 2 rd: 1 mrk: Paa Jedderen, hos Bonden Even Lune,
bad hand om hands færings baad til laans, men som hand ej fick den, tog hand dend og Reiste
bord!! (bort) der med til Schudenes, i det øvrige tilstoed alt ligesom Fogden
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Waage[s] brev indeholder, af 13 Martj sidstl:, det Actor i Retten lagde, og er saa lydende, Lit:
B. End videre bekiende Iwer Midnes, at da hand her paa Utne udj Klam/m/erie med Lars
Haaversøn Jaastad nestl: høst et aar siden af ham blev slaget, træckede sin Kniv imod ham,
skeede det alleene for at skræm/m/e Lars Jaastad. Angaaende Jacob Røtten bekiende Iwer
Midnes, da hand for 5 aar siden var i Midnes Marck, som støder tilsam/m/en med Røttens
Marck, for at hugge ved, var og Jacob Røtten i Marcken for at hugge ved, dets aarsag de hver
havde sin øxe med sig, da paastoed Jacob det Iwer huggede ham for nær, hvor om de kom i
despute, og i det sam/m/e gav Jacob sig til at skrige, uden at hand, Iwer, viste hvorfor Jacob
skriig!! (skreeg), videre sagde Iwer her om ej at kunde bekiende. dog tilstoed hand, at da
hand Klamredes med Jacob Røtten, tog hand sin øx, som hand havde i haanden, i væiret og
truede Jacob der med, og kand det der ved vel være sagt i hastighed, du skal faae en ulycke,
endskiønt det aldrig var hands forsæt at giøre Jacob noget ont, og da var det Jacob gav skriig
fra sig.
Actor paastoed den gamle Jacob Røtte her om Examineret, tog sig Reserveret vidner at føre,
i fald Factum ej vorder til fulde oplyst og tilstaaet.
Jacob Røtten fremstoed for Retten, af alderdom blind paa begge øynene, og aflagde saadan
forklaring, ej at have haft nogen despute med Iwer Midnes om skov og Marck, men
Comparenten stoed i Marcken og huggede ved, da kom Iwer Midnes til ham, havende en øx i
haanden, og da de havde hilset hin anden, siger Iwer til ham, du skal have tack for drickenet,
var at de forhen havde drucket paa Røtte, hvortil hand, Jacob, svarede, det var icke at tacke
for, da siger Iwer til ham, hils Tormoe Røtte, kom/m/er hand icke til mig, skal ieg kom/m/e til
ham paa en sær maade. da hand, Jacob, siger, bed Guds aan!! (aand) Regiere dig, og kom i
huu hvorleedes du kom til os paa Røtten Natte tiider, og rev qvitlerne af mig og tog mig i
haaret. Da blev Iwer vred, tog øxen i væiret og der med truede Comparenten, sigende at vilde
slaae hvert et been som var i ham i sønder, og med ham/m/eren af øxen begynte at knue
Comparenten paa siden af Panden, og sat øxe skaftet for hands, Jacob[s], bryst, og der med
støtte Jacob fra sig, da hand, Jacob, bad Iwer at lade Guds aan Regiere sig, og som hand,
Jacob, blev meget bange, var det hand begyndte at skriige, og da kom Folck strax til dem. paa
den/n/e bekiendelse Jacob Røtten tilbød sig at læge sin Eed. Iwer Midnes sagde, det hand
tilstaar hvad Jacob Røtten har udsagt, som ellers ved den lange tiid var gaaen ham af
glem/m/e.
Actor tilspurte Iwer Midnes, naar hand sidste gang var til Guds bord: svarede det er
halvandet aar siden.
Actor lagde i Rætte Sogne Præstens attest om den/n/e Iwer Midnes forhold, sam/m/e blev
oplæst og er saa lydende, Lit: C:
Actor paastoed følgende vidner Examineret, sc: Isaak Midnes og Johan/n/es ibdm:, Sergiant
Magnus Øren, Lisbet Røtten, Poul Ystenes, Britte Ougenes, Siur Ringøen, Niels Ernes, Arne
Wines, Ole øvre Qwale, Mathias Næss, Engel ibdm:, Thore Diønne og Knud Luttro, foruden
fleere andre vidner om fornødiges. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
1ste vidne, Isaak Jacobsøn, boendes paa Gaarden Midnes, efter aflagde Eed vidnede, at have
til ægte Iwer Midnæs søster: omtrendt for 20 aar siden, saa vidnet at Iwer Midnes Fader, sal:
Ole Midnes, var i sit Korn braad for at indtage Korn, og søn/n/en Iwer var i høe braadet,
begge i En lade, og som Fader med søn var i despute sam/m/en, saae vidnet det Iwer 3de

gange efter hin anden med Nagen Kniv sprang imod sin Fader, som stoed der over gandske
forskræcket, lige som og vidnet var forskræcket. Iwer Midnes sagde, det hand tilstoed dette
vidnes udsigende at være med sandhed, og at den sag her til Tinge, omtrendt for 23 aar siden
har været afgiort. vidnet forklarede videre, at for 3 aar siden hørte vidnet, at Aslach
Svendsen Ystenes talte til Iwer Midnes, det hand havde været for lenge borte med hands
Faders baad, da blev Iwer vreed og siger til Aslach, ieg skal rive struben ud paa dig og drage
tungen efter mig. Ellers har Iwer Midnes selv sagt til vidnet, at Arne Tvedt, inde hos
Sergianten i Ko\r/snæsset, havde slaget ham i gulvet, men som hand, Iwer, var noget
beskiencket, bad hand for sig, men skulde en gang med sin Kniv sprette i Arne, saa hand
skulde blive klar. Parterne og Deffensor havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Johan/n/es Haldorsøn, boendes paa Midnes, har til ægte Iwer Midnes
søsterdatter, efter aflagde Eed vidnede, at da Aslach Svendsøn Ystenes talte til Iwer Midnes
om at hand havde været for lenge borte med baaden, saa og hørte vidnet, det Iwer støtte
Aslach fra sig saa hand foer hen i Nøstet, der hos sigende til Aslach, gaar du nu icke fra mig,
skal ieg sprætte i dig
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saa ieg skal drage tarmene dine efter mig.
3de vidne, Magnus Øren, Sergiant ved Landværgen, efter aflagde Eed vidnede, at da den/n/e
Iwer Midnes var Soldat, blev vidnet som hands Under officeer, af ham med hug og slag meget
ilde overfaldet. Iwer Midnes sagde, hvad den/n/e Under officeer har sagt og vil sige, er for
20 aar siden passeret, og tilstaar hand, Iwer, det at være med sandhed, for sam/m/e hand og
har udstaaet sin straf med at Ride træemeren.
4de vidne, Siur Engelsøn Ringøen, efter aflagde Eed vidnede, at omtrendt for 22 aar siden,
da vidnet, Iwer Midnes, og Aamun Knudsøn Jnstenes havde været i fløtning med Hr: Capitain
Møllerup, og de skulde gaae hiem igien, saae vidnet det Iwer Midnes, uden aarsag, drog sin
Kniv og vilde sat den i Aamun Jnstenes, da vidnet afværgede og hindrede ulykke at skee.
Iwer Midnes sagde at tilstaae dette, og der for blev straffet paa træemæren.
5te vidne, Britte Heljedatter, er gift med Torbiørn Ougenes, efter aflagde Eed vidnede, efter
adskillige gange at Iwer Midnes har overfaldet vidnes Mand, kom Iwer Midnes en gang til
dem, og det er ind paa 20 aar siden, da maatte de stenge dem inde for Iwer, og da lovede Iwer
Midnes at dræbe vidnets Mand.
6de vidne, Arne Jonsøn, boende paa Gaarden Widnes, efter aflagde Eed vidnede, at i høst 3
aar siden var vidnet i Korsnæsset, hvor Iwer Midnes var, og som Citanten var staalet noget
fra, og havde Iwer Midnes mistænckt, siger vidnet til Iwer, ieg meente vj vare saa gode
ven/n/er at du icke skulde stiæle fra mig: men Iwer vilde ej svare der til. da siger vidnet atter
til Iwer, bed nu Gud bevare dig, og lad af at stiæle, der til hand heller icke vilde svare, men
siger, ieg skal icke blive lenge i Hardanger, men ieg skal dræbe En føren ieg reiser, dog skal
det icke blive nogen af dine. da vidnet svare[de] ham, du giør vel der i, at det icke bliver
nogen af mine. Iwer her til svarede, ej aldeeles at kunde fragaae dette vidnets udsigende, men
ordene var talt at!! (af) ham i uforstandighed.
7de vidne, Ole Knudsøn, boende paa gaarden øvre Qwale, efter aflagde Eed vidnede, at da
vidnet i den/n/e vinter havde ført Iwer Midnes til Halsnøe Closter udj Arrest, og de var
kom/m/en i stuen hos Rosmanden, siger {vidnet} Iwer Midnes, at naar hand kom her fra,
skulde Een svige for dette. Iwer Midnes sagde, det kand vel være at hand har udtalt disse
ord, som vidnet har forklaret, men hand har dog ingen meening haft der med.
Actor frafald de øvrige indstevnte vidner, saasom hand ud af de allereede førte havde meer
end tilstræckelig nock overbevisning over Malversantens ej alleene forøvede tyverier, men
en[d] og anden forøvet ulovlig og høyst formastelig omgang og adfærd, saavel i megen lang

tiid her tilbage, men besynderlig nu i den/n/e sidste tiid af 8 aar, saa at hand som i en
bestandig on[d]skab har fremturet, og i sær i den/n/e sin ondskab ladet falde haarde og
truende ord, hvor ved at de, med hvilcke hand her har omgaaet eller været hos, bestandig for
han/n/em har maatte leve i frygt, og i en være!! (værre?) frygt her efter maatte leve, saa i
anleedning her af, og den egen bekiendelse som Malversanten om sine begangne tyverier,
langvarig løsgiengeri og omstrippen, som i øvrig hands videre formastelig forhold, saa maatte
hand her med indlade sagen under saadan Retfærdig Dom, at der ei alleene for videre hands
gierninger kand blive sat grendser, men end og Folcket her mod hands truende ord og onde
hierte blive giort tryg.
Deffensor sagde, det hand ej viste noget særdeeles at forestille, siden Iwer Midnes selv har
giort en Reen bekiendelse, der for indlader sagen til Doms.
Afskeediget,
sagen optages til Doms indtil i Morgen, da Dom vorder afsagt.
Dend sag anlagt imod Ole Funden og Ingebor Poulsdatter, som igaar til i dag blev udsat.
Actor i Retten lagde sogne Præstens Attest af gaars dags dato, og paastoed Dom. bem:te
attest er saa lydende.
Dend indstevnte Ole Funden med qvinde Men/n/esket Ingebor Poulsdatter havde ej noget at
forestille, derfor indlod sagen til Doms.
Afskeediget,
sagen optages til Doms indtil i Morgen, da Dom skal vorde afsagt.
Lensmanden Siur Aamunsøn Ringøen af Lysse Closter godset gav tilkiende, det hand som
tilsiuns mand i afgangne Joen Olsøn Diønne[s] stervboe, beklagede sig det Hr: Fendrich Carl
Dyvahl paa Auctionen i bem:te stervboe, kiøbte en Borcket hæst føl for 12 rd: 5 s:, og tog
sam/m/e, ham uvitterlig, bort, uden at betale pengene, da som hand siden har erfaret
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det bem:te Dyvahl har sat føllet paa foster hos Arne Widnes, og efter mange anmodninger hos
Hr: Fendrichen ej har kundet erholde betalning, har hand været nødsaget lovligen at lade
forkynde Arrest og beslag paa bem:te hæste føl, for at faae det til nye Auction for Hr:
Fendrichens gevinst og forliis, dets aarsag til dette Ting med Muntlig varsel lovlig ladet
indkalde bem:te Hr: Fendrich Devahl, Dom at anhøre Det Arresten som lovlig er Effectueret,
samt hæsten, i mangel af betalning, at blive stervboen tilkiendt til nye Auction for Hr:
Fenrichens gevinst og forliis, samt hand, Hr: Fendrichen, at blive Dømt til at betale Arrestens
og processens omkostning. efter at Arresten var Effectueret og stevningen som melt forkyndt,
har her Fendrichen tilsendt Comparenten 5 rd: 5 s:, saa Comparenten nu Rester paa hæsten 7
rd: med Arresten[s] og Processens omkostning.
For Processens og Arrestens skyld er bem:te Arne Wines indkaldet, Dom at anhøre, det
Arresten som lovlig skal blive at ansee, og Føllet at blive ham til nye Auction følgagtig. vilde
fornem/m/e om de indstevnte møder.
Efter 3de gange udraabelse var ingen der for Hr: Fendrich Devahl [at] vilde svare eller
møde.
Arne Widnes møtte, tilstoed varselen, og sagde med vidner at kunde beviise af Hr: Fendrich
Devahl først at have kiøbt det halve føl, og siden af 3de haand at have kiøbt det andet halve
føll, videre havde hand ej at paa den/n/e tiid at svare.
Citanten lagde i Rette dend passerede og dend 17 Maj næst afvigte Effectuerede Arrest
forretning, sam/m/e er saalydende.

Kaldsmændene Jon Hougse og Svend Luttro afhiemlede stevningens lovlige forkyndelse,
saaleedes at da de Reiste til Hr: Fendrichens Logemente paa Gaarden Diønne, møtte de
Fendrichen paa Fiorden, da de sagde ham deres ærende og bad ham at gaae op i sit Logement,
at de kunde forkynde ham stevningen, da hand svarede dem, at hand der vilde antage
stevningen, og da forkynde de stevningen for ham saaleedes som den nu i Protoc: er indført.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Dend indstevnte Hr: Fendrich Devahl gives Lavdag til næst anstundende Ting.
Arne Jonsen Widnes gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Helje Heljesøn Qwalviigen, Dom at imodtage, under Nam, at betalle Citanten sin
fordring, som er Capital 60 rd: med udlagde og tilgode havende Renter skadesløs, som
den/n/e processes omkostning, vilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
Dend indstevnte Helje Qwalviigen blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Svend Luttro afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt
paa Gaarden Qwalviigen i Helje Qwalviigens Eget paahør.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Dend lovlig indstevnte Helje Heljesøn Qwalviigen gives Lavdag til næste ting.
Arne Widnes gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Knud Larsøn Lotte for skyldig værende 6 rd: 3 mrk:, der om Dom til betalning at
imodtage, samt processens erstatning.
Dend indstevnte Knud Larsøn Lotte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og {Knud} Svend Luttro afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt paa Gaarden Lotte i huusManden Erich Ingebrigtsøn Lotte[s] paahør, siden ingen
anden lod sig finde.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget.
Dend lovl: indstevnte Knud Larsen Lotte gives Lavdag til næste ting.
Haldor Helleland for Peter Norman, Borger i Bergen, gav tilkiende, det hand paa hands vegne
har til dette Ting ladet indstevne Helje Heljesøn Qwalviigen for skyldig værende 2 rd: 1 mrk:
8 s: for Crediterede Korn vahre, der om Dom at imodtage til betalning, samt processens
erstatning, vilde fornem/m/e om dend indstevnte møder.
Helje Qwalviigen blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Svend Luttro afhiemlede stevningens lovlige forkyndelse paa
gaarden Qwalviigen udj Helje Qwalviigens eget paahør,da hand tilstoed fordringens rigtighed.
Citanten bad om Lavdag.
Afskeediget,
Dend lovl: indstevnte Helje Heljesøn Qwalviigen gives Lavdag til næste ting.
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Fogden Andreas Juel gav tilkiende, det hand paa Justitiens vegne til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Tøssen Margrete Siursdatter fordj hun i løsagtighed har ladet sig
besvangre af Soldaten Arne Jonsen Alsager, der til vedermælle er indkaldet, og qvinde
Men/n/esket Dom at anhøre til bøders erlægelse og processens erstatning, vilde fornem/m/e
om de indstevnte møder.

de indstevnte leiermaals begiengere blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Swend Luttro afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt i
Margareta Siursdatter[s] Eget paahør paa Gaarden yttre Alsager, hvor hun hos Moderen
tilholder. og for Soldaten Arne Alsager paa Gaarden Alsager i Faderens paahør, hvor hand til
halv tiener hos Faderen.
Actor erindrede om Laudag.
Afskeediget.
Margareta Siursdatter og Soldaten Arne Alsager gives Lavdag til næste ting.
Lensmanden Joen Hougse for Kiøbmanden Johan Weiner og paa hands vegne gav til kiende,
med Muntl: varsel til dette ting at have ladet indstevne Ole Olsøn Nedr: Sexe for skyldig
værende 10 rd: 10 s: for Crediterede Korn vare, til sam/m/e at betale, Dom at imodtage, samt
at svare processens omkostning, vilde fornem/m/e om dend indstevnte møder.
Ole Olsøn Nedr: Sexe blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Christopher Langesetter og Tosten Isaaksøn øvre Qwale afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt paa Gaarden Nedr: Sexe udj Ole Olsøn Nedr: Sexe[s] Kones
Ingebiør Olsdatter[s] paahør.
Citanten paastoed Lavdag.
Afskeediget.
Ole Olsen Nedr: Sexe gives Lavdag til næste ting.
Dend 3de Junj Er ved Kingtserviig Ting følgende passeret.
Udj sagen indstevnt paa Justitiens vegne Contra Iwer Olsøn Midnes, er saaleedes for Rett
Kiendt, Dømt og
Afsagt.
At Malversanten Iwer Olsøn Midnes fra sin ungdom af har været En meget forargelig Lem,
oplysser saavel hands Egen tilstaaelse som de afhørte vidners Edelig forklaring. Men i
besynderlighed har hand i disse sidste 8 aar {har} søgt at pryde sin tiltrædende alderdom med
løsgienger og landstrygeri, og der ved begaaet adskilligt smaat Tyverie, brugt adskillige grove
og formastelige trudsels ord, hvor over den/n/e Almue har levet i stoor frygt, det En af dem
ved ham skulde tilføyes En ulycke. Efter sogne Præstens her ad Acta tilførte Attest har Iwer
Olsøn Midnes i en tiid af 19 eller 20 aar, til og fra, foragtet eller forsømt Kircken og dends
gode Ting, der skulde lede ham til omvendelse. Saa paa det Iwer Olsøn Midnes i sin videre
tilvoxende Alderdom kand vorde spæget, og Almuen at leve uden frygt for hands grove
trudseler og undsigelser, Kiendes for Rætt, det Iwer Olsøn Midnes sin øvrige levetiid bør
arbeide i Bergens Tugt huus. Actor tilspurte Iwer Olsøn Midnes, om hand med dom[men]
var fornøyet, eller vilde have q < q den apelleret, hvor til hand svarede, at være fornøyet
med Dom/m/en>
Udj sagen indstevnt paa Justitiens vegne Contra Ole Funden og Ingeborg Poulsdatter, blev
saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Gift Manden Ole Funden har udj sin høye Alderdom {og inden for sit ægteskab} bedrevet
horeri med løs qvinde Men/n/esket Ingeborg Poulsdatter, efter begges Egen bekiendelse og
tilstaaelse her for Retten, og for den/n/e deres syndige gierning udstaaet Kirckens Disciplin,
det sogne Præstens attest, som her ad Acta er tilført, bevidner. Thi Kiendes for Rett efter
Lovens 6 B: 13 Cap: 1 og 25de art:, samt Forordningen af 6 Decbr: 1743. det gift manden
Ole Funden bør straffes paa sin yderste formue, og derforuden bøde dobbelt leiermaals bøder
48 lod sølv, er 24 rd:, og qvinde Mennesket Ingebor Poulsdatter at bøde 12 lod sølv, er 6 rd:

Men da det bevisses med undersøgnings foretningen, som ad Acta er tilført, det Ole Funden ej
det Ringeste er Eiende, hvor af yderste formue kand beregnes, og altsaa langt mindre eller
intet til bødernes erlægelse, saa og Ingebor Poulsdatter ej heller det allerringeste at være
Eiende, det undersøgnings foretningen bevidner, saa beroer det paa Den Høye Øfrigheds
Resolution hvorleedes disse leiermaals begiengere paa Kroppen bør lide og undgielde.
Lensmanden Joen Hougse for Sig:r Johan Weiner i Bergen og paa hands veigne, efter forige
tiltalle Contra Jon Monsøn Sexe, æskede sagen i Rette, og gav til kiende lovligen at have ladet
forkynde for Jon Sexe den ham af Retten givende Laugdag, og tillige indvarslet ham til dette
Ting, Dom at anhøre, vilde fornem/m/e om hand nu møder.
Jon Monsøn Sexe blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Christopher Langesetter og Tosten øvre Qwale under Eed forklarede lovl: at
have forkyndt Rettens forelægelse samt den Muntl: stevning paa Gaarden Sexe, i Jon Monsøn
Sexe[s] Kones Guri Siursdatter[s] paahør, siden hand ej lod sig finde,
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og blev hands grande Niels Jo(n?)hansøn Nedr: Sexe tilkaldet at høre paa Lavdag og
stevningens forkyndelse, af frygt det hands Kone ej skulde erindre det.
Citanten paastoed Dom.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt:
Citanten har beviist det Jon Monsøn Sexe var lovl: Kaldet til nestleeden Aars høste Ting,
Dom at anhøre for skyldig værende 10 rd: 5 mrk: 12 s:, da Jon Sexe af Retten blev givet
Lavdag til dette Ting. atter har Citanten beviist, det den Jon Monsøn Sex[e] af Retten givende
Lavdag til dette Ting samt videre stevnemaal til Doms, er vorden ham lovlig forkyndt, og dog
nu hvercken møder eller lader møde mod søgemaalet at svare. ved den/n/e stiltienhed og Jon
Monsøn Sexe[s] aldeeles udeblivelse, hand ligesom vedtager og tilstaar fordringens og
søgemaalets Rigtighed. Thj Kiendes for Ret, det Jon Monsøn Sexe bør betalle til Citanten de
paastevnte 10 rd: 5 mrk: 12 s:, og udj processens omkostning 2 rd: 48 s:, inden 15ten dage
efter Dom/m/ens forkyndelse under Nam og Execution.
Ingebor Olsdatter med Fader Ole Lotte gav tilkiende, med Muntl: varsel til dette Ting at have
ladet stevne og indkalde Pigen Zidselle Jonsdatter, vidner at anhøre, det hun skal have
beskyldt Citantinden for at have staalet En strylærets skiorte fra Helje Siursøn Hestham/m/er,
og En Rigs ort fra Torbiørn Jacobsøn Lotte, der begge til vedermælle er indkaldet, saa er og
til vedermælle indkaldet Ole Larsøn Swartvedt som den der efter Zidselle[s] udsigende skal
have oppebaaret de staalne Koster. End videre er Zidselle Jonsdatter for slig beskyldning
stevnet, Dom at modtage til undgieldelse og processens erstatning. Til vidner udj sagen er
under Lovens faldsmaal indkaldet Hans Hansen Utne med Kone Throne Marie Blomberg,
vilde fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
Dend indstevnte Zidselle Jonsdat: møtte og tilstoed varselen.
Hr: Fogden beskickede Bøygde LensManden Joen Hougse til den/n/e indstevnte Piges
forsvar.
bem:te Deffensor møtte, tog sig Reserveret alle lovlige forbeholdenheder.
dend til vedermælle indstevnte Hellie Siursøn møtte, tilstoed varselen, og sagde sig ej at
være frastaalen nogen stryelærrets skiorte, saasom hand ingen haver misted.
dend til vedrmælle indstevnte Torbiørn Jacobsøn Lotte, efter 3de gange paaRaabelse møtte
ej.

Ole Larsøn Svartvedt, der til vedermælle er indkaldet, som den der skal have bekom/m/et de
staalene Koster, møtte og tilstoed varselen, sagde ej at have bekom/m/et end det allerringeste
af dette paastevnte.
de indkaldede vidner møtte.
Kaldsmændene Jon Hougse og Svend Luttro afhiemlede stevningens forkyndelse at være
skeet paa Gaarden Lotte i Torbiørn Jacobsøn Lotte[s] Eget paahør, som sagde ej at have fleere
penge end hand nock kunde giem/m/e dem, og om hand havde mist mange penge, havde hand
nock savnet dem.
Den/n/e indstevnte Zidselle Jonsdatter sagde, det hun viste ingen skield eller aarsag til disse
af hinde udtaalte ord, men det er skeet af hende i ungdoms daarlighed.
Citantinden med Fader sagde, det de just icke stoed efter Zidselle[s] ufær, naar de alleene
blev frikiendt for den tillagde grove beskyldning, og fick deres omkostninger erstattet.
Zidselle Jonsdatter sagde at vilde betalle, for hindes daarlighed, til de fattiges spare børse 1
rd:, og til Citantinden i omkostninger 9 mrk:
Citantinden svarede at være fornøyet, naar hun allene, foruden det giorde tilbud, bekom
frikiendelse Dom.
Zidselle Jonsdatter betalte strax til Ingebor Olsdatter 9 mrk:, og lagde i sparebørsen 1 rd:.
Da blev saaleedes Kiendt og
Afsagt.
Dend indstevnte Zidselle Jonsdatter har selv for Retten tilstaaet, af ungdoms daarlighed, uden
at vide nogen skield eller aarsag der til, har udtalt de paastevnte ord, Ingebor Olsdatter til
fornermelse, derfor hun inden Retten har bedet Ingebor Olsdatter med Fader om forladelse,
betalt til dem sagens omkostninger, og til ydermeere forsoning betalt i Fattigbørsen 1 rd:, hvor
ved Ingebor Olsdatter har declareret sig Satisfact, alleene hun da ved dom kand vorde
frikiendt. Thj Kiendes for Rett, det de af Zidselle Jonsdatter udtalte ord ej bør kom/m/e
Ingebor Olsdatter til minste fornermelse eller forkleinelse paa hindes ærlige og gode Navn og
Røgte, men bør være aldeeles Motificeret og magtesløs i alle maader.
Ole Olsøn Reisetter udgivene skiøde af gaar dags dato til Ole Olsøn paa 2 pd: 6 mrk: smør, ½
huud i Gaarden Reisetter, blev læst.
Ørjans Diønne og med Jnteressendere udgivene skiøde af gaar dags dato til Ingebrigt Larsøn
paa ½ L: sm:, ½ hd:, 1 L: salt i gaard: Diønne, læst.
Endre Asbiørnsøn Jndr: Buu skriftl: penge Mangels lysning, af gaar dags dato, for
Myndlingen Asbiørn Torgiersøn som formeenende Odels berettiget til ½ Løb smør i gaarden
Jndr: Alsager, blev læst.
Ole Jonsøn Aakre udgivene skiøde af dags dato til Jon Olsøn paa
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En halv Løb smør i gaarden Aakre, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere ligedan documenter som ved de andre
skibreeder findes Specificeret, samt dette skibreedes skatte Restance, hvis endelig Sum/m/a er
533 rd: 5 s:, og som ingen noget der imod havde at erindre, var hand Rettens attestation
begierende, som blev billiget og efterkom/m/et.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.

Dend 20de Junj blev Retten betiendt paa Eie Grund ved søen udj Grawens skibreedes
Almindelig Tingstue, betræffende En aastæds trættes afhandling, angaaende fiskeriet ved!!
(med) videre udj den her ved løbende Elv, da Retten blev beklæd med følgende Laug Rett,
som efter Loven er opnævnt, sc: Johan/n/es Larsen Wambem, Lars Wichlichsøn Tweito,
Torbiørn Poulsøn Lindebræche, Conradt Andersøn Ondeland, Baar Heljesøn Lægrei, Ole
Torbiørnsøn ibdm:, Thomas Aamunsøn Wiig og Iwer Pouelsøn Herrej, nærværende Bøygde
Lensmanden Lars Larsøn Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Thron Hougsnes og Hans Saaqvitne paa Egene og samtlige
Almuens vegne som er boendes oven for Nedere VasEnden her i Gravens sogn, og gav
tilkiende, det de med Muntl: varsel her til Aastædet til den/n/e Tægte dag har ladet stevne og
indkalde Borger og Giestgiberen Hans Johansen Pyck, vidner at anhøre hvorleedes hand setter
garn for Elve-Ossen, hvor ved hand hindrer fiskens opgang i det færske Grawens vand, til
sam/m/e at endtholde sig fra, Dom at imodtage, samt at svare Processens omkostning.
ligeleedes er øvre og Nedr: Røn/n/estrands opsiddere til den/n/e tægte dag indkaldet at anhøre
Rett, angaaende Nodekast i Høllen. Til vidner er, under Lovens faldsmaal indkaldet, Helje
Nielsen, huusmand paa Nedr: Røn/n/estrand, Siowat Larsøn Røn/n/estrand, Mats Thronsøn
ibdm:, Andwe Torchielsøn, tieneste Dreng hos den indstevnte Borger Hans Pyck, og Ole
Pedersøn, ligeleedes næst benævnte Borgers tiener, vil fornem/m/e om samtlig indstevnte
møder.
Borgeren Hans Pyck møtte og vedtog varselen. fra Gaarden øvre Røn/n/estrand møtte
Sergiant Møllerup som dens beboere, og tilstoed varselen. fra Gaarden Nedr: Røn/n/estrand
møtte opsidderne Lars Siowatsøn, Niels Thronsøn og Thron Nielsøn, der tillige vedtog den
inCaminerede stevning.
de samtlig indstevnte vidner møtte, Eedens forklaring blev dem forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
1ste vidne, Helje Nielsøn, huusmand paa Nedr: Røn/n/estrand, efter aflagde Eed vidnede, at
have seet paa den/n/e tiid af aaret det Borgeren Hans Pyck har sat orte!! (øre) garn paa begge
sider af Elven, men icke for Elve ossen eller mit dybet, men hvorleedes disse garn har været
sat, enten imod hver andre eller langs ud paa fiorden, det har vidnet ej været saa nær at hand
har kunde see det. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Siovat Larsøn, tienende hos sin Fader paa Gaarden Røn/n/estrand, gaml: 23 aar,
efter aflagde Eed vidnede Conform med første vidne.
3de vidne, Maths Tronsøn, tienende hos sin Fader paa Gaarden Røn/n/estrand, er Soldat ved
Hr: Capitain Borse Compagnie, aflagde Eeden efter Loven og vidnede Conform med første og
andet vidne, med tillæg, at naar vinden gick ind af Fiorden, har det siuntes som garnene stoed
imod hin anden, {dog} har ej givet agt om mit dybet var fri. Hans Pyck tilspurte vidnet, om
det var Tov eller garn hand har seet paa Elven. Resp: ved ej hvad slag det var.
4de vidne, Andve Torchielsøn, Er tieneste Dreng hos indstevnte Hans Pyck, aflagde Eeden
og vidnede, at være gaml: 29 aar, har tiendt hos den/n/e sin huusbonde i 10 aar, og saa været
her fra i 2 aar, kom nu i den/n/e vaar her atter i tienenste, naar hand har været med at sette
garn ud for sin huusbonde, er bleven et øregarn udsat paa hver siide af Elven, og er de sat
langs Fiorden ud, men icke paa Elven, saa Elven har alle tiider været fri, og ej nogen tiid sat
noget garn i Elven eller for Elve ossen, og kand hand giøre anvisning hvor land touene er
bleven sat, land tovene har været 10 á 12 favne, udfare tovene har hand ej maalet, dog meener
hand de har været omtrendt 30 favne.
5te vidne, Ole Pedersøn, gaml: 23 aar, tienende hos Hans Pyck, har tiendt her paa 3die aar,
efter aflagde Eed vidnede Conform med 4de vidne, med tillæg, at udfare touene er 20, 24, 26
og 30 favne lange, kand giøre anvisning hvor land touene har staaet.

Retten vedtog at imodtage dend anvisning disse tvende sidste vidner har lovet at giøre. Men
som det var høyt Floe kunde vidnerne ej anvisse stæderne paa landsteene hvor de sædvanlig
pleiede at udsætte deres huusbondes garn,
da som det var seent ud paa aftenen, blev Retten til i Morgen ophævet, og vedtaget, at de
tvende vidner, neml: det 4de vidne Andwe Torchielsøn, og Ole Pedersøn, efter deres aflagde
Eed, i Nat skulde udsætte garnene paa deres sædvanlig stæd, da Rettens Personer, naar søen
var udfaldet, vil{de} siune og grandske \de/ stæder hvor garnene staar.
Dend 21de Junj blev Retten atter betiendt,
efter at Rettens Personer i Nat Klocken 3, da søen var udfalden, har været paa Fiorden, og
der siunet og grandsket de tvende garn og stæderne hvor sam/m/e garn i Nat af instævnte
Borger Hans Pyck[s] tvende tieneste Drenge var udsat, som under deres forhen aflagde Eed,
her for Retten nu forklarede at have sat disse tvende garn paa de sædvanlige stæder, hvor de
pleiede at sætte dem. og stoed Et garn paa hver side af Elven, dog ej paa Elven, men langs ud
paa Fiorden, saa heele Elven var frj og aaben, og var imellem landsteenene af disse tvende
garn, hvor
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garnenes landtouer stoed, 63 favne, ved eftermaalingen, saa at all Elve Munden var fri og
ubehindret, garnene vare og udsatte for Hans Pyck eller gaarden Eie Eget land. og land
touene var det ene 9 favne og det andet 14 favne langt, udfare touene {eller garne} var det
eene 23 favne og det andet 22 favne, og garnene var det ene garn 22 favne og det andet garn
16 favne langt, der alt ved optagelsen saaleedes blev eftermaalet.
Citanterne med øvre og Nedr: Røn/n/estrands beboere declarerede saaleedes at være
foreenede for eftertiiden, at derson øvre eller Nedr: Røn/n/estrands beboere, deres tienere eller
Børn, understaar dem, bevislig, enten med steen, ved eller stouer, i Elven at hindre Fiskens op
eller need gang, saa fisken der ved hindres i sit frie løb, da den som giør det enten selv eller
ved tienere eller Børn, at bøde til Kircke sognets lægds fattig Cassa 6 rd:, og dend fiske Nod
til angiveren at være forbrudt.
Citanterne paastoed ved dom at faae den/n/e garn sættelse afskaffet, paa det fisken ved ingen
deel kand hindres at kom/m/e op i Grawens færske vand, der om de paastoed Dom.
Afskeediget,
Citanter\ne/ haver til Actens følge, føren endelig Dom kand afsiges, efter Forordningen af
31de Martj 1719, at lade forfatte og i Retten fremlæge Et Situation og Afritsnings Carta over
aastædet og det omtvistede, til dend Ende sagen paa nogen tiid udsættes, at Citanterne dend
igen til dend Kongl: Forordnings opfyldelse kand i Rette kalde, den/n/e foretning eller
Session betaller Citanterne saaleedes, Sorenskriverens fløttning eller skyds til og fra aastædet,
har Citanterne tilveie bragt, diet penge for en Reise dag 4 mrk:, tvende dages foretning 3 rd:,
Laug Retten, som er af Ulviig kk: sogn, kand ej ringere have end som per Mand 48 skil:, er 4
rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 8 rd: 4 mrk:, som Citanterne nu betaler, da der ved endelig
Dom, paa omkostningerne skal vorde Kiendt vis Ret er.
Dend 24de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Westreim, beligende i Ulwiig Kircke sogn
og Grawens Præstegield, med efterskrevene Edsorene Laugrett, som efter Loven er opnævnt,
sc: Johan/n/es Wambem, Hans Børse, Dawid Hylle, Niels Lille Twete, Elling Osse, Salamon
Torblaae, Haawer Wichenes og Aslach Lille Berge, nærværende Lensmanden Lars Larsen
Wambem.

hvorda for Retten fremstoed Bøygde Procurator Hans Waage for Siur Poulsen Opheim, som
tillige møtte, og gav tilkiende, det de til den/n/e Tægte dag her til aastædet haver med Muntl:
varsel ladet indkalde Ole Tostensen Westrem at anhøre vidner betræffende Et støcke Marck,
hvor udj \det/ af Citanten arresterede Tøm/m/er er hugget, der om Dom at imodtage til
sam/m/e støcke Marcks afstaaelse og Arresten ved magt at vorde kiendt som lovlig. hvorda
møtte dend indstevnte Ole Tostensen Westreim.
Da Parterne declarerede forliig saaleedes: 1o: at Marckeskield imel: disse tvende Parter udj
det paastevnte støcke Marck skal være af Riismandssteenen udj en lige liin[i]e til Mit Kløwen,
og der {her} imel: udj en lige linie \at/ needsætte Merkeskiel. hvor imod det Marckeskiel som
dend 8de Octbr: 1756 ved Rettens middel blev needsat, der giør albue Mercker, skal udhugges
og omkastes. 2o: skal den af Citanten udvirckede Arrest over en deel Tøm/m/er aldeeles
være ophævet, og Tøm/m/eret at tilhøre indstevnte Ole Westrem, hvor imod en hver af
Parterne tager hos sig selv, de paa Arresten med dens forfølgelse anvende omkostninger. 3o:
Ole Westrem aldeeles at være befriet for de omkostninger som den/n/e Trætte med foretning
vil medgaae, men Citanten Siur Opheim selv at betalle Rettens Personer, og saaleedes alle
anvente omkostninger at tage hos sig selv. 4o: hvilcken af Parterne som først bryder noget
imod dette forlig, den at bøde til dette Kircke sogns fattig Cassa 24 rd: dette forliig, de for en
siddende Rett, med hændernes Reckelse, bekræftede og stadfæstede, og der om begge Parter
skiød Laug Retten til provs.
her næst begge Parter begierede Rettens Personer vilde følge dem, for at needsette et nytt
og!! Marckeskield, og det gamle at oprive lige efter deres forlig. Den/n/e deres forlangende
blev efterkom/m/et saaleedes:
at imel: Riismanssteenen og Mit Kløwen, alt udj en lige linie, er hugget 5 Kors efter
hinanden og needsatt 6 Merckeskields steene i linien, og den gloppe udj Mit Kløwe, som
Marckeskields brevet af 6de og 8de Octbr: 1756 omtaller, blev forandret til en Kors. og blev
de Merker udhuggen og 3de Merckesteene {udguggen} \opreven/, som har aarsaget albue
bytte efter Marckeskields brevet af 6de og 8de Octbr: 1756, saa at Marckeskieldet nu er som
melt i en lige linie, efter begge Parters Egen foreening, tilstaaelse og anvisning paa et hvert
Mercke som er needsat, forandret eller optagen.
som intet videre var at foretage, bliver at beregne den/n/e forretnings omkostninger, som er,
Sorenskriverens fløtning til og fra aastædet har Citanten besørget og lovet at besørge, diet
penge 4 mrk:, indførsels penge 5 mrk: 4 s:, den/n/e dags foretning 2 rd:, Laug Retten per
Mand 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 6 rd: 3 mrk: 4 s:, som af Citanten blev
betalt, og saaleedes den/n/e foretning sluttet.
Dend 27de July, blev Retten udj {.......} anbefahlet Floms Saugs forretning sadt efter Saug
Eieren Hans Johannesen Pygs for1758: 153b
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langende, grundende sig paa Een Hr: Fogden Sr: Andreas Juel Bøjgde Lensmanden Lars
Larsen Wambem tillagde, og Saug Eieren i almindelighed forelæste Com/m/unication, om
Een Kongelig allernaadigste Resolution af 13 Septembr: {sidstleden aar} \aaret 1756/, der
befahler at alle Sauger udj Hardanger, Conseqwenter og denne Eieres tilhørende Eies Saug,
bel: i Grawens Præstegield og K: Sogn, skal tillige med Skouvene, hvor fra det paa Saugen
aarlig skiærende Tøm/m/er kom/m/er, tages udj besigtelse, siuvn og grandskning, samt
beskrives paa hvis grund Saug og Damstock findes, saa og hvad qwantum Saugen (: Skovene
u-beskadigede :) kand fastsettes for.

Retten blev betiendt med Efterskrevne af Fogden opnevnte og anbefahlede Laugrettes
mænd, Sc: Lars Larsen øvre Fylkedahl, Absalon Christiansøn jbdm:, Hans Andersøn
Saaqwitne, Iwer Ellingsøn Eje, Lars Siovatsøn Nedre Rønnestrand og Tosten Brynnildsøn
Hamre.
Paa Hr: Fogden Andreas Juels veigne var nærværende i Retten hans fuldmægtig Monsr:
Niels Hundt.
hvorda jndfandt sig for Retten Reqwirenten, bem:te Hans Johannes: Pyck, som Eene Eier for
denne Ejes Saug, sagde, at hand denne forretning hos Øvrigheden har været forlangende.
Fogdens fuldmægtig, som paa sin Prencipals veigne var jndlem/m/et i Retten, producerede
dend hans Prencipal tillagde høje Ordre fra hans Excellence Hr: Stiftbefahlings Manden, af 13
Junj sidstleeden aar 1747, og der efter forlangede forretningen fuldført. bemelte høje ordre
blev oplæst og er saa lydende, Lit: A:
Derefter Fogdens fuldmægtig, forjnden nogen besigtelse blev foretaget, fant sig andleediget,
paa sin Prencipals veigne til Saug Eieren følgende qwestioner at fremsette. 1mo: hvad
Bevilling hand paa denne sin saug haver. dertil hand Svarede, at hand paa denne sin eene
Eiende \Eie flom/ Saug Eye jngen høje øvrigheds Bevilling haver, men dend er dend Eldste
Saug her findes, som fra ældgamle tider af er Soldt og skiødt {med gaarden}, og ellers været i
arv og skifte \findes/ {og har}, ellers {s......gt er fulgt gaarden} \opbygt paa gaarden/ Eje, som
nu er hans Eget af deris Maj:tt tilkiøbte gods. 2o: fra hvad Skove Tøm/m/eret til denne Saug
kom/m/er. R: Til denne hans Saug, drives ej andet Tøm/m/er end det som Kom/m/er fra
gaarderne Holwen, Jndr: Dahle, Welcken, Windahl, Hougse, Kierland, Nestaas, Kollenes og
Tweite, alle Odels Jorder, og \lidet/ Rosendahls gods i Tweite. 3to: hvor meeget SaugTøm/m/er, bordene af Fyhre 1 ¼, og af Gran 1 ½ tom/m/e Tyck, begge deele 10 til 12 foods
lengde, og af 8 foods lengde 1 ½ Tom/m/e Tyck, der ud af plejer at fremdrives og til Saugen
aarlig fremkom/m/er. R: Til denne tid har Jeg som Saug Eier ej givet agt paa Saadant, men
alleene i agt taget, {ei} at ei {alleene} er overgaaen dend fastsatte skuur: men nu \hand/ {..j}
nødes til at tage denne forretning, agter hand aarlig {....} at faae skaaren \{.......}/ af ordinair
længde 8 fod {lang} og bordene 1 ½ tom/m/e tyck, og af 10 til 12 fods længde bordene 1 ¼
tom/m/e tyck, alt fyhre Tøm/m/er. 4de qwest: hvad qwantum Bord denne Saug, endten er
sadt for, eller hvad paa dend aarlig skiæres, og hvad der af til Bøjgds fornødenhed kand være,
og hvor meget til udførsels Bord. R: Saugen er i aaret 1747 ansadt for aarl: skuur 1000de
Bord, der af har det gaaet om hinanden, at der et aar meere, Et andet aar mindre er skaaret, saa
til Bøygds fornødenhed og saa til udførsel. Men da ham nu aarlig saa sterck afkræves Edelig
angivelse med skurren!! (skuuren), saa om hand skal see sig at kunde stoppe til de udgifter
som hand med sin Saug aarlig haver, med dend af \Saug[en]/ {den} aarlig paagaaende
Consuptions skatt, samt anden Kongel: Rettigheder, som aarlig af Saugen maa svares,
umeldet dend beckostning, som \hand/ {..} uventelig efter denne høj Kongel: \allernaadigste/
Resolution maae udstaae. Da paa det hand kand have og faae det hvor af de Kongel: Skatter
skal udreedes, Saa bad hand, at maatte faae Skiære mere Eend hvad qwantum denne hans
Saug tilforne er andsadt for.
Thi blev denne Saug med angivne Skouge besigtiget. og er da Saug[en] som forhen meldt,
befunden at vere bestaaende {paa} med sin fulde Damstock paa hans Egen Eiende gaard Ejes
grund, og er Een flom Saug.
Dernest Laugretten forføjede dem i Skouvene for sam/m/e at siuvne og grandske,
hvor med denne Sag blev til Ende bragt.
Dend 28 dito, blev denne forretning atter foretagen,
da Laug Retten forklarede, det de ved Siuvn og grandskning befandt Skouvene \alle/ i dend
tilstand, det De meget vel kand taale dend af Saug Eieren sig forøndskede skur aarlig, som
bliver Skougene ej til nogen skade, naar
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Tøm/m/eret med forsigtighed hugges, der ej er at paatvifle hos Skov Eieren som Odel
Selfejere, dend største deel.
Saug Eieren forestillede at have til denne forretning jndkaldet Samtlige Skouv Eiere at
oplysse hvad de for Eftertiiden aarlig vil og kand, uden Skouvenes Ruin og Skade, drive og til
Saug lade fremkom/m/e.
Joseph Holwen sagde at hand og medEiere {...........} kand af deris Odels Jord Holwen, uden
skougens skade, til Saug aarlig fremdrive 4 Tylter Tøm/m/er af 8te fods lengde, bordene 1 ½
tom[me] tyck.
Ole Dahle, som Eene Eier for sin Odels Jord Dahle, sagde af sam/m/e skoug, uden dends
Ruin, til Saug at kand frem bringe 1 Tylt Tøm/m/er af ordinair længde 8 fod, bordene 1 ½
tom: tyck.
Lars Welchen sagde, at hand og Naboer kand af gaarden Welckes Odels Skouv, uden dends
Skade eller Ruin, til Saug lade fremdrive 4 tylter Tøm/m/er af ordinair 8 fods lengde, bordene
1 ½ tom/m/e Tyck.
Niels Ejllofsøn Windahl paa Egne og Naboers veigne Sagde, at de fra deres gaard Windahls
skouv til Saug kand fremdrive 3 tylter Tøm/m/er af ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½
tom/m/e tyck, uden at lade skougen forhugge.
Lars Nielsen Hougse møtte paa Egne og sin grande Torfind Ellingsens veigne, og Sagde at
de begge af deris Odels Jord Hougse aarlig kand til Saug fremdrive 7 Tylter Tøm/m/er, uden
Skougens Ruin, deraf 1 Tyldt 10 til 12 fods lengde, bordene 1 ¼ tome tyck, og 6 tylter
ordinaire 8 fods lengde, bordene 1 ½ tome tyck.
Jens Olsen Nestaas sagde, at hand af sin Odels skoug Nestaas til Saug, uden Skouvens Ruin,
\aarl:/ kand fremdrive 5 tylter Tøm/m/er, der af ½ tyldt 10 til 12 fods lengde, bordene 1 ¼
tomme tyck, og 4 ½ tyldt af ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½ tom[me] tyck.
Christian Olsen sagde at hand af sin Odels Jord Kollenes aarlig kand af Skougen til Saug
lade drive 4 Tylter Tøm/m/er af ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½ tom: tyck.
Niels Johannesen Tioflott som {Laugværge} \formynder/ for {Encken Sigri} Myndtlingen
Peder Christophersøn, og Tosteen Brynnildsøn Hamre som laugverge for Encken Sigri
Johannesdatter, paa Egne og Naboers veigne angav, at kunde fra deris gaard Kierlands
Eiendoms skouv aarl: til Saug lade fremdrive 4 ½ tyldt Tøm/m/er af ordinair 8 fods lengde,
bordene 1 ½ tom/m/e Tyck.
Trond Siursen Twedte sagde, at kunde fra dend ham tilbøxlede gaard Twete af Baroniet
\Rosenthals/ gods, dends Skoug, til Saug lade fremfrive 3 tylter Tøm/m/er af ordinair lengde,
bordene 8 fod lang og 1 ½ tome tyck;
bliver saa dend fastsatte skuur 1400 Bord, deraf til udførsels bord 1000, \hvor af er 100 af 10
til 12 food, bord: 1 ¼ tom: t:/, og til bøjgds fornødenhed 400de Bord.
Fogden her igientog sin ved første Saug giorde forbud, og tillige fremsadte sam/m/e der
anførte {.....} qwestion. hvor til Saug Eieren svarede som ved første Saug fol: 129 anført er.
Dend bemelte 28 July var vii paa gaarden {....} Mit-Fylkedahls Saug, beliggende i Grawens
Præstegield og Dito Kircke sogn.
For Retten jndfandt sig Requirenterne Niels Nielsen mit Fylkedahl som ejer for ½ part, og
Hans Nielsøn jbdm: som Ejer for dend anden halve part i Saug[en], og Sagde: at de har
funden sig anleediget denne forretning hos øvrigheeden at forlange. Til dem blev fremsadt
sam/m/e qwestioner som ved første Saug anført er. Til første qwest: Svarede, har jngen
bevilling paa denne Mit Fylkedahls flom Saug, mens dend staar med damstock og aldt paa

deris Egne Odels Jorders, bem:te Mit Fylkedahls grund, og ellers er Een gamel, ja, Een med
de Eldste Sauger her udj Præstegieldet, har været i Arv og Skifte, samt er Skiødet dend Eene
dend anden till med Jorden. 2: qwest: R: De gaarders skouve hvor fra Tøm/m/eret
kom/m/er og drives til Saug[en], ere Nestaas, Fylkedahl, Tioflott, Nøstflott, Swartwedt,
Alsager, Aalwigen og Lille Twedt, hvilcke Jorder alle ere Odel og Self Eier gods, og ej
beneficeret gods, eller Deris Maj:tts Eget; hvor paa forhen er giort et General forbuud. 3.
qwest: Respt: har ej givet agt paa noget vist Qwantum Tøm/m/er fra hver gaards Skoug
aarligen er frem kom/m/en, men alleene i agt taget at indtet er oversteegen dend fastsadte
skuur, og har Tøm/m/eret almindelig været af ordinair lengde 8 fod, og Bordene 1 ½ tom/m/e
tyck. Men for Eftertiiden paastaaer at skiære fra 10 til 12 fods lengde, Bordene 1 ¼ tom/m/e
tyck, saa og 8 foods lengde, bordene 1 ½ tom/m/e tyck. \fyre Tøm/m/er, saasom gran findes
her icke/. 4. qwest: R: Saugen er i aaret 1747 sadt for fast skuur 1400 bord, men skal de
aarlige udgifter faaes, saa Saug Eierne kand stoppe omkostning og udgifter, faar Saug[en]
skiære meere: har Ellers jndkaldet Samtlige Skoug Eiere at oplyese hvad de for Eftertiiden
aarlig vil og kand, uden Skougens Skade, til Saug lade drive og fremføre.
Eieren til Gaarden Nestaas, Niels Nielsen, paa Egne og sin Sønn Erich Nielsens veigne,
sagde, at de af deris Odels gaard Nestaas Skoug kand, uden skougens Ruin og Skade, aarlig til
Saug lade fremdrive 5 tylter Tøm/m/er, der af 2 Tylter 10 til 12 fods lengde, bordene 1 ¼
tom[me] tyck, og 3 tylter ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½ tom/m/e tyck.
End nu sagde bemelte Niels Nielsøn paa Egne og sin grande Hans Nielsens veigne, at deris
gaard \Mit/ Fylkedahls skouv aarlig til Saug, uden Skougens Skade, at lade fremdrive
tilsam/m/en 2 tylter af ordinair lengde 8 fod, bordene 1 ½ tom/m/e tyck.
Tioflot, Eieren til denne gaard, Michel Brynnildsøn, paa Egne og sine granders veigne,
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sagde, det de alle fra bemelte Tioflots Odels gaards Skouv, aarlig kand drive, uden Skougens
Skade, 9 tylter Tøm/m/er til ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½ tom[me] tyck.
Asbiørn Nøstflott sagde at kunde, uden Skougens Skade, til Saug lade fremdrive af sin
\Odels/ gaard Nøstflots skouv 1 Tyldt Tøm/m/er af ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½
tom/m/e tyck.
Lars Olsen Swartwedt paa Egne og grande Guttorm Haawersøns veigne sagde, begge af
deris Eiendoms skouv i gaarden Swartwedt til Saug aarl: at kand fremdrive 3 Tylter Tøm/m/er
af ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½ tom[me] tyck.
Jacob Monsøn Alsager paa Egne og sine Granders veigne sagde, at de fra deris Odel og
Eiendoms skouv i bemelte yttre Alsager til saug aarlig, uden skougens Skade, kand fremdrive
16 Tylter Tøm/m/er, deraf 4 tylter af 10 til 12 fods lengede, bordene 1 ¼ tom[me] tyck, og 12
tylter ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½ tom[me] tyck.
Lars Aamundsøn Aalwigen sagde at hand og granden af deris Odels gaard Jndre Aalwiigen
aarlig til Saug kand, uden Skougens skade, fremdrive 4 tylter Tøm/m/er af ordinair længde 8
fod, bordene 1 ½ tom/m/e tyck.
ligesaa sagde bemelte Lars Jndre Aalwigen, af sin Odels gaard Lille Twedtens Skouv at kand
hugge og til Saug lade fremdrive Aarlig 1 Tylt Tøm/m/er af ordinair længde 8 fod, Bordene 1
½ tom[me] tyck.
bliver saa dend fastsatte skuur 200 bord til 12 fod lang til udførsel, og \af/ ordinaire 8 fods
lengde 1400 Bord, deraf 900 til udførsel og 5 hundrede til Bøjgds fornødenhed.
Saugen blev besigtet, og befandtes med Damstock og alt at staae paa Saug-Eiernes Egen
Odels gaard Mit Fylkedahls grund.
Derefter forføjede vii os til de ommelte skouve, for sam/m/e at Siuvne og grandske.

Dend 29de Juli blev denne forretning atter foretagen, og Skouene Siuvnet og besigtiget, som
alle befandtes i dend stand at de uden Ruin kand taale dend angivne hugster.
Fogdens fuldmægtig her igientog sit ved første Saug giorde forbuud, og tillige fremsadte
dend der andførte qwestion. hvor til Saug Eierne svarede som ved første Saug anført er.
Dend 31 July blev Retten sadt og holdt, i følge dend almindelige ordre om Sauge og SkouveVæsenet, paa gaarden Strand efter Eieren Niels Siursøn Tochems forlangende, alt paa grund
af Stædets Foged Andreas Juels ved bøjgde LensManden Jon Torgildsøn Hougses forelæste
Com/m/unication til følge Kongel: allernaadigste Resolution af 13 Septembr: aar 1756, som
befahler at alle Sauger udj Hardanger, Conseqwenter og denne forbemelte Eier tilhørende
Strands flom Saug, bel: i Kingtzerwiigs Skibreede og Odde Kiercke sogn, skal tillige med
Skovene hvor fra det paa Saugen Aarlig skiærende Tøm/m/er kom/m/er, tages udj besigtelse,
Siuvn og grandsking; Samt at beskrives paa hvis grund Saug[en] med Damstock er staaende,
saa og hvad Qwantum paa Een hver Saug aarlig kand Skiæres og fremdrives, Skougene uden
skade. Sam/m/e tiid Retten blev beklæd med efterskrevne Laugrettes Mend, Sc: Christopher
Rasmusen Langesetter, Andfind Gundersøn Lofthuus, Jon Wigliksøn Hestham/m/er, Jon
Swendsøn Hougstwedt, Johannes Findsøn Langesetter og Jon Olsen Jaastad. ved forretningen
var ellers Nerværende paa velbem:te Hr: Fogden Juels veigne hans fuldmægtig M:r Niels
Hundt.
Da sam/m/e tiid jndfandt sig Eieren til fornevnte Strands flom Saug, som Declarerede hos
Øvrigheden at have forlanget denne Siuvns og Taxations forretning.
Der efter Fogdens fuldmægtig, som paa Fogdens {for} veigne var i denne forretning
indlem/m/et, producerede den Fogden fra hans Excellence Hr: Stiftbefahlingsmanden
tilstillede ordre af 13 Junj sidstleeden aar 1747, som blev oplæst, saa lydenden, Lit: A:
Dernest Fogdens fuldmægtig, forjnden videre til forrettningens fuldfør blev foretaget, fandt
andleedning at tilspørge forbem:te Saug Eier. 1mo: hvad bevilling hand paa forbenevnte
Strands flom Saug maatte have. Svarede, jngen Særdeeles bevilling paa Saugen at have,
uden at Saug[en], nu af ham som forrige Eiere bruges som hans Sande \sig/ tilskiødede
Eiendom. 2o: fra hvad Skouve Tøm/m/eret til denne Saug maatte kom/m/e. R: fra
gaarderne Hildahl, Berje, Twedt, Schare, Giøssendahl og Espeland, hvilcke alle ere Selvejer
og Odels godses Skouve. 3to: hvor meeget Saug-Tøm/m/er Bordene af Fyhre 1 ¼ {tom[me]
tyck} og af gran 1 ½ tom[me] tyck, begge deele 10 til 12 foods lengde, og af 8 foods lengde,
bordene 1 ½ tom[me] tyck, der af plejer at fremdrives og til Saug fremkom/m/er. R: Til
denne tid har {....} hand ej andet skaaret end just hvad qwestionen jndbefatter, Nemblig af 8
foods Tøm/m/er længde bordene 1 ½ tom[me] tyck fyhre, saasom gran findes her ei. 4to:
hvad Qvantum Bords Skur Saugen er sadt for, eller hvad paa dend aarlig skiæres, hvad der af
til Bøjgds og hvad til udførsel. R: Saug[en] er i aaret 1747 tillige med de fleere udj
Fougderiet fastsatt for aarlig staaende skuur 400 bord, hvilcken skuur har gaaet om hin anden,
Et aar meere, Et andet aar mindre, deels til udførsel og deels til bøjgds fornødenhed. Mens da
hand som Saug Eier nu maatte fornem/m/e der saa Sterck paadrives om aarlig Eedelig
angivelse over hvis skuur som paa Saug[en] skeer. Saa om hand skal see sig at kunde stoppe
dend udgift som hand paa Saug[en] haver tillige med dend der af gaaende Skatt, Concumption
etc:, saa og dend ved denne forretning uformodentlig paakomne udgift {kand Stoppes}, da vil
Saug[en] for eftertiden skiære meere. Sagde derfor
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til saadan Ende at have jndkaldet Samtlige Skoug Eiere, der selv nu ville angive hvad de
bestandig aarlig kand lade hugge og til Saug fremdrive, uden Skougenes allermindste Ruin
eller Skade.
hvor da des følgelig fremstillede sig fra gaarden Hildahl opsidderen Ole, som angav af sin
Odels Skouv, tilhørende gaarden Hildahl, aarlig at kunde hugge og fremdrive 3 tylter.
fra gaarden Berje, dito gaards opsidder og Eier Thomas, som ligeleedes angav 4 tylter.
Knud Larsen af sin Eiende Odels gaard Twedts Skouv angav 2 tylter.
Swend Skare af sam/m/e sin Odels Jord Skares Skoug 4 tylter.
Ole Jøssendahl af sin Eiendoms skoug i samme gaard angav 4 tylter.
Haldor Espeland sagde at hand af sin Eiendoms Skoug i bem:te gaard kand fremdrive 3
tylter, Tilsam/m/en 20 Tylter Tøm/m/er af ordinair 8 foods længde \aarlig til Saug at
fremdrive/. bliver saa denne Saugs fastsatte Skuur 800de Bord: der af til udførsel 600de, og
til bøjgds fornødenhed 200de af ordinair 8 foods lengde, Bordene 1 ½ tom[me] tyck.
Der efter blev Saugen besigtiget, og befandtes at vere staaende paa Odels grund med
damstock og alt.
Og hvor nest vii begav os til de for ommelte Skouve for sam/m/e at Skiuvne og besigtige om
sam/m/e kunde taale dend af Eierne angivne aarlige {skuur} \hugster/.
der med denne dag blev til Ende bragt.
Dend 1te Augustj blev denne forretning atter foretagen,
efter at Skougene allerreede var Siuvnet og besigtiget, som alle befandtes i dend stand at de
kunde taale dend af Skoug Eierne Selv angivne hugster uden mindste Skade.
Fogden her jgientog sit ved første Saug giorde forbud, og tillige fremsadte dend der anførte
qwestion: hvor til Saug Eierne svarede som ved første Saug anført er.
Dend 2den Aug: blev Retten betiendt paa Ullensvangs Præstegaard i Kingtserviig
Præstegield, med efterskrevene Edsorene Laug Rettes Mænd af Grawens Præstegield, som
efter Loven er opnævnt, sc: Johan/n/es Wambem, Ole Westrem, Lewor Osse, Jørgen Store
Berge, {og} Samson Nesseim, \og/ Simon Lionne, nærværende paa Fogden Ædle Andreas
Juel[s] vegne hands Fuldmægtig Sig:r Niels Hundt, med Bøygde Lensmanden af bem:te
Grawens Skibreede, Lars Larsen Wambem, og det J følge Hans Excellence Hr:
Stiftbefahlingsmand von Cicignons Resolution og Ordre, saa lydende, Lit: A.
Sogne Præsten Hr:!! (her) til Kintserviig Præstegield, Welærværdige Hr: Hans Atke, sagde,
det Hand til sickerhed i sin tiid for Sig og Siine, til den/n/e Tægte dag her til Præstegaarden
ved skriftlig stevning af 17de pret: har indkaldet sin Formands Encke udj Kaldet, Provstinde
Winding med Lauværge, samt Almuen her udj Præstegieldet, for at faae oplyst, hvilcke
huusse her paa Ullensvangs Præstegaard, der efter Loven tilkom/m/er Almuen at vedlige
holde, samt hvilcke huusse der tilhører Præstegaarden i sig selv, som Præsten bør vedlige
holde, og om nogen brøstfældighed paa selver forefindes, da efter besigtelse, granskning og
Taxsation, aaboed at vorde lagt, med videre efter stevningens indhold, der er saa lydende, Lit:
B.
For Encke Provstinde Windings Lauværge, Ærværdige Hr: Meldahl, møtte Klockeren her i
Kaldet, Peder Olsøn, og sagde det benævnte Encke[s] Lauværge er paa sin lovlige Reise og
ærende nu fraværende, men fra ham indlæger hands skriftl: indlæg af 30de Junj h: a:, med de
der udj paaberaabte 3de documenter, der alt lyder som følger under Lit: C.
Provstinden Madam Winding møtte og sagde, det hun efter hindes paategning paa
stevningen tilstoed lovlig varsel, overlod foretningen til Rettens lovl: behandling, i det øvrige
havde formaaet Klockeren Peder Olsøn, som nu for Retten nærværende, paa hindes vegne at
giøre Retten anvisning paa Et hvert huus i særdeeleshed.

af dend indstevnte Almue møtte alle de i stevningen benævnte, undtagen Gunder og Aamun
Bue, som formeedelst deres høye Alderdom ej kunde møde. de mødende tilstoed alle lovl:
varsel, men sagde, de tog ingenlunde til gienmælle paa heele Almuens vegne, siden heele
Almuen er kaldet, men saa vit vilde de paa Almuens vegne tage til gienmælle, at de huuse her
paa Præstegaarden, som Almuen fra Arls!! (Arils) tiid har holdet og efter Loven bør holde,
vilde sætte i lovfør stand eller svare Aaboed paa, men process eller omkostninger vil de paa
Almuens vegne ej vide af, føren Almuen bliver kaldet.
Sogne Præsten Replicerede, det hand aldrig har tænckt eller givet minste anleedning til
nogen Process, men som sagt er, til sickerhed for sig og sine vil have oplysning om de paa
Præstegaarden staaende huusser, [h]vilcke der ere hands Formands Eiendom, hvilcke der ere
Almuens og Præstegaardens huusse, og om nogen brøstfældighed paa dem findes, at de da
vorder sat i lovlig stand af de vedkom/m/ende, eller aaboden erlagt.
Den mødende Almue paastoed, at de huusse
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som tilkom/m/er Almuen at holde vedlige, maatte først blive tagne under besigtelse og
aaboeds fald, saasom de til deres jorders vinding nu i beste aan!! (onna) haver liden leilighed
lenger at opholde dem her. Den/n/e Almuens paastand blev strax efterkom/m/et, og ere
Almuens huuser efter deres Egen anvisning følgende.
Efter nogen sam/m/en tale foreenede Almuen, af Kingtserviig hoved sogn, dem med Sogne
Præsten saaleedes, at efterdj Gieste herberget, som ellers kaldes Pispestuen!! (Bispestuen),
{og s} er ved Mageskifte brev af 18de Martj 1743, dem frakom/m/en, og nu Præste Encken,
Provstinde Winding tilhørende, imod at spisse Kam/m/eret eller spise stuen med en Sahl eller
Loft oven over, er dem tilhørende. saa paa det Præstegaarden igien kand blive forsiunet med
En Bispe-stue, begierede Almuen af Kingtserviig hoved sogn, det Sogne Præsten,
Welærværdige Hr: Atke vilde indrette benævnte spisse Kam/m/er med loft over til en Bispe
stue, saaleedes at loftet eller taget blev opført i Salen, saa at stuen blev høyere, men vel Salen
lavere, Nye vinduer, Kackeloven, og ellers i alle andre maader vel indrettet til en Bispe stue,
som Kingtserviig hoved sogns Almue stedse kunde tilhøre, da bem:te Almue til den/n/e
Reperation vilde betale per Mand 48 skil:, de halve penge i høst strax efter Tingenes holdelse
{at betale}, og den øvrige halve deel at betale til velbem:te Hr: Atke maar!! (naar) huuset er
færdj!! (færdig), da de vilde give deres Sogne Præst Hr: Atke beviis, det Hand med
Respective Arvinger for all videre ansvar for bem:te spise Kam/m/er eller Bispe stue{n} at
være fritagen, for pengenes promte betalning som melt, god sagde sig Lensmanden Siur
Ringøen, Lensmanden Jon Hougse, de Laugrettes mænd Lars Gun/n/ersen Ringøen og Iwer
Olsen Utne. Her til Sogne Præsten, Welærværdige Hr: Atke svarede, med dette tilbud at
være vel fornøyet, og vilde hand paatage sig huusets i stand settelse, formodende det Almuen
holdt deres løfte med den belovede promte betalning.
De Almue Mænd af Odde sogn, Daniel Eitreim, Jørgen Freim, Einer Ragde og Lars
Digrenæs, tilbød Deres sogne Præst udj Reperation paa det Sør loft over Kielderen ved
Kirckegaards Muuren, per af Almuen i dette lidet heele Sogn at betale 2 mrk: Danske til
høsten, og naar sam/m/e loft er i stand sat, da at Meddeele Sogne Præsten, Welærværdige Hr:
Atke, beviis, det Hand med Respective Arvinger fremdeeles at være fri for all ansvar, men
Almuen siden at besørge det fremdeeles ved lige holdet. Med dette tilbud Welærværdige Hr:
Atke var fornøyet, og vilde lovlig i stand sætte og Reparere dette loft, imod den anbudene
promte betalning. Der for disse benævnte Mænd af Odde sogn sagde sig goed.
De Mænd af Ullensvangs sogn, sc: Haldor Helland, Ole Haldorsen Espe, Lars Torgildsen
Aga, og Knud Mochestad anviiste til besigtelse de 2de huuse som {de fra} Almuen i

Ullensvangs sogn stedse fra ældgamle tiider af har Eiet og vedlige holdet her paa
Præstegaarden, som er
1o: Røgstuen, sam/m/e befantes brøstfældig og der paa aaboed lagt som følger.
i brøster!! (brøstet) er svillen forRaadnet. En nye
sville vil Koste, med arbeidet, huusets opskruening,
muur under huuset og Muldbenckernes i stand
sættelse
4 rd:
svalen paa Sør siden, der til En nye svalestang, 1
sville med 5 stolper, samt arbeids løn, vil Koste
1
3 mrk:
Tillier til gulvet i stuen, en tylt gode bord med
arbeids løn
4
8 s:
svalen paa Nordre siiden, er aldeeles borte, der til
vil bekostes 1 udsvale stang, 1 sville, 4 stolper, og 3
tylter bord til Kledning, samt arbeids løn,
tilsam/m/en
2
3
brøstet at bordKlæde, siden Sogne Præsten, som
tilhører vedskyggen sam/m/e stæd, vil den bort
tage, vil bordklædningen med 4 oplenger, 6 tylter
bord og arbeids løn Koste
3
3
Taget vil Repareres, der til vil medgaae 16 voger
Næver, tørv-valder, sviller og arbeids løn,
tilsam/m/en
6
3
Skorsteenen at Reparere, vil Koste
2
Tilsam/m/en dette huuses aaboed
19 rd: 0 mrk: 8 s:
o
2 : Det Nordre Malede loft, bygget paa Kielderen oppe i gaarden ved Kirckegaards
Muuren, som ligeleedes tilhører Ullenswangs Almue at ved lige holde, sam/m/e er meget
forældet og brøstfældig, til dets Reparation vil medgaae som følger
Kielderen at specke og Kalcke, vil Koste
3 rd:
1 lang bielcke med østere Muren, 1 rd:, standverck
der under med arbeids løn, 2 rd:, er
3
til gulvet i loftet 5 tylter 5 al: lange bord, med
arbeids løn
6
vindue Karmerne med Posterne forraadnet og
vinduerne forældede, vil alt nyt, og Koster
5
3 mrk:
5 bielcker under taget eller lem/m/en med arbeids
løn
3
4
8 s:
Til loftet at forbedere, omlegge og drive, vil
medgaae 2 tylter bord, arbeids løn og spiiger
4
Gulvet i Østere svalen, samt svale loftet over
trappen og trappen til loftet, kand repareres med
bordene af det gamle gulv i stuen, arbeids løn/n/en,
vil blive
1
Lateris
26 rd: 1 mrk: 8 s:
Lateris 19 rd: 0 mrk: 8 s:
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Til bordKlædning paa den Østere svale vil 9 bord

26 rd: 1 mrk: 8 s:

19 rd: 0 mrk: 8 s:

med arbeids løn vil Koste
3
8
Til taget 28 voger Næver, Tørvalder, og sviller 10
stk:, med arbeids løn vil Koste
11
4
8
En tagRende med arbeids løn
1
En steentrappe for huuset, vil Koste
1
Da dette huus har været Et sænge Logement eller
loft, vil fornødiges at det bliver varmt, efter Sogne
Præstens billige paastand, som kand skee ved En
Peis, vil Koste
12
Tilsam/m/en dette huuses aaboed
52 3
8
Bliver aaboden for Ullensvangs Almue
71 rd: 4 mrk: 0 s:
Der med den/n/e dag blev til ende bragt, og foretningen udsat til i Morgen.
Den paafølgende 3de Aug: blev den/n/e foretning atter foretaget, nærværende Welærværdige
Hr: Atke med Fogdens Fuldmægtig Sig:r Hundt, og paa Præste Encken, Provstinde Windings
vegne møtte Klockeren Peder Olsøn, for at giøre anvisning til besigtigelse de huuse
Præstegaarden tilhørende, som Præsten bør ved lige holde, og nu Provstinden at levere i lovlig
stand, eller i mangel der af, at svare Aaboed, sam/m/e er,
1o: Høeladen over Et Muuret smale huus, til dets Reperation vil medgaae, saasom til
taget 20 voger Næver, á 20 s:, 8 sviller, á 1 mrk:,
tørvalder 4 mrk:, 12 Kroger, er 12 s:, arbeids løn 2
rd:, inden i løesvalen er apteret til 2de heste,
sam/m/e stæd at reparere, 3 mrk:, tilsam/m/en
8 rd: 4 mrk: 12 s:
o
2 : Koren laden, 19 sædlandsk al: lang, 11 al: bred, vil aldeeles needrives, til dends
opbyggelse vil medgaae, saasom
staveleiens Reperation og istandsettelse
2 rd:
4 nye grinder, á 2 rd: opsat, er
8
100 bord, vil Koste
3 2 mrk:
100 huun
1
arbeids løn ved bordKledningen
2
1 tylt lange bord til lave brig!! (låvebru?), er med
arbeids løn
1
nye sperre til hielp, for
1
Til taget 4 par sviller, á par 2 mrk:, er
1 2
tørvalder for
4
44 voger Næver, á 20 s:, er
9 1
arbeids løn
4
Er
33 rd: 3 mrk:
der fra afgaar 4re par gl: staver, som ansees gode,
for
1
Bliver dette huusses aaboed
32 3
o
3 : En stoer floer, indrettet paa 34 baarse!! (baaser?), behøver til
bordklædning i brøsterne 5 tylter bord, á 2 mrk:, og
arbeids løn 3 mrk:, er
2 1
4o: Et Ildhuus, at bordklæde i begge brøsterne, dertil
100 bord, er 20 mrk:, samdrægler med arbeids
løn/n/en 3 rd:, tilsam/m/en
6 2
o
5 : Et geede Fiøs, at bordklæde i det Nordre brøst, der til
3 tylter bord, á 2 mrk:, er
1 rd:

4 smaae oplenger med arbeids løn
svilder 3 par, á 1 mrk:, er
tørvalder 1 par, er
6 voger næver, á 20 s:, er
arbeids løn

1

3 mrk:
3
1
8 s:
1
8
4

Er
4 1
6 : udladen, Bliaale laden Kaldet, behøver i alt til sin Reperation,
i smaae diverse mangler, til
3 3
o
7 : En udlade i Busgaarden, er god og forsvarlig.
8o: En udlade paa Kulgroven, vil need Rives, for at indsette
1 stav og stavleie, sam/m/e tages i gaardens skov af
birck eller osp, Næver 5 voger, a 20 s:, er
1 rd:
4
tørvald og 6 Kroger, vil Koste
1
6
bordKlædning, 3 tylter bord, á 2 mrk:, er
1
arbeids løn paa alt huuset
2
Er
4
1
10 s:
9o: En sætterboe paa Stue sætter, vil Rives i grund,
til dends opbyggelse behøves i bageste brøstet 1
nye sville og 2de nye tøm/m/er stocke, og 2
tørvalder, vil Koste
5 mrk:
Næver, 8 voger, á 20 s:, er
1 rd: 4
1 tylt bord
2
K[r]oger 8 stk:, for
8 s:
Materialernes opkiørsel fra søen, vil Koste
3
Arbeids lønen paa alt huuset
2
Er
5
2
8 s:
Sum/m/a Aaboden paa de huuser Præsten bør ved
lige holde
67 rd: 0 mrk: 14 s:
Klockeren Peder Olsen for Provstinde Winding sagde, fleere huuse end nu Specificeret og
besigtiget er, har ej været eller er Præstegaarden tilhørende, Resten af huuserne som nu er
staaende paa Præstegaarden, naar undtages de huuse Almuen tilkom/m/er at vedligeholde,
[h]vor om i gaar er bleven ventiret!! (ventileret) og afgiort, tilhører alleene Provstinden som
hindes Rette og sande Eiendom, efter det i gaar udj Retten fremlagde adkomst brev, hvor af
atter er solt til Sogne Præsten, Welærværdige Hr: Atke, 1o: Den store vaaning nederst i
gaardens østre Recke
o
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til ildhuuset, bestaaende af Stue, Kiøcken og 2de Kam/m/ere. 2o: Dagligstue vaaningen med
Annecterede Melckeboe streckende lige til Almuens huus, som Kaldes spisse Kam/m/eret, nu
Bispestuen. 3o: stavburet. 4o: qværn med qværnhuus. 5o: det store Nøst med
Annecterede skygge. 6o: sætter boen paa Stavelien, og Stricts-sæter. 7o: veedeskyggen ved
Borge stuen. 8o: smiddien. 9o: Et lidet Nøst, samt i de første 2de vaaninger 3de
Kackelovner, alt for 164 rd:, Resten af huusene efter adkomst brevet, er end nu Provstindens
Eiendom.
Sogne Præsten Hr: Atke i Kraftigste Maader Urgerede paa fleere huuser Præstegaarden
tilhørende, enten af Provstinden Winding eller af Almue derom at giøre anvisning, allerhelst
hand ej, {ved} \iblandt/ alle de huuse nu er leveret, anvist og besigtiget, finder et til Præsten
med Familie til beboelse, ej heller noget smedehuus, qværnhuus, stavbuer eller Nøst, da ellers

saadan/n/e huuse Nødvendig ved alle Præstegaarde haves, paastaar i Kraft, det Enten
Provstinden eller Almuen dem bør anskaffe eller bekoste.
Klockeren sagde, det hand haabede, det hvercken Provstinden eller Almuen blev tilfunden at
levere eller bekoste fleere huuse end beviisligt er fra ældgam/m/el tiid at have været Præsterne
paalagt at vedligeholde.
Fogdens Fuldmægtig refererede sig til Sogne Præsten, Welærværdige Hr: Atke[s] paastand
om fleere huuse, og urgerede paa det sam/m/e. i det øvrige paastoed sin fløtning frem og
tilbage 17 Miil med 4re Rors Karle, samt diet penge i 8te dagge, som og for Laug Rettens
opnævnelse, i alt 12 rd:
Sogne Præsten, Welærværdige Hr: Atke sagde, det hand vel for Stevningens forkyndelse,
stemplet papiir, samt Rettens underholdning i den/n/e dyre tiid, burde i det minste have 15 rd:,
men i Consideration af Encken Provstinden, som og af Kærlighed til Almuen, endskiønt,
nogle iblandt dem vare meget uartige, saa dog at de skickelige ej skal undgielde med de
andre, eftergiver hand sam/m/e. men for den øvrige Rettens bekostning, samt aaboden med
videre, paastoed hand Dom. q < q fremlagde, til Actens følge, Fortegnelse paa
Præstegaardens Jnventaria, saaleedes som den ham er overleveret under Lit:D: saa lydende>
og Nu bliver at beregne Rettens løn, som er Sorenskriveren for tvende dages foretning 5 rd:,
Laug Retten, som er af et andet Præstegield, nu i beste Aans tiiden, kand ej ringere have end
som per Mand 4 mrk:, er 4 rd:, og Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en med Fogdens paastand 22
rd:
Klockeren Peder Olsøn sagde, det Provstinde Winding i mindelighed og uden Dom, i all
Kærlighed vil betale til Welærværdige Hr: Atke den nu paa Præstegaardens huuse lagde
aaboed 67 rd: 14 s:, samt halve omkostningerne af den/n/e foretning med 11 rd:, og der om
paastaar ej nogen Dom at vorde afsagt.
Her næst blev saaleedes i sag[en] for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Dend paastand Welærværdige Hr: Atke med Fogdens Fuldmægtig har fremsat, og Krafgtigs[t]
Urgeret paa, Neml: om fleere huusser til Præstegaarden, end de Almuen og Præste Encken
{A......}, Provstinde Winding har giort anvisning paa, siunes vel at medføre nogen billighed,
efter de anviste huussers omstændigheder. Men naar overveies de i Retten fremlagde breve og
Lovens 2den Bogs 12de Cap: 4de art:, bør Præste Encken, Provstinde Winding og Almuen ej
levere eller være ansvarlig for fleere huuse End som helst her i Præstegieldet haver været af
Alders tid sædvanligt, det de nu efter de i Rætten fremlagde breve haver opfyldt. Thj bør
Præste Encken, Provstinde Winding samt Almuen for den/n/e paastand fri at være. 2o: Det
af Kingtserviig Hoved sogns Almue og Almuen af Odde sogn sluttede forliig med Deres
Sogne Præst, Welærværdige Hr: Atke, bør ved magt at stande, under Lovens tvang. og bør
den spisse stue med Sall eller Kam/m/er oven over, som efter det ad Acta tilførte forlig med
Kingtserviigs Almue, \der/ skal indrettes og i stand settes til en Bispestue, naar forliget paa
begge sider er opfyldt, for eftertiiden stedse følge og tilhøre Præstegaarden som dends Rette
Bispestue med Kammer eller Herrekam/m/er, der stedse af Kingtserviigs Almue vorder ved
lige holdet. Da Acten udvisser, det Almuen i Kingtserviig og Odde sogner ej har aarsaget
Retten nogen ophold, hvor ved Sogne Præsten kunde blive bragt i omkostning, men strax
tilbudet at rette for dem ved et antagelig forlig, bør de og for omkostning, ved den/n/e
Rettergang at svare, aldeeles fri at være. 3o: Da Præste Encken, Provstinde Winding har
ladet tilføre, uden Dom at imodtage, i all Kærlighed villig at betale den Præstegaardens
huuser Taxserede Aaboed 67 rd: 14 s:, med halv deelen af den/n/e foretnings omkostninger 11
rd:, bør det der ved have sit forblivende. 4o: Betræffende Almuen af Ullensvangs sogn, og
de huusser bem:te Almue fra alders tiid har ved lige holdet, hvor om de mødende Mænd paa
Almuens vegne selv har giort anvisning, da huussene er belevn {Taxse} besigtiget og aaboden
Taxseret til 71 rd: 4 mrk: Men da disse faae Mødende Mænd af Ullensvangs sogn, deels
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har vedtaget stevningen med besigtelse foretningen, og deels exciperet paa fundament, at den
heele Almue ej var kaldet, saa forfløttes den/n/e post til dette nu anstundende høste ting, i fald
Almuen ej forinden imindelighed afgiør den/n/e post om huusse Aaboden og de Resterende
anvente omkostninger paa den/n/e forRetten!! (foretning), der hen at indkalde bem:te
Ullensvang sogns Almue at frem kom/m/e i Retten med hvad de kand have til oplysning paa
deres side, og endelig Dom at anhøre.
Dend 4de Augustj var vii paa Tiøndahls \flom/ Saug, beliggende i Kintzerwiigs skibreede og
Odde K: Sogn.
hvorda for Retten Indfandt sig Saug Eierne til Saug[en], neml: Orm Michelsøn Mandsager
som Eier for 1/3 Part, Halwer Olsøn Moe som Eier for 1/3 Part, og Tosteen Nielsøn Sandwen
som Eier for 1/3 Part, som alle Sagde: at have funden sig andleediget denne forretning hos
Øvrigheden at begiære. NB: her anføres det sam/m/e som ved første Saug anført er. Till
første qwest: Svarede: har jngen bevilling af Øvrigheden nu, mens deris forfædre haver haft
dend, sam/m/e er forlengst de forrige Eiere frakom/m/en, {sam/m/e} \men/ Saug[en] er dog
seenere gaaen i arv og skifte, {og seenere} \hvorefter den nu til sidst/ efter lovlig Skiøde \er/
bleven deris Eiendom. 2. qwest: R: De gaarders skouve hvor fra Tøm/m/eret drives og
almindelig til Saug kom/m/er at skiæres, er disse eftermeldende Odel og Selv Eier \gaarders/
skouve, Sc: Hildahl, Laatte, Twedt, Schare, Jøssendahl, Grønsdahl og Hæng \samt Seljestad/,
fra hans Maj:ts Egne beholdne godses og de beneficerede gaarders skouve kom/m/er jndtet \til
Saug[en], saasom paa deslige gaarders skouve Eengang forhen er giort et General forbuud, ej
nogen hugster der udj maae øves. 3to qwt: R: Til denne tid har vii ej givet agt paa saadant,
at noget vist qwantum Tøm/m/er fra hver skouv er kom/m/en aarlig, mens alleene j agt taget,
at jndtet er overgaaed dend fastsadte aarlige skuur, mens nu vii nødes til at tage denne
forretning, maae Saug[en] for eftertiiden skiære meere, om vii ellers skal kunde stoppe de af
sam/m/e aarl: gaaende udgifter og holde Saug[en] vedlige, Tøm/m/eret som fra fornevnte
Skouve er kom/m/et, har almindelig veret af ordinair 8 foods lengde, dend sam/m/e og jngen
anden skuur de for eftertiden begiærer, thi lengere Tøm/m/er kand de ej fra desse Navngivne
Skouve producere. 4. qwest: Resp: Saug[en] er i aaret 1747 sadt for fast skuur 600 bord
aarl:, der af har det gaaet om hin anden, at der et aar meere, et andet aar mindre er bleven
skaaret, deels til bøjgds fornødenhed og deels til udførsel. har ellers jndkaldet samtlige Skoug
Eiere at angive og oplyse hvad de for Eftertiiden aarlig vil og kand uden skouvenes Ruin og
Skade hugge og til Saug fremdrive.
Helje Jacobsøn for sig selv og Encken Guro Siursdatter angav at kunde fra deris Odel og
Eiendoms gaard Hildahls skouv fremdrive, hugge og vircke, samt til Saug aarlig fremføre 1 ½
tylt tøm/m/er af ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½ tom[me] tyck.
Ole Laatte sagde, at kunde af sin Odel og Eiendoms gaard Laattes skouv hugge og til Saug
aarl: fremdrive 4 tylter ordinair Tøm/m/er.
Halsteen Gundersen sagde, af sin gaard Twedts Eiendoms skoug Aarlig at kand hugge og til
Saug fremdrive 2 tylter ordinair Tøm/m/er.
Jon Siursen Skare sagde, af sin Eiendoms gaard Skares skouv aarlig at Kunde hugge og til
Saug fremdrive 4 tylter ordinair Tøm/m/er.
Swend Olsen Gyssendahl sagde, at hand i sin Eiendoms Gaard Gyssendahls skouv aarlig
kand hugge og til Saug fremdrive 3 ½ tyldt Tøm/m/er af ordinair lengde.
Ole Grønsdahl sagde, at kunde af sin Eiendoms gaard Grønsdahls skouv aarlig hugge og til
Saug fremdrive 1 Tylt ordinair Tøm/m/er.

Aadne Hæng sagde, af bemeldte gaards Eiendoms skoug at kand hugge og til Saug aarlig
fremdrive 1 Tyldt Tøm/m/er af ordinair længde.
Aamund Aasmundsøn sagde, af sin og grandes Eiendoms Skoug udj gaarden Hæng aarl: til
Saug at kunde fremdrive begge 1 ½ tylt ordinair Tøm/m/er.
og Endelig sagde Ole Olsen paa Egne og Grande Ole Swendsens veigne af deris Odel og
Eiendoms skouv udj gaarden Seljestad, aarlig kand hugge og til Saug lade fremdrive 1 ½ tylt
ordinaire Tøm/m/er,
Tøm/m/eret og bordene fra alle disse angivne Skouve af ordinair 8 fods lengde, bordene 1 ½
tom[me] tyck.
bliver saa denne Saugs aarlige skuur for Eftertiden 800 Bord, der af til Bøjgds fornødenhed
200, og til udførsel 600 bord.
Thi blev denne Saug besigted, og befunden med halv damstock at vere staaende paa
beneficeret grund, og med dend anden halve Damstock paa Odel og Selv Eier gaard Jødles
grund.
Derefter forføjede vii os til de forommelte Skouve, for sam/m/e at Siuvne og grandske.
Dend 5te dito blev denne forretning atter foretagen,
og Skouvene Siuvnet og besigtiget, {....} da Laug Retten forklarede, det de ved Siuvn og
grandskning befandt skouvene alle i dend tilstand, det de meeget vel kunde taale dend af
Skoug Eierne angivne aarl: hugster, uden Skouvenes Ruin eller skade, naar Tøm/m/eret
forsigtelig hugges, der ej bliver at paatvivle hos disse Skouv Eiere, som selv ere Odels Mend
og Self Eiere til deris gaarde.
Fogdens fuldmægtig jgentog sit ved første Saug giorde forbud, og tillige fremsatte dend der
anførte qwestion, hvor til Saug Eierne Svarede som ved første Saug anført er.
Dend 7de Augustj begav vii os til Fuglaaens \flom/ Saug kaldet, beliggende i Kintzervigs
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Tinglaug og Odde Kiercke Sogn.
hvorda for Retten fremstillede sig Saug Eieren Lars Aamundsøn jndre Aalviigen som Eier
for ½ Part i Saug[en], og sagde at have for sin deel veret denne forretning hos Øvrigheden
begiærende, Mens dend anden Eier Lars Larsen Appoldo, der er ejer for ½ part i sam/m/e
Saug, frasagde sig ej at vilde holde forretning paa sin andeel i Saug[en]. Des aarsage
fornevnte Lars Aamundsen udløeste ham for sin halve part i Saug[en], og bad Endnu som før
denne forretning fuldført.
Til ham blev fremsadt samme qwestioner som ved første Saug anført er. Til første qwest:
Svarede, at have høj Øvrigheds bevilling til denne Saugs opbygelse omsøgt af forhen værende
Eiere, Sub dato 15 Nowember 1683, med der paa Erhvervede Resolution af 19 Martj Ao:
1684, samme hand producerede og er saa lydende. 2. qwest: Respt: de gaarders Skouve
hvor fra Tøm/m/er drives, ere alle Odels og Selv Eier skouve, Sc: Freim, Diggrenes, Appoldo,
Qwitne, Aasse, Mouge, Tyssedahl, Schieggedahlen og Schieldaas, fra de beneficerede og
hans Maj:ts Egne beholdne godses Skouve kom/m/er jndtet tøm/m/er til Saug[en], saasom der
paa Eengang forhen er giort general forbuud, ej nogen hugster der udj maae øves. 3. qwest:
har ej givet agt paa noget vist qwantum Tøm/m/er fra hver gaards skouv aarlig er kom/m/en,
men alleene j agt taget, at indtet er overgaaen dend fastsadte skuur. Tøm/m/erets lengde til
denne tiid og for Eftertiden ligesaae, har og bliver af ordinair 8 foods lengde, bordene 1 ½
tom/m/e tyck, andet Tøm/m/er kand ej fra disse angivene Skouve produceres. 4. qwest: R:to
Saug[en] er i aaret 1747 sadt for fast skuur 400de bord, men skal de aarlige udgifter faaes, Saa

at Saug Eieren kand stoppe dend omkostning og udgift ham til denne forretnings holdelse,
samt andre Skatter og afgifter nu paafordres og {og} Saug[en] er sadt at bekoste, maae
Saug[en] skiære meere for eftertiden. har ellers jndkaldet samtlige Skoug Eiere at angive og
oplyse hvad de for Eftertiiden aarlig vil og Kand uden Skouvenes skade eller Ruin fremdrive
til Saug.
da anmeldte sig Jørgen Knudsen Freimb, som Erklærede, af sin Odel og Eiendoms gaard
Freims skouv til Saug at kand aarlig fremdrive ½ tyldt Tøm/m/er.
Lars Digrenes paa Egne og granders veigne sagde, at deris fellets Odel og Eiendoms skoug
udj gaarden Digrenes aarlig til Saug at kand fremdrive uden Skouvens skade 2 tylter
Tøm/m/er.
Ole Larsen Appoldo sagde, af sin Odel og Eiendoms gaard Appoldes skouv aarl: at kand
hugge og til Saug fremdrive ½ tyldt Tøm/m/er.
Samson Jonsøn sagde, af sin Odel og Selv Eier gaard Qwitnes skoug aarlig til Saug at kunde
hugge og frembringe 2 tylter Tøm/m/er.
Ingebrigt Torkielsøn sagde paa Egne og medEieres veigne at deris Odel og Eiendoms Skouv
i gaarden Aasse aarlig at kunde fremdrive 3 tylter Tøm/m/er.
Lars Aamundsen sagde, af sin Odels gaard Schieggedalens Skouv at kunde hugge og uden
Skouvens Ruin {aarlig} frembringe aarlig 4 tylter Tøm/m/er.
Helje Christeensøn sagde, af sin Eiendoms gaard Tøssedahls Skouv at kand uden skougens
skade hugge og til Saug fremdrive aarlig 4 tylter.
Elling Nielsøn sagde, af sin Eiendoms skoug i gaarden Schieldaas at kunde uden skougens
skade til Saug lade hugge og fremføre aarl: 3 tylter tøm/m/er.
fra gaarden Mouge mødte Aamund Iwersøn, som paa Egne og sine granders veigne sagde, at
de alle kunde hugge og til Saug fremdrive aarlig 1 Tylt Tøm/m/er.
Alt dette angivne Tøm/m/er af ordinair 8te foods lengde.
Bliver Saa denne Saugs nu fastsadte Skuur 800de Bord, der af till udførsel 400de, og til
Bøygds fornødenhed 400de Bord, alle bordene 1 ½ tom[me] tyck.
hernest blev denne \Flom/ Saug besigtiget, som befandtes med sin Damstock alt at vere
opbygt og Staaende paa Odels godses grund; Neml: med {halv} Saug[en] og halv damstock
paa Digrenes grund, og med den anden halve damstock paa gaarden Mouges grund.
derefter forføjede vii os til de ommelde Skouve, for sam/m/e at Siuvne og grandske, dermed
denne dag blev til Ende bragt.
Dend 8de Dito blev denne forretning atter foretagen,
og Skouvene som meldt siuvnet og besigtiget, som alle efter Lensmanden og Laug Rettens
givne forklaring kunde taale dend angivne hugster.
Fogdens fuldmægtig her jgientog sit ved første Saug giorde forbuud, og tillige fremsadte
dend der anførte qwestion, hvor til Saug Eierne Svarede som ved første Saug anført er.
dermed forretningen paa denne Saug blev slutted.
Dend 9de Augustj vare vii paa Huusses flom Saug, bel: i Kintzerwigs Tinglav og dito K:
Sogn, med det forhen melte Laugrett,
hvorda for Retten fremstillede sig Eierne til denne Flom Saug, Neml: Asbiørn Brynnildsøn
som Ejer for ¼ Part, Sølfest Swendsen \paa Egne/ med børnenes formynderes veigne for ¼
part, Jacob Swendsen som Eene Eier for ¼ Part, og Endelig, Matz Jacobsøn som Eier for ¼
Part i bem:te Huuses flom Saug: Som alle forklarede hos Øvrigheden at have været denne
Saug forretning begiærende. NB: her anføres samme som ved første Saug anført findes. til
første qwestion Svarede: deris forfædre haver Erhvervet høj Øvrigheds bevilgning
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til denne Saugs opbyggelse og bestandig vedvahrendhed, dend sam/m/e de producerede, hvor
af sees, at da værende {lejlendinger paa} \Eiere til/ gaarden Huus, Tosten og Jacob, i aaret
1709, d: 8 Januarj, til da verende Stædets Stiftbefahlings Mand Tønsberg om samme Saug at
faae opbygt, have jndgivet deris Memorial, og der paa udvircket Resolution af 22 Febr: 1709:
sam/m/e blev oplæst og er saa lydende. 2o: qwest: R:to, at jngen andre skouve findes som er
tillagt denne Saug, og ej heller kand faaes, uden deris Egen Odels og Selv Eier gaard Huuses
Skouv, som ellers i sig selv er stor og meegen vidtløftig, saasom fra de andre gaarders
omliggende skouve, der er beneficerede gaarder, ej noget tøm/m/er til Saug kommer. 3.
qwest: \R.to/ er ej kom/m/et noget tøm/m/er fra andre Skouve til Saug[en], mens de har
alleene paaseet, at jndtet er overgangen dend fastsadte aarlige skuur, Tøm/m/erets lengde har
alle tider forhen været, og for Eftertiiden endnu bliver Ordinair af lengde 8 food, og bordene 1
½ tom[me] tyck, andet Tøm/m/er kand ej fra denne \gaard Huuses/ Skoug kom/m/e eller Paa
Saug skiæres. 4. qwest: R:to, Saug[en] er i aaret 1747 Taxeret og fastsadt for 600 bord:
\skiørsel/, mens de Sagde som baade Skove og Saug Eiere \tillige/, at skal de for Eftertiiden
see sig hiulpen saa vel till de aarlige Saug Skatter som andre Aar efter Aar paavoxende
udgifter og denne nu dem med bebyrdede omkostninger, faar Saug[en] for eftertiden at skiære
meere, thi i saadan mangel kand de ej stoppe saadanne udgifter, saasom deris i mange Aar nu
oplivede gaards skouv, sam/m/e skuur som de agter at begiære, kand taale uden dends skade i
mindste maader, Paastaar derfor at deris hugster i bemelte Huuses Skoug for eftertiiden aarlig
maatte blive forøget til 1200 bords aarlig Skiørsel. Deraf til udførsels bord 1000de, og 200de
til Bøjgde fornødenhed for vore Eget og i Sognet værende fattige, saasom andre velhiolpne
folck \i bøygden/ ej kand føre deris Tøm/m/er her til denne Saug, der ligger lengst op i fieldet,
thi vii, som selv har Sag, skierer for de fattige uden betalning, som her nærverende i bøjgden
trænger til.
Til denne af os Samtlige Eiere paa gaarden Huus \angivne hugster/, vil og skal aarlig
anskaffis det fastsadte Qwantum Tøm/m/er med 30 tylter.
hernest blev denne \Flom/ Saug med Damstock besigtiget, som med Saug og Damstock alt
befindes staaende paa gaarden Huuses Egen \Odel og/ Ejendoms grund;
derefter forføjede vii os til {de ommelte} skouven, der med denne dag blev til Ende bragt.
Dend 10de Dito blev denne forretning atter foretaget,
og denne meeget vidtløftige skouv siuvnet og besigtiget, da Laugretten tillige med
Lensmanden sagde, det denne Huuses skouv gierne taaler dend af Eierne angivne hugster,
naa[r] de med forsigtighed hugger hver sit angivne Qwantum Tøm/m/er, som ej vil blive at
paatvifle, sær da saug Eierne ere Skoug Eiere og Odels Selv Eiere til deris gaard.
Fogden jgientog sit ved første Saug giorde forbuud, og tillige fremsadte dend der anførte
qwest: hvor til Saug Eierne Svarede som ved de forrige Sauge Svaret er.
Dend 11te Augustj Jndfandt Retten sig paa \Indre/ Biotwedts Saug, beliggende i Kintzerwigs
Tinglav og Kirckesogn, med det sam/m/e opnevnte Laug Rett, alt i andleedning {med} \over/
denne som de foregaaende flom Sauger at fuldføre dend anbefahlede besigtelse forretning.
da for Retten fremstillede sig Saug Eierne, Neml: Lars Gundersøn Ringøen som Eier for ½
part, Thore Diønne for ¼ Part, og Aamund Haldorsen for ¼ Part i denne Jndre Biotwets flom
Saug, som alle Sagde, hos Øvrigheeden at have anholdet og begiæret denne Saug Forretning:
NB: her jgientages hvis ved første Sag findes tilført. Til første qwest: Svarede, Deris
forfædre haver haft bevilling \af høj Øvrighed/ til denne Saugs opbyggelse, dend sam/m/e er
forkommen, mens de som itzige Eiere haver ickun forsiunet sig med skiøde paa Saug[en],

hvor efter dend er bleeven deres deris Eiendom{, ......}. Til 2de qwest: R:to, Tøm/m/eret
som paa \Saug[en]/ {skoug} skiæres, kommer alt fra Efterskrevne Odels og Selv Eier gaarders
skove, Neml: Yttre Buu, Diønne, Haldanger og Bremnes. Til 3de qwest: R:to, Til denne tid
har vii ei givet agt paa hvad vist qwantum Tøm/m/er fra hver gaard til Saug[en] er
fremkom/m/en aarlig, mens de haver alleene jagttaget, at jngen overskuur er skeed, mens nu
vii nødes til at begiære denne forretning, maa Saug[en] for eftertiden skiære meere, om vii
Ellers skal kunde stoppe de aarlige af Saug[en] gaaende store udgifter og holde Saugen
vedlige. Tøm/m/erets lengde til den/n/e tiid har almindelig været af ordinair lengde 8 food, og
Bordene 1 ½ tom/m/e tyck. for eftertiden paastaaer ej at skiære andet Tøm/m/er, saasom
Skougene her ej andet {slags} \eller lengere Tøm/m/er/ kand producere. 4. qwest; R:to,
Skoug Eierne, som til denne forretning at møde var jndkaldet, dem Saug Eierne var
begiærende, de nu vilde Selv angive hvad {de for} Een hver \for/ sig kunde af deris Eiendoms
og Odels gaarders skouve {anmelde,} aarlig {at} hugge, og {der Paa} \saaleedes/ sette sig for
et viist aarlig
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qwantum Tøm/m/er som de til Saug[en] agter at fremdrive. Saug[en] er ellers i Aaret 1747
sadt for fast skuur 600de Bord, og Sagde Saug Eierne, dersom de aarlige udgifter skal faaes,
saa og derpaa forretnings bekostning med dend forvendtende Kongl: Bevillings omkostning
med tiden skal kunde vindes, faar Saug[en] for eftertiden skiære meere. Skoug Eierne mødte,
Neml:
Lars og Johannes yttre Buu sagde, fra deris Odels og Eiendoms gaard yttre Bues skouv at
kunde hugge og til Saug fremdrive (: uden Skougens skade :) aarlig 4 tylter Tøm/m/er.
Torbiørn og Siur fra sam/m/e gaard yttre Buu, {...} \som er/ deris Odels og Selv Eier gaard,
ligesaa 4 Tylter Tøm/m/er.
Thore Knudsen sagde, fra sin Odels og Eiendoms gaard Diønnes Skoug aarl: uden Skougens
skade, at kunde til Saug fremdrive 4 tylter Tøm/m/er.
Lars Gundersen, Lars Aamunsen og Ejllef Pedersøn sagde, at kunde fra deris gaard Diønnes
anparts Skouge tilsam/m/en, uden Skougens skade, aarlig fremdrive 2 Tylter Tøm/m/er.
Johannes og Pouel Haldanger, fra deris Odel og Selv Eier gaard Haldangers skoug, sagde,
uden skougens Ruin, begge aarlig til Saug at kunde fremdrive 3 tylter.
og Endelig Sagde fornevnte Lars Gundersen, fra sin Odel og Eiendoms gaard Bremnes
skoug aarlig, uden skougens Ruin, at kunde hugge og fremdrive ½ tylt Tøm/m/er,
tilsam/m/en 17 ½ Tylt ordinair Tøm/m/er 8 food lang. bliver saa denne Saugs aarlig fastsatte
skuur for Eftertiiden 700de Bord: der af til udførsels bord 500de, og til Bøjgd 200de, Alle
bordene af ordinair 8 fods lengde, 1 ½ tom/m/e tyck, fyhrre.
hernest blev denne jndre Biotvedts flom Saug besigtiget, hvilcken med sin fulde Damstock
staar paa beneficeret godses grund.
der efter forføjede Retten med Laug Retten sig til de angivne skouge, for sam/m/e at siuvne
og grandske, hermed denne dag blev til Ende bragt.
Dend 12te Dito blev denne forretning atter foretagen, og befandt Retten, efter forestaaende
Siuvn og Grandskning, de angivne Skove at være tilstreckelig nock, til dend aarlig angivne
Tømmer hugst \som/ fra hver \gaards skouv/ især kom/m/er, at kunde taale.
J øvrigt jgientog Fogdens fuldmægtig her sit ved første Saug giorde forbud, og tillige
fremsadte dend der anførte qwest: til Saug Eierne, hvilcke alle Svarede det sam/m/e som ved
første Saug tilført findes.

Dend 14de Augustj jndfandt Retten sig paa gaarden Twedt, bel: i Jondahls skibreede og dito
Kirckesogn, da Retten blev beklæd med det af Fogden til denne flom Saugs forretning
opnevnte Laugrettes Mend, Sc: Engel Siursøn Swaasand, Salamon Erichsøn jbdm:, Niels
Ejllefsøn Sehlswiig, Peder Wiglichsøn Sollesnes, Jon Wiglichsøn Hestham/m/er, og Hans
Erichsøn Sæbbe, alt i overEensstem/m/else med Kongelige Resolution der befahler denne
besigtelse forretning over de i Destrictet befindende Sauge og Skove.
ved forretningen var Nerværende denne Twedts flom Saug[s] Eiere, Neml: Iwer Aamundsen
Twedt som Eier for ¾ Part, Helje Greibsøn Sæwerhage som ejer for 1/8 Part, og Tosteen
Olsen Sæwerhage som Eier for 1/8 Part i Saug[en], hvilcke alle Sagde, at have været denne
forretning af Øvrigheden begiærende. Paa 1te qwestion Svarede. For nerværende tid haver
de ej nogen bevilling af høj Øvrighed paa Saug[en], men sam/m/e er \deris/ forfædre
frakommen, dog er denne Saug efter lovlig Tinglyst skiøde bleven deris Eiendom, som
desuden siden er gaaen i arv og skifte. Saug[en] er ellers med halv damstock staaende paa
gaarden Twedts Odel og Selv Eier grund, og med dend anden halve Damstock paa gaarden
Sæwerhages grund, er Lysse Closter gods. 2do qwest: R:to, Tøm/m/eret som til Saug[en]
fremdrives og Skiæres, kom/m/er alt fra Efterskrevne Odel og Selv Eier gaarder, Neml:
Swaasand, Sæhlsviig, Sæwerhage, Sambland, Klywe, Froestad, Hellestwedt, Steene,
Herrestvedt, øvre og Nedre Axnes, samt Wangdahl, af Kongens Eget beholdne godses og de
beneficerede gaarders skouve kom/m/er jndted til Saug[en], saasom paa sam/m/er er giort et
General forbud, ej nogen hugster derudj maae øves. Til 3. qwest: har ej givet agt paa noget
vest qwantum Tøm/m/er til Saug[en] er kom/m/en, en[d] alleene i agt taget, det ej blev skaaret
over dend fastsadte skuur, Tøm/m/erets lengde til denne tid og her efter, har almindelig været
og bliver ligesaa for Eftertiden ordinair 8 fods lengde, {s....} bordene 1 ½ tom/m/e tyck,
saasom disse her tilliggende Skouve ej lengere Tøm/m/er kand procucere. 4. qwest: R:to,
har jndkaldet Samtlige skoug Eiere at oplyse for Eftertiden hvad de aarlig vil og kand, uden
Skouvenes skade, drive og til Saug lade fremkom/m/e. Saug[en] er ellers i aaret 1747 sadt for
fast skuur 600 Bord, mens skal Saug[en] for Eftertiden stoppe de aarlig paagaaende udgifter,
og tillige svare denne omkostning med Bevilling, maae Saug[en] skiære meere. Igientog ellers
deris begierte til samtlig mødende Skoug Eiere, om at angive hvad Een hver fra sin gaards
Skouv aarlig kand fremdrive til Saug.
Eierne til gaarden Swaasand, Engel og {Erich} Salamon paa Egne og medEieres veigne
sagde, at de fra deris gaard Swaasands Odels og Selfejer skoug ej kand fremdrive, uden
skouvens skade, meere aarl: end tilsammen
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8te Tylter Tømmer,
Niels Sæhlsviig sagde, af sin gaard Sehlsvigs Odel og Selv Eier skouv at kunde hugge,
vircke og fremdrive Aa[r]l: 4 tylter, uden Skougens Ruin.
opsidderne paa gaarden Sæverhage, Helje og Tosteen, sagde, at kunde fra dend dem
tilbøxlede gaard Sewerhage, er Lyese Closter gods, aarlig hugge og fremdrive til Saug, begge
1 Tyldt Tømmer.
Lars Christophersøn sagde, selv og hans grander i deris Odel og Selv Eier gaard Samlands
skouv aarlig at kand hugge og til Saug, uden skougens skade, fremdrive 2 tylter Tøm/m/er.
Siur og Hans Sagde, Fra deris gaard Klywes skoug aarlig at kand hugge og fremdrive 1 Tylt
Tømmer.
Lars Larsen for sig selv og medEiere i gaarden Froestad, sagde, at kunde hugge og til Saug
fremdrive aarl: 1 tylt Tøm/m/er.
Brigt Larsen sagde for sig og medEiere at kunde af deris gaard Hellestwedts skoug aarl:
hugge og til Saug fremdrive alle ½ tylt Tøm/m/er.

Lars Baarsen Sagde, af Egne og fleere medEiere til gaarden Steenes skouv at kunde hugge
og til Saug aarlig, uden skougens Skade, fremdrive 2 tylter Tøm/m/er.
Johannes Herrestwedt sagde for sig Selv og medEier, af deris Odel og Selv Eier gaard
Herrestwedts Skouv aarlig at kunde hugge og til Saug fremdrive, uden Skougens skade, 1 ½
tylt Tøm/m/er.
Siur Olsen Sagde, at hand og Naboer som Self Eiere til gaarden øvre og Nedre Axnes, kunde
hug[g]e, uden Skouvens skade, og til Saug aarl: frembringe 2 tylter.
Niels Hagtorsen Sagde paa Egne og Naboers veigne, at kunde fra deris Eiendoms gaard
Wangdahls Skouv, uden dends Ruin, hugge og aarlig til Saug fremdrive 2 Tylter Tøm/m/er.
bliver saa denne Saugs aarlige skuur for Eftertiden 1000de bord, der af til udførsel 600, og
400 til bøjgd, alle af fyhre Tøm/m/er, saasom gran findes her icke, bordene af ordinair 8 foods
lengde, 1 ½ tom/m/e tyck.
Saug[en] blev da først besigtiget, som da befandtes (: det forhen melt er :) med dend halve
damstock at staae paa gaarden Twedts Odel og Selv Eier grund, og med dend anden halve
Damstock paa gaarden Sewerhages grund, som er Lysse Closters gods.
Dernest forføjede vi os til de angivne skouve, for sam/m/e at besigtige, Siuvne og grandske,
hvor med denne Dag blev til Ende bragt.
Dend 15de Dito blev denne forretning atter foretagen,
og Skouvene Siuvnet og besigtiget. da Lensmanden Giermund Olsen Berwen med
Laugretten Ercklærede, at de angivne skouve alle befindes i dend stand, at de uden Skouvenes
Ruin, kand taale dend angivne hugster.
Fogdens fuldmægtig paa sin Prencipals veigne jgentog sin ved første Saug giorde forbud, og
tillige fremsadte dend der anførte qwest: hvor til Saug-Eierne Svarede saaleedes som ved de
andre Sauge anført er.
Dend 16de Augustj Jndfandt Retten sig paa gaarden Hougen, beliggende i Jondahls Tinglav
og Kirckesogn, med det ordinaire og nest forbemelte Laug Rett, alt til dend anbefahlede
Sauge og Skouve besigtelse forretning, for at fuldføre Een lovskicket Taxation og besigtelse
over denne Hougens flom Saug, med dends tilliggende Skouve.
hvorda ved forretningen møtte Eierne til denne Hougens flom Saug, Neml: Lars Guttormsøn
Hougen som Eier for ½ part, og Lars Larsen jbdm: som ejer for dend anden halve part i
Saug[en], som begge Sagde at have været denne forretning hos Øvrigheden begiærende. NB:
her anføres sam/m/e som ved de andre Sauge anført er. Til 1te qwest: Svarede: at deris
forfædre i fra Eldgamle tiider haver haft Kongel: allernaadigst bevilling til denne Saugs
opbyggelse paa gaard[en], sam/m/e Saug haver ellers ofte siden gaaet i arv og skifte, og
seenere ved skiøde er bleven vores Eiendom. Til 2. qwest: R:to, Tøm/m/eret som paa
Saug[en] skiæres, kom/m/er aldt fra Efterskrevne Odels og Selv Eier gaarder, Swaasand,
Selswig, Hougen, Mæhlen, som er Lysse Closter godz, Biotwedt, Haandegaard, Lille og Store
Aass. fra hans Maj:ts Eget beholdne og det beneficerede gods og gaarders Skouve kom/m/er
ej noget til Saug, henseende til det der paa Een gang giorde General forbud. Til 3. qwest:
svarede: har ej gived agt paa noget vest qwantum Tøm/m/er fra Een hver skoug til Saug[en]
er kom/m/en, men alleene j agt taget, det jndtet er skaaret over dend fastsadte Taxt og Skuur,
Tøm/m/erets lengde til denne tid har almindelig været af ordinair 8 foods lengde, bordene 1 ½
tom/m/e tyck, fuhre Tøm/m/er, sam/m/e, og indted andet Tøm/m/er, bliver og for eftertiden
paa Saug[en] at skiære, saasom disse her omliggende Skouve ej andet Tøm/m/er og med
større lengde det kand producere. 4. qwest: R:to, Saug[en] er udj aaret 1747 ansat for aarl:
skuur 400 Bord: Men Saug Eierne Sagde, at skal de Svare de udgifter som af Saug[en] aarlig
udfordres med denne dem ibragte omkostning og dend Allernaadigste Kongel: bevilling de

paa Saug[en] maa tage, vil Saug[en] for Eftertiden skiære meere. begiærede derfor at samtlig
tilstædeværende og nu mødende Skoug Eiere selv maatte angive, hvis Eenhver fra deris
gaarders skouve aarl:, uden Skouvenes skade, kand fremdrive til Saug.
Iwer Bergesøn som Eier for dend halve sin Odel og Eiendoms gaard Swaasand, sagde, fra
sam/m/e sin gaards skoug at kand fremdrive og hugge, uden dends skade, aarl: 8 Tylter
Tøm/m/er af angivet 8 foods ordinair lengde.
Torbiørn Olsen af sin gaard Selswigs Odels {gaards} Skouv at kand hugge, uden Skouvens
Ruin, og til Saug fremdrive
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4 tylter Tøm/m/er af sam/m/e lengde.
Lars Guttormsøn paa Egne og grande Lars Larsens veigne angav, begge af deris Odels og
Selv Eier gaard Hougens skouv at kunde, uden Skouvens Ruin eller skade, hugge, og til Saug
aarlig fremdrive 3 tylter sam/m/e Sort Tøm/m/er.
Peder Christophersøn Mæhlen paa Egne og sin grandes veigne Sagde, af deris tilbøxlede
gaard Mæhlens skouv, som er Lysse Closter gods, at kand hugge og til Saug aarlig fremdrive
tilsam/m/en 1 Tylt af sam/m/e Sort Tøm/m/er.
Gaarderne Biotwedt, Lille og Store Aases Eiere Sagde, alle fra disse deris Odel og Selv Eier
gaarder at kand hugge, uden Skouvenes skade, og til Saug aarlig fremdrive tilsam/m/en 2
Tylter sam/m/e slags tøm/m/er som forhen angivet er.
Knud og Johannes, begge Odels Mænd og Selv Eiere, sagde at kunde fra saadan deris Odels
gaard Haandegaards Skouv fremdrive, uden skougens skade eller forhuggelse, aarl: 2 Tylter
ligesaadant tøm/m/er til Saug.
bliver saa for eftertiden denne Saugs nu fastsadte skuur 800de bord. Der af skiæres 400de til
udførsel, og 400de til bøjgd, alt fyhre Tøm/m/er, bordene 1 ½ tom/m/e Tyck.
hernest blev først denne Hougens flom Saug besigtiget, som med sin fulde Damstock er
opbygt paa gaarden Hougens Egen Odels grund.
hvornest ligesaa de angivne \gaarders/ Skouve blev tagen i besigtelse, og dermed denne dag
til Ende bragt.
Dend 17de Dito blev denne forretning atter foretagen,
og Skouvene som sagt er siuvnet og besigtiget. da Lensmanden Giermund Olsen Berwen
med Laugretten Erklærede, at de til denne Saug angivne skove, alle ved besigtelsen findes i
dend stand at samme gandske vel kand taale dend angivne hugster aarlig, uden skouvenes
skade og Ruin.
Fogden jgientog ved denne som de andre Sauge sit giorde forbuud, og tillige fremsadte dend
der andførte qwestion, hvor til Saug Eierne her svarede i et og alt ligesom Saug Eierne ved de
andre Sauge svaret haver.
Dend 5te Octbr: blev Retten betiendt paa Grawens Tingstue, udj dend paa fol: 152
inCaminerede sag, med det der Specificerede Laug Rette, undtagen i Torbiørn Lindebræche
stæd sat Ole Tostensøn Westrem, for Conradt Ondeland sat Endre Scheje, for Thomas Wiig
sat Siur Olsøn Spaanem, og for Iwer Herrej sat Siur Poulsøn Herrej, nærværende Lensmanden
Lars Wambem.
for hoved Citanterne møtte Bøygde Procurator Hans Hansen Waage, og begierede det Retten
vilde have nogen taalmodighed, da Parterne, siden den indstevnte Krem/m/er Hans Johansen
Pyck selv møder, vilde forsøge om sag[en] i mindelighed ej kunde vorde afgiort.

Efter lang sam/m/entale Erklærede parterne forlig saaleedes: det indstevnte Hans Johansen
Pyck udsætter det Nordre garn hvor hand tilforn har udsat det, men i lige linie af Hougenes.
og det Sør garn sættes hvor det tilforn har staaet, og det i linie af Furrenæs, og skal disse
tvende stæder i Morgen, siden dagen nu er forløben, udsteenes med lovlig Marckeskiel. Dend
indstevnte Hans Pyck sagde, dette forlig kunde Citanterne haft ved første Session, ja, føren de
stevnte, thj det er Conform med hands vidner, der for med all velvillighed indgaaet det, men
declarerede ej at betale En skilling i omkostningerne. her til Procurator Waage svarede, at
omkostningerne betaler Citanterne selv, haabende det indstevnte Hans Pyck, som har holdet
Rettens Middel og vidnerne med fornøden underholdning, ej bliver dem for dyr.
Afskeediget,
forretningen, siden dagen er forløben, udsættes til i Morgen tiilig.
Dend 5de Octbr: blev den/n/e foretning atter fortaget i begge Parters nærværelse,
hvor da for det Nordre garns udsættelse blev sat need tvende lovlige Merckesteene, den Eene
tæt an i den smaa brygge som ligger ud i Elven, og den anden yderst i søe fieren, begge i lige
linie af Hougenes, saa de visser Øst og West. liggeleedes blev for det Søre garen Needsat
tvende Merckesteene, den øverste steen nedsat neederst i backen udj grandene, og den anden
tæt i søefiæren i lige linie af Furrenæs, saa de visser i Øst Nord ost og West Sydwest.
Som Parterne ej videre havde at forestille, men declarerede dette forlig ubrødelig at holde,
saa bliver at beregne Rettens løn for den/n/e Session, som er, Sorenskriverens fløtning frem
og tilbage forsiuner Citanterne ham med. En dags diet penge 4 mrk:, tvende dages foretning 1
rd: 4 mrk:, LensManden 1 rd:, Laugretten per Mand 48 s:, tilsam/m/en 7 rd: 2 mrk:, som af
Citanterne blev betalt, og saaleedes den/n/e foretning sluttet.

Dend 19de Octbr: blev paa Gaarden Næss med Jondahls skibreedes Almue holden Et
almindelig Høste og Skatte med Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire
Laug Rett, som paa fol: 133 findes opnævnt og Specificeret, undtagen i Lars Brattebøe stæd
sat Siur Siursøn Bagegaard, nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel med Bøygde
LensManden Giermun Næss og dend Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret,
1o: Forord: af 3 Julj 1738, om Told Consumptions sviigs afskaffelse med brendeviin udj
Norge.
2o: Hans Excellende Hr: Stiftbefallingsmandens skrivelse af 11 Julj h: a:, til Fogden Juel,
af!! (at?) for
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De Spedalske lem/m/er, som vil ind i Hospitalet, skal paa som/m/er Tinget tages Tingsvidne,
da de ved Aarets udgang først kand vorde indlem/m/et.
3o: dito skrivelse til Fogden af 28de Aug: h: a:, angaaende de udj Hospitalet indlem/m/ede
Spedalske, for dem bliver at ligne paa dette Fogderiets løbetal 265 rd: 10 s:, som ved disse
høstetinge hos Almuen skal indsamles.
Niels Nielsøn Haaland og medJnteressendere udgivene skiøde af 12de Octbr: 1758 til Peder
Iwersen paa 1 pd: 13 mrk: smør i gaarden Fladebøe, blev læst.
Siur Nielsøn Qwandal udgivene skiøde af 19de Apriil 1758 til Lars Christophersen paa Et
Spand smør med bøxel i gaarden Sambland, blev læst.

Engel Johansen Store Ballesem udgivene skiøde af 12de Octbr: 1758 til Salamon Larssøn
paa 23 ¾ mrk: smør i gaarden Fladebøe, blev læst.
En Odels Dom, afsagt paa Gaarden Selsviig den 20de Julj 1757, hvorved Niels Eilefsen
Selviig er tilDømbt Odels Retten til En halv Løb smør, Eet geedskind i gaarden Selsviig, blev
læst.
Gaarden Sætvedts opsiddere Endre Larsøn, Siur Guttormsøn, Johan/n/es Berjesøn og Lars
Pedersøn, gav til kiende, det De med Muntlig varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde
Salamon Jndr: Wichene at imodtage Dom til undgieldelse fordj hand har tiltaget sig støls eller
sætter vei over deres slotter og udmarcker, samt processen at erstatte. vilde fornem/m/e om
dend indstevnte møder.
Dend indstevnte Salamon Jndr: Wichene møtte, tilstoed varselen, og sagde, det hand og
hands formand al deres tiid har brugt den vej, og kand de ej anderleedes kom/m/e til støls med
Creaturene, som skal være til siuns for alle.
Afskeediget,
sagen henvises til aastædet, hvor den efter lovlig behandling, siun og grandskning bør
orddeeles.
Bøygde Procurator Hans Giøen for Jacob Olsøn Lysse, gav til kiende, det hands Principal
med skriftl: varsel af 28de Septbr: nestleeden til dette Ting har ladet stevne og indkalde Jacob
Asgoutsen Eie for nærgaaende beskyl[d]ninger imod Citantens datter Torbiør Jacobsdatter,
der om vidner at anhøre, Dom at imodtage til undgieldelse, og processens erstatning, med
videre efter stevnemaalets indhold, det hand fremlagde. bem:te stevning blev oplæst og er saa
lydende, Lit: A.
Dend indstevnte Jacob Asgoutsen Eie møtte og vedtog varselen at være ham lovlig forkyndt,
sagde der hos, at hvad hand har sagt om Tøssen er sandhed.
Hans Giøen sagde, det hands Principal Jacob Lyssen med Datter Torbiør Jacobsdatter selv
her for Retten er nærværende, og paastaar de udj stevningen benævnte vidner Eedelig forhørt.
efter nogen samtalle, og paa Almuens forbøn, blev Parterne saaleedes for Retten foreene[de].
indstevnte Jacob Aschoutsøn Eie bad Jacob Lyssen og hands datter Torbiør om forladelse,
tilstoed offentlig at de ord hand om Tøssen Torbiør havde udtalt, var skeet af en Kaad og
usandfærdig Mund, uden at vide minste føye eller adgang dertil. og bad at hun, som En ærlig
Pige, samt hindes Fader vilde tilgive ham hands ungdoms daarlighed. da hand, Jacob Eie, for
ydermeere at forsone sin begangne forseelse, vilde betale til de fattige 6 rd:, og i processens
omkostning 10 rd:, og der for stille nøyagtig Caution inden Mortens aften førstkommende at
betale de 6 rd: til sogne Præsten, og de 10 rd: til Jacob Lyssen.
Citanten Jacob Lyssen med Datter Torbiør sagde, for Almuens forbøn, var de fornøyet med
Jacob Eies Decleration, afbigt og tilbud, naar hand for den anbudne Mulct og omkostninger
stillede Caution.
Faderen Aschout Eie og Christopher Christophersøn Aasse og Torbiørn Mortensøn Fosse
Caverede for disse penge, at de inden Mortens aften skulde blive betalt, de 6 rd: til sogne
Præsten paa de fattiges vegne, og de 10 rd: til Jacob Lyssen.
Citanten ophævede sagen og frafald sit søgemaal.
Dend 20de Octbr: blev end videre med Tinget Continueret, er passeret som følger.
Ole Engelsøn Henanger og medJnteressendere udgivene skiøde af gaars dags dato til Brynild
Siursøn paa 1 pd: 13 mrk: smør i gaarden Fladebøe, blev læst.

Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere følgende documenter. 1o: selvEier
Mandtallet. 2o: at Giestgiberen i Herensholmen har sat der i 4re Aar. at her ingen handels
Karle af Bøndersøn/n/er i dette Aar har været. at ingen utilladelig skov hugster i dette aar er
skeet. og at den ene tylt saugtøm/m/er af Beneficeret skov, som er skaaret paa Tvet sag, er
Taxeret for 2 mrk: 3o: En Specification over de affælde gaarder. 4o: det ordinaire
Tingsvidne. 5o: at her i skibreedet er ingen som bør svare Extraskat, end giestgiberen i
Herrensholmen. og at her ickun findes Hougens og Tvet sag, som ingen saugmester holder.
6o: det ordinaire Tingsvidne om Sorenskriverens Tingskyds. som alt befantes rigtig, var
Fogden Rettens attestation begierende, der blev efterkom/m/et.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundene Aar skal betiene blev opnævnt, og er alle
gamle, Jon Qwale, Lars Kopren, Per Brattebøe, Tosten Fladebøe, Salamon ibdm:, Siur
Baggegaard, Ole Degebræche og Helje Molwen.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa Tinget ophævet.

Dend 20de Octbr: blev paa næst forbem:te gaard Næss holden Et almindeligt Høste,
Skatte og Sagefalds Ting med Østensøe skibreede[s] Almue, da Retten blev beklæd med
det ordinaire Laug Rett, som findes opnævnt og Specificeret paa fol: 134, undtagen for
Johan/n/es Tostensøn Biørche sat Lars Holgiersen Berven, nærværende i Rætten Fogden Juel
med Bøygde Lensmanden Giermun Olsen Berven og den Tingsøgende Almue.
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret den Forordning med ordres som ved
Jondahls Ting findes Extraheret.
Johan/n/es Hansen Herrestvet udgivene bøxelbrev med Revers, af 17de hujus, til Arne Olsøn,
som huusmand at bruge i gaarden Herrestvet slaatte til 2de Nød og 6 smaler, samt ager til 2
Mælers udsæd, og brendeved, blev læst.
Ole Steensøn Biotvedt og medJnteressendere udgivene skiøde af gaars dags dato til Siovat
Nielsen paa 2 pd: 6 mrk: smør, ½ huud i gaarden Biotvedt, blev læst.
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Torbiørn Haagensøn Lille Aass udgivene skiøde af dags dato til Haagen Torbiørnsøn paa 1
pd: 21 mrk: smør, ½ huud, ½ g:skind i gaarden Lille Aass, blev læst.
Lars Erichsen Steene gav tilkiende, at have til dette Ting med Mundlig varsel ladet stevne og
indkalde Lars Samsonsøn Røsseland, vidner at anhøre om hvorleedes hand haver jaget
Citantens sviin ud over Et field, hvor fra det er needfaldet, og af faldet blevet død, der om
Dom at imodtage til undgieldelse, og sviinets betalning med 3 rd:, samt processens erstatning.
saa og indkaldet Aamun Endresøn Røsseland, der eiede hunden, hvor med sviinet blev jaget,
vidnerne at anhøre og Dom at imodtage, paa lige maade som Lars Røsseland, om skylden hos
ham skulde befindes. vidner i sagen, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Aamun
Lie, Ole Steene, \{og}/ Jacob i[b]dm:, q < q Jørgen Guttormsøn Lie>, og vilde Citanten
fornem/m/e om de samtlig indkalde møder.
Lars Samsonsøn Røsseland møtte, tilstoed varselen og leverede sit skriftlige svar, uden dato,
saa lydende.

Aamun Endresøn Røsseland møtte, tilstoed varselen, og sagde, det hand gierne vil giøre sin
Eed, det hand ej viste hvor {hand} hands hund var, den dag det paastevnte skal være passeret,
ligesom hand ej heller ved det allerringeste enten om hunden eller den sviinet tilføyede død.
Citanten paastod de indstevnte vidner forhørte, eftersom de møder alle. Eedens forklaring
blev dem forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Aamun Ellingsøn Lie, er Landværge ved Hr: Capitain Schonemans Compagnie,
efter aflagde Eed vidnede, at i dette aars som/m/er, dagen mindes ej, kom vidnet Ole Isaaksøn
til ham, og begierede, det hand vilde gaae med for at see hvad det var for Et sviin som var
kom/m/en ud over et field. hand gick med, og da de kom op imod fieldet, saa vidnet at
Røsselands Folcket jog sviinene oven paa fieldet, og var det Lars Samsonsøn Røsseland og
2de hands Drenge som jog sviinene, og vilde de jage dem need igiennem En Smale vej, hvor
aldrig sviin har gaaen. under Et stort Berg laae sviinet, som var en galt, needfalden, men var
dog liv i den, da Folcket hialp sviinet hiem, men det døde sam/m/e dags aften. saa gick de op
paa Berget for at see hvad Folck det var som jog sviinene, og da stoed Lars Røsseland der
alleene og saa sig om, og Aamun Røsselands hund sprang der omkring. da Lars Røsseland
blev dem var, eller saae dem kom/m/e, gick hand lenger ud i Marcken til sine Drenge. da
vidnet med Ole Isaaksøn gick til dem, og siger vidnet, jeg meener de {var værd} har vore
sviin her. hvor til Lars Rosseland svarede, de var værd Faen, for deres sviin de lader gaa her
og giør skade, I skulde Klave Eders sviin og ej lade dem gaae saa løs i Marcken, /: thi
hvercken den døde galt eller nogen af de andre sviin havde klave :/ da vidnet svarede, sviinet
er kom/m/en af sætteret, og der pleier vj aldrig at Klave svinene. Johan/n/es Steene, som er
broder til Citanten, sagde til Lars, I jager hunden over vore sviin: men Lars svarede, Nej, ieg
troer icke det. Lars Rosseland tilspurte vidnet, om det saae at hand jog galten ud over, eller
hidsede hunden paa galten, og hvor mange støcker sviin der var. Resp: har ej seet noget
saadant, og var der 17 sviin, hvor af ingen var klavet.
2det vidne, Ole Isaaksøn Steene, er Landværge ved næst benævnte Compagnie, efter aflagde
Eed vidnede, at Citantens broder Jacob Erichsøn kom til vidnet og begierede det hand vilde
gaae og see det sviin som var falden ud over, da vidnet gick og tog det første vidne med sig.
siden vidner i et og alt, til spørsmaal med giensvar, ligesom første vidne har vundet, undtagen,
hand ej ved hvor mange sviin der var, men der var en mængde. forklarede ellers, det Citanten
tog vidnet med sig og gick sam/m/e dag til Lars Røsseland og tilspurte ham, om hand vilde
betale sviinet. hvortil Lars Røsseland svarede Nej, hand tog sig ej sag paa.
3de vidne, Jacob Erichsøn Steene, sagde at være Soldat ved Hr: Major Blichfelds
Compagnie, og er Kiødelig broder til Citanten, baade efter Fader og Moder. Lars Samsonsøn
Røsseland paastoed dette Partiske vidne afviist. Citanten frafald dette vidne.
4de vidne, Jørgen Guttormsøn Lie, er Piber ved Hr: Major Blichfelds Compagnie, efter
aflagde Eed vidnede, ej at mindes hvad dag det i den/n/e som/m/er er passeret paa hvor om nu
skal vidnes. men, Jacob Erichsøn Steene kom bort i stuen til vidnet, og spurte om hand icke
vilde gaae op og lede efter vore sviin, Røsselands hunden havde dræbt Et, som hand saae foer
ud over et Berg. da gick vidnet ud og saae 3de Karle og en hund oppe ved Stien eller smale
vejen, og sviinene for foran, hvor mange sviin det var, kunde hand ej see. videre viste vidnet
ej i den/n/e sag. Lars Røsseland tilspurte vidnet, om hand saa de jog noget sviin ud over.
Resp: Nej.
Lars Samsonsøn Røsseland gav tilkiende, det hand med Muntlig varsel har ladet Contra
stevne hoved Citanten, vidner at anhøre om den
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skade hands sviin har tilføyet ham ved det de gaar uden Klave, der om Dom at imodtage til
skadens erstatning, samt videre undgieldelse med processens omkostning. vidnerne, som
under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Svend Larsøn Røsseland og Aamun Endresøn ibdm:.
hoved Citanten sagde, ieg tilstaar Contra stevningen, undtagen at ieg ej er stevnet vidner at
anhøre, der for ej heller vil høre dem. dog for at forkorte processen er ieg villig at høre
vidnerne.
vidnerne møtte, som sagde, ofte at have, som gamle Laugrettes mænd, hørt Eden læsse og
viste dends betydning, da de blev formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Svend Larsøn, boendes paa Gaarden Røsseland, efter aflagde Eed vidnede, at
Lars Samsonsøn Rosseland kom til ham og begierede, det hand med det andet vidne vilde
besigtige den skade Steene sviinene havde tilføyet ham paa hands bøe eller slaat[t]e Træe, det
de og giorde: og var skaden at ansee til en børre med tørt høe, af værdi 12 skil:
2det vidne, Aamun Endresøn, boendes paa Gaarden Røsseland, efter aflagde Eed vidnede
Conform med nest foregaaende vidne.
Parterne sagde ej videre at have til sagens oplysning, men paastoed Dom.
Afskeediget,
som det er seent paa aftenen, optages sagen til Doms indtil i Morgen, da Parterne møder, Dom
at anhøre.
Da!! (Dend) 21de Octbr: Er end videre med Østensøe høsteting Continueret,
da udj næst foran førte sag blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Hoved Citanten Lars Erichsøn Steene har ej med førte vidner kundet beviisse, det Contra
Citanten Lars Samsonsøn Røsseland har jaget hands galtesviin ud over Berget, hvor af sviinet
er needfaldet til døde: men de førte vidner forklarer at det var en mengde sviin, alle uden
Klave, som blev jaget, og siger vidnet Aamun Ellingsøn Lie, at der var 17 støcker sviin som
blev jaget. alle vidnerne er Eenige der udj, at den døde galte og alle sviinene var uden Klave.
Contra Citanten udj sit skriftlige forsæt, siger at disse sviin som var indbrudt udj hands og
grandes slotte Træe og tilføyet ham skade, var alle uden Klave, og befalede hand sin Dreng at
Rive hul paa gierdet for at udjage dem, og erbyder sig med Eed at bekræfte det hand ej ved at
have udjaget sviinene over Berget, for at tilføye skade, eller nogen leilighed der til givet.
Acten oplysser det indstevnte Aamun Røsselands hund var med at jage sviine ud af Contra
Citantens Bøe, da det lettelig kunde hende sig ved en saadan begivenhed, det Et sviin, eller
fleere, Contra Citanten uafvidende og uden hands forset, kunde blive jaget ud over Berget.
Havde sviinene været Klavede, kunde de umuelig have indbrudt sig paa Contra Citantens Bøe
høyeste som/m/er. Da de nu som melt ej har været Klavede, er det merckelig at hoved
Citanten ej har villet imodtage den anbudne Eed, process der ved at forekom/m/e. Contra
Citanten med de førte vidner beviiser, at den skade den/n/e mængde sviin havde tilføyet ham
paa hands bøe, var vurderet og anseet for en børre tørt høe, til værdj 12 skilling. Efter saadan
sagens beskaffenhed Kiendes for Rett. Det Contra Citanten og indstevnte Aamun Røsseland
for Hoved Citantens tiltalle i den/n/e sag bør fri at være, siden ingen af den/n/e mængde sviin
har været Klavede, der for Hoved Citanten at have skade for hiemgielde med det døde sviin,
og derforuden til Contra Citanten at betale dend ham paa hands Bøe eller slaatte Træe
tilføyede skade, med Tolv skilling Danske. hvor imod processens omkostninger ophæves paa
begge siider.
arveskifte brevet af 3 Maj 1758 efter afgangne Anne Aamunsdatter blev læst, og var
stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds udj gaarden Schaare 1 Spd: smør, ½ b:skind med
bøxel, vurderet for 27 rd:, og lodnet imel: Arvingerne, saasom Enckemanden Niels Erichsøn

Schaar arvet 4 ½ mrk: smør, ½ b:skind, søn/n/edøtterne Anne og Ingeri Erichsdøttere, hver
arvet 6 ¾ mrk: smør, alt med bøxel og herlighed.
Aamun Giermunsøn Eløen udgivene skiøde af gaar dags dato til Lars Giermunsøn paa 11 ½
mrk: smør i gaarden Berje, blev læst.
Peder Erichsøn Strand udgivene skiøde af 19de Apr: 1758 til Gunner Larsøn paa 9 mrk:
smør med bøxel i gaarden Stranden, blev læst.
Samuel Hansøn Giøen og Rasmus Hansøn Mygster udgivene skiøde af 14 hujus til
Christopher Haaversøn paa 1 pd: 16 ½ mrk: sm: i gaard: Kaldestad, læst.
Jon Olsøn Botnen anviiste fællen af en voxen Biørn, som hand i den/n/e som/m/er har skut
paa gaarden Fladebøe grund, Blev af Hr: Fogden strax betalt 2 rd:
Lars Øfsthuus paa Egene og samtlige gaardene Øfsthuus, Mehuus, Aarhuus og Nesthuus
opsiddere og beboere[s] vegne, gav tilkiende, det de med Muntlig varsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Swend Jansøn Reistvedt, fordj hand beiter med sine Creature, som
tilhører hands jordepart udj gaarden Scheje, og det udj disse gaarders med gaarden Reistvet
fællets tilhørende Fæe beite, saavel i hiem/m/e haven som i fællets sætter støls Marcker, som
og, fordj dend indstevnte har indgierdet Et støcke Marck af fællets Fæe beite, deres Creaturers
Bøe recke vei til hinder. om alt at lide Dom til undgieldelse, og hands ulovlige foretagende at
afskaffe, samt processen at erstatte, vilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
Paa dend indstevntes vegne møtte hands søn Jon Swendsøn Scheje, som paa sin Faders
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vegne tilstoed stevningen at være ham lovlig forkyndt. og sagde, at hands Fader vil ej beitte
med fleere Creature, end hand føder paa gaarden Reistvedt, i fællets fæe beite og sætter beite,
som er alle hands Kiør i fællets Marck, men geede smalen og gielfanger føder hand paa
Scheje og i dends beiter. angaaende det gierde, eller det støcke Marck hands Fader har
indgierdet, da naar Citanten fløtter deres nylig opsatte gierde, som øyensiunlig er at see, skal
hands Fader og fløtte sit gierde, saa veien kand blive ubehindret.
Citanterne her til svarede, hand bør føde paa Reistvedt saa mange Kiør, smaler og gielfanger
som tilhører gaarden, og ligesaa paa Scheje saa mange af hvert slags Creature som tilhøre
gaarden. Angaaende det indgierdede støcke Marck, da tilbyder de den indstevnte at faae sin
andeel i hougen, og saa at aftage sit gierde. vil hand ej det, vil de at al gierde skal afrives og
needlæges paa begge Parters side.
Efter nogen samtahle ærklærede Parterne forlig, saaleedes, at Kiøerne beiter Svend Reistvedt
med i 2de aar, men gielfanger og smaler gaar ud. angaaende de indgierdede støcker Marck,
skal en hver beholde efter andeel af løbetallet. Resten leges tilbage under fæe foden{de}.
betræffende den/n/e processes omkostning, der af betaler en hver efter løbetallet, og saal:
sagen ophævet.
Aamun Knudsøn Tvedt udgivene skiøde af gaar dags dato til Knud Aamunsøn paa 1 pd: 9
mrk: smør, ¼ huud og 5/8 f:skind i gaarden Tvedt, blev læst.
Fogden, at da han/n/em, under 7 Julj sidstleeden, fra Hans Excellence Hr:
Stiftbefalingsmanden, hvis originale skrivelse hand her med producerede, er vorden tilmeldet,
at hand, i anleedning af den vedfølgende høye skrivelse fra det høy lovlige Rente Kam/m/er
under 10 Junj nest forhen, hvilcket hand ligeleedes in originali Procucerede, skulde søge at
faae det afgiort, med de 2de opsiddere paa dend gaard Schaalem No: 32 her udj Østensøe
skibreede, sc: Johan/n/es Olsøn og Lars Erichsøn, at saasom, ved den over den/n/e gaard, som

Hans Maj:tt under Halsnøe Closter gods forhen tilhørende, og er af den/n/e skyld 1 Løb 1 pd:
12 mrk: smør og 1 ½ huud, hvor af Hans Maj:tt var Eiende 1 Løb smør og 1 huud, med
overbøxel til ½ Løb smør, ½ huud beneficeret goeds, afvigte aar udj Bergen hold[t]e auction,
sig sam/m/e under Et haver tilkiøbt, eller den dem under Et er vorden tilslagen, saa i
henseende at Johan/n/es Olsøn alleene haver det overbøxlende gods i brug, hand da, i
proportion af dette sit brug skulde nyde deel i det andet Lars Erichsøns brug, med hvilcket
følger baade bøxel og Landskyld, saa haver hand til dette Ting, tiid og stæd indkaldet begge
disse opsiddere, for at høre, hvad Conditioner eller foreening, de om kiøbet forinden
auctionen med hin anden kand have indgaaet.
Salamon Erichsøn Norrem møtte for sin Broder Lars Erichsøn Schaalem, som er paa sin
Reise, {det} og sagde, det hands Broder, da auctionen i Bergen skulde holdes, ej havde
indgaaet anden forening, end at En hver skulde kiøbe sit Eget brug i gaarden Schaalem, og
den ene ej kom/m/e ind i den andens brug. Nu er Lars Erichsøns brug i gaarden Schaalem 1
Løb smør, 1 huud med bøxel og Landskyld, den hand lovl: haver bøxlet med livs fæste, og der
af betalt sin første Fæste. dette brug har hand atter paa Auctionen lovligen kiøbt for 297 rd:,
og sam/m/e dend 24 Apr: indeværende Aar betalt. som hand her udj intet ulovligt haver
handlet, haaber hand allerunderdanigst og underdanigst, det vores allernaadigste Konge og det
høy lovlige Rente Kam/m/er Retfærdig lader ham beholde det hand lovlig har bøxlet, kiøbt og
betalt. og paa det Hans Maj:tt i Kiøbe Sum/m/en ej noget skal afgaae, som og, at Lars
Erichsøn kand beholde sit lovlig kiøbte og betalte brug urørt og uskift, erbyder hand, Lars
Erichsøn, i fald Johannes Olsøn ej vil betale de 148 rd: 48 s: for overbøxelen til hands brug ½
Løb, ½ huud Beneficeret gods, vil Lars Erichsøn allerunderdanigst betale sam/m/e 148 rd: 48
s:, imod at det i hands skiøde tillige vorder inddraget, det alt godset i gaarden Schaalem med
overbøxelen til det Beneficerede, bliver hands Eiendom, hvorved Hans Maj:tt ej taber noget,
og andet forlig vil ej Lars Erichsøn indgaae.
Johan/n/es Olsøn sagde hand havde ingen foreening, før Auctionen, indgaaet med Lars
Erichsøn, men tængte at blive Eier for 1/3 part i gaarden, som er hands brug. allerhelst hand
med de fleere leilendinger stoed i de tancker, det overbøxelen ved en hver gaard skulde for
intet følge bøxel og Landskylden, eller og at overbøxelen ickun skulde betales med halve
penge imod det som blev givet for bøxel og Landskyld. der hos producerede En skrivelse fra
det høy lovlige Rente Kam/m/er, hvor efter hand formeente det havde sit forblivende.
Fogden sagde, da hand ej kunde bringe disse tvende Mænd til foreening, siden Lars Erichsøn
intet vilde afstaae, af sit lovlig tilkiøbte brug, saa begierede hand beskreven hvis passeret er,
til underdanig forestilling, om Een forventende Kongl: allernaadigste Resolution.
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Fogden lod jnden Retten til sit allerunderdanigst aflagde Regenskab oplesse og Examinere
følgende documenter. 1mo: selvEier Mantallet. 2o: at Giestgiberen Giermund Ness har
tilladelse at holde Logemente for Reisende som der maatte ankom/m/e at forlange skyds, og
at her ingen handels karle af Bønder Sønner i dette aar haver været, samt at jngen ulovlig
skoug hugster er skeed i de beneficerede Skoue dette aar. 3. Speceficationen over de affeldte
gaarder. 4de det ordinaire Tingsvidne. 5to at her i skibreedet er jngen som bør svare Extra
skatt, og at her ingen Saug findes, altsaa ej heller nogen Saugmestere. 6o: det ordinaire
Tingsvidne om Sorenskriverens Tingskyds. 7o: Tingsvidne, om at Siowat Nielsøn Jndre
Aalviig paa Christi Nielsdatters veigne, er bleven godtgiort skatterne dette aar, for dend
gaarden Jndre Aalwigen overgangene Ilds vaade. 8o: Et dito lige skicket for gaarden Fosse.
Som alt befandtes Rigtig at være, thi var Fogden Rettens attestation begiærende, som blev
efterkom/m/et.

Restancen for dette Østensøe og Jondahls Tinglav beløber til 24 rd: 1 mrk: 15 s:, som ligesaa
Rigtig blev befunden og af Retten med attestation forsynet.
Sluttelig bleve opnevnt de Laug Rettes mend som Retten tilstundende aar \1759/ bør betienne,
Sc: Haagen Siursen Børwen, Knud Aamundsen Twedt, Arne Larsen øvre Axnes, Tosteen
Larsen Sandwen, alle nye, gamle ere Siur Knudsen Moe, Niels Knudsen Stuwe, Giermund
Holjersøn Nedre Wiig, og Brigt Olsøn Nedre Wiig.
Efter 3de gange udraabelse jndfandt sig ei nogen der vilde gaa i Rette, thi blev Tinget for
denne sinde ophævet.

Dend 23de Octbr: blev paa Eie grund ved søen holden Et almindeligt Høste, Skatte og
Sagefalds Ting med Grawens skibreede[s] Almue, da Retten blev beklæd med det ordinaire
Laugret, som findes opnævnt og Specificeret paa fol: 136, nærværende inden Retten Fogden
Juel med Bøygde Lensmanden Lars Wambem og den Tingsøgende Almue.
da blev publiceret dend Forordning med ordres som ved Jondahls Ting paa fol: 159 og 160
findes Extraheret.
Lensmanden Lars Wambem for Torbiørn Wichlichsøn Fladebøe af Jondahls sogn gav
tilkiende, det hand med mundtlig varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Magnus
Lægri, Dom at imodtage til at betale ham skyldig værende 1 rd: 5 mrk:, samt processens
erstatning, vilde fornem/m/e om dend indstevnte møder.
Magnus Lægrei blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde svare.
Kaldsmændene Iwer Herrej og Lars Sæd afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt
Magnus Læigrei!! udj Eget paahør for hands Boepæl paa Gaarden Herrej!! (Lægrei).
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget,
dend lovlig indstevnte Magnus Lægrei forelæges at møde til næste ting.
Lensmanden Lars Wambem for Torbiørn Wichlichsøn Fladebøe af Jondahls sogn gav
tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Lars Herrej,
Dom at imodtage til at betale ham skyldig værende 1 rd: 4 mrk: med processens omkostning,
vilde fornem/m/e om dend indstevnte møder.
Lars Herrej blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde svare.
Kaldsmændene Iwer Herrej og Lars Sæd afhiemlede stevningen at være Lars Herrej udj Eget
paahør lovlig forkyndt for hands boepæl paa Gaarden Herrej.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget.
Lars [Herrej] forelæges at møde til næste Ting.
Dend 24de Octbr: Er ved Grawens Ting følgende passeret.
Torfind Ellingsøn Hougsnes udgivene Pante Obligation af 6 Junj 1755, læst til Tinge dagen
derefter, og indført i pante Bogen paa fol: 420, blev efter paategnede qvittering af 18de Octbr:
1758 af pante Bogen udslet.
Dito udgivene pante brev af 23de Octbr: 1758 til Haaver Larsøn Seim for laante penge 70
rd:, imod det underpant af 1 Spd: smør, ¼ hd:, ¼ f:skind i gaard; Hougse!! (Hougsnes?), læst.

Arveskifte brevet af 21de Junj 1758, sluttet efter afgangne Christopher Pedersøn, blev læst,
og var stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds i Gaarden Kierland Nedr: Thuun 1 Løb
smør, 1 huud, med bøxel, vurderet 144 rd:, og udlagt i Gields fordring 6 mrk: smør til Britta
Aslachsdatter for 8 rd:, Resten er udlagt i Arv, saasom til Encken Sigri Johan/n/esdatter 1
Spd: sm:, 1 huud, til Børnene, sc: Peder, Johan/n/es og Niels Christophersøn/n/er, hver 16
mrk: smør.
Tosten Torchielsøn udgivene \skiøde/ af gaar dags dato til Tosten Andersøn paa 1 Løb 1 pd:
smør, 3 5/9 Løb salt i gaarden Herrej, blev læst.
Swenke Michelsøn Westreim fremstoed for Retten og beklagede sig, at det desvære er alt for
meget bekiendt, det hands datter Gunilda Swenkedatter er behæftet med dend vederstygelige
og farlige Spedalske svaghed, hvor om hand først fremlæger tvende attester, som er Sogne
Præstens af 12de Junj sidstleeden, og Cirurgii af nest paafølgende 23de Junj. bem:te attester
er saa lydende. Der efter Comparenten til dend Tingsøgende Almue fremsatte følgende
Qwestioner. 1o: om det icke er Almuen bekiendt, det hands datter Gunilda Swenkedatter
med en hæslig og farlig svaghed er behæftet. 2o: om det icke er dem bekiendt, det hand,
Swenke Mikelsøn, er en aldeeles fattig Mand, der intet er Eiendes, samt at hands huustroe
Giøa Mikelsdatter end nu er i levende live, saa den/n/e hands datter ej nogen Arv kand være
tilfalden, den hun ej heller kand vente. Til første qwestion Almuen Eensstem/m/ende
svarede, at det omspurte desvære er med sandhed. til anden qw: svarede, det er saa i
sandhed.
Swenke Westrem var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som billiges ham.
Anfind Læqwe gav tilkiende, det hand med Muntl: Continuations stevning til dette Ting har
ladet stevne Ole Westrem at anhøre vidner betræffende den omtvistede Tøm/m/erstock, sc:
Ørjans Wichenes og Aamun Olsøn Lione, som under Lovens faldsmaal er indkaldet.
Ole Westrem møtte og tilstoed varselen.
vidnet Ørjans Wichenes efter 3de gange paaRaabelse møtte ej, men vidnet
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Aamun Olsøn Lionne møtte.
stevne vidnerne Siur Larsøn Hagestad og Aamun Torchielsøn Hielmevold afhiemlede
stevningen at være forkyndt vidnet Ørjans Wichenes i Eget paahør for hands boepæl paa
Gaarden Wichnes, men ej stevnet vidnet under faldsmaal, saa som de der til ingen ordre
havde.
Anfind Leqve paastoed det mødende vidne forhørt, med begier, det sagen der efter maatte
udsættes, at hand lovlig kand lade indkalde vidnet Ørjans Wichnes.
vidnet Aamun Olsøn Lione fremstoed for Retten og aflagde Eeden efter Loven, efter at
Eedens forklaring var ham forelæst, og vidnede, at da hand tiente hos Torchiel Opheim, da
befalede hands hosbonde ham at kiøre Een stock af veien, som Anfind Leqve skulde have, og
Kiøre den til saugen, det vidnet og giorde, og Kiørte stocken til saugen og lagde den paa
backen saa de kunde velte stocken need til saugen, og Ole Westrem sit tøm/m/er laae og oven
for paa saugvelten eller backen, men Anfind Leqven sin stock lagde vidnet nærmest saug
bladet, og var den Merket med en T: (vidnet siger Tee :), videre veste vidnet ej at forklare.
Ole Westrem tilspurte vidnet, om vidnet ved det hand eller hands Folck veltede stocken need
til saugbladet. Resp: ved intet der om. 2o: om vidnet ved at saugmesteren skaar den stock
iblandt Comparentens Tøm/m/er. Resp: ved intet der om. 3de qw: om vidnet ved hvor
Teen snuede paa stocken, enten til Foden eller lengden. Resp: Teen stoed i Rodenden, og
langstrægen vente til Roden, og da vidnet tog stocken fra Roden, da merckede vidnet stocken

efter sin huusbondes ordre. 4de, om vidnet kand mindes hvor lang tiid der var imel:, fra
stocken blev kiørt fra Roden, og ind til den blev Kiørt til saugvelten. Resp: kand ej mindes
det, stocken blev om høsten kiørt need i veien, samt om vinteren og vaaren kiørt til saugen.
5te qw: om Teen var skaaren med Kniv, eller hugget med øx. Resp: hugget med øx. Da
Parterne ej havde videre at tilspørge vidnet, blev saaleedes
afskeediget.
Den af Anfind Leqve forlangende udsettelse til næste Ting, billiges ham.
Fogden gav tilkiende, det hand med Muntl: Continuations stevning til dette Ting har ladet
indkalde det omstrippende løs qvinde Men/n/esket Gudwe Pedersdatter med Defensor Ebbe
Eie, at anhøre vidnerne Kari og Ragna øvre Seims!!, som de qvinder der var hos qvinde
Men/n/esket da hun i den/n/e vaar foregav at have barselont, og endnu ej giort barsel eller
med Foster er bleven forløst, deres udsigende, der efter Gudve Pedersdatter imodtage Dom til
undgieldelse. og er atter til vedermælle indkaldet Landværge Manden Richol Giermunsøn.
vilde fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
For Deffensor Ebbe Eie, som er paa sin lovlige Reise, møtte hands sviger Fader Siur Eie,
som tilstoed det baade hands svigersøn og qvinde Men/n/esket {Eb} Gudwe Pedersdatter er
lovlig kaldet, disse tvende qvinders udsigende at anhøre og Dom at imodtage. men efter at
stevningen nu den/n/e sidste gang for Gudwe Pedersdatter var bleven forkyndt, har hun giort
sig usiunlig.
For Landværgenmanden Richol Giermunsøn møtte Lars Wambem, som tilstoed varselen, og
Refererede sig til sit forige.
Fogden sagde, foruden de 2de første Navn givene qvinder, dem hand frafalder, har til bedere
sagens oplysning, indkaldet de bedagede gamle qvinder, som bedere om En qvindes barne
nød kand give oplysning, Neml: Christens Næsbøen som Jordemoder, Sigri Larsdatter
Saaqvitne og Anna Jonsdatter ibdm:, dem Actor paastoed Eedelig forhørt. Eedens forklaring
blev disse qvinder forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste [vidne], Christentze Ottesdatter, er boende paa huusmands platzet Næsbøen, er ellers
Jordemoder her i Kircke-sognet, efter aflagde Eed vidnede, at anden Pintsedag i dette aar blev
vidnet som Jordemoder kaldet og hentet til gaarden Saaqvitne, for der at betiene dend
løsqvinde Gudve Pedersdatter, som skulde være i barsel Nød. Da vidnet kom til den/n/e
qvinde, gav hun tilkiende at have meget ont og at være i barne Nød. vidnet blev da hos
hende, som En Jordemoder, fra Mandags Morgenen indtil Torsdags Morgenen, men i all den
tiid kunde vidnet hverken see eller kiende det Gudwe var med Barn, ja, end icke minste tegn
der til var at see eller kiende. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Anna Jonsdatter, boende paa gaarden Saaqvitne, efter aflagde Eed vidnede,
den/n/e løsqvinde kom til vidnet anden Pintzedag om Morgenen, bad om huus, og sagde sig
meget svag, begierede Jordemoderen til sig, dend vidnet og lod hænte, og forblev qvinden
Gudwe Pedersdatter hos vidnet fra om Mandagen til om Søndagen, men vidnet i all den tiid
kunde ej see eller kiende minste tegn til det Gudve var med barn.
3de vidne, Sigri Larsdatter, boende paa gaarden Saaqvitne, efter aflagde Eed vidnede
Conform med andet vidne.
Actor lagde i Retten Sogne Præstens Attest af dags dato, saa lydende. Lit: A.
Actor tilspurte dend Tingsøgende Almue, om Gudwe Pedersdatter er noget Eiendes, hvor
med hun efter fortieneste kunde bøde.
Almuen svarede, Gudwe Pedersdatter Eier ej det allerringeste, har ej heller Eiet noget,
saasom hun fra ungdom/m/en op har stædse været en omstrippende, der aldrig har været i
nogen tieneste, hvor ved hun kunde fortiene noget, men stedse ført Et meget
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forargeligt og syndigt levnet, der for ønskede de engang aldeeles kunde blive skildt ved
den/n/e forargelige qvinde.
Actor paastoed, at som Gudwe Pedersdatter efter Egen bekiendelse, Sogne Præstens Attest
og Almuens skudsmaal, har al sin tiid været en omstrippende, aldrig taget sig nogen fast
tieneste, har bedrevet horreri og løsagtighed, som og nogen tiid ophold[t] sig i et landstryger
følge, saa paastoed hand Dom over hende som værdi for livs tiid at arbeide i Tugthuuset, og
saaleedes sluttede sagen.
Deffensor Submiterede sagen til en taalelig dom, i haab Gudwe Pedersdatter der ved kunde
omvendes fra hindes syndige veie.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Den/n/e Act, som indeholder Gudwe Pedersdatters Egen bekiendelse for Retten, Sogne
Præstens Attest om hendes forhold, og Almuens skudsmaal, udvisser Et meget hæsselig
Po[r]trait over Gudwe Pedersdatters liv og levnet fra Barndom/m/en indtil den/n/e tiid, da hun
er 31 aar gam/m/el. Fra Barndom/m/en har den/n/e Gudwe Pedersdatter stedse været en
omstrippende, aldrig taget sig nogen fast tieneste hos nogen Mand. Et aar været udj et
landstryger følge. I 11 aar, efter hendes bekiendelse, udj løsagtighed haft legemlig
omgiengelse med Landværgemanden Richol Giermunsøn, og i dend tiid end ydermeere aflet
Barn ved Piberen Hans Jonsøn Hougen, dette alt udvisser, det Gudwe Pedersdatter stedse har
været og er en Raaden og meget forargelig lem i Menigheden. At den/n/e Gudwe Pedersdatter
ej lenger skal være Een anstødsteen her udj meenigheden, dend opvoxende ungdom til
forargelse, som og, at hun kand vorde spæget til En forventende omvendelse fra hendes
syndige veie, Kiendes for Ret, det Gudwe Pedersdatter, i hendes øvrige levetiid, bør {arb}
indsættes til Arbeide i Bergens Tugthuus, inden 15ten dage efter Dom/m/ens lovlige
forkyndelse.
Olle Aslachsøn Sæbbøe udgivene gields brev {af} af 29de Maj 1758 til Niels Pedersøn Nedr:
Fylkedahlen for laante penge 50 rd:, imod det underpant af 3 Spd: smør i gaarden Sæbbøe,
blev læst.
Johan/n/es Larsøn Halanger og medJnteressendere udgivene skiøde af gaar dags dato til
Torbiørn Tormoesøn paa 2 pd: 20 mrk: sm:, ¼ hd:, 1 f:sk: i gaard: Sæbbøe, blev læst.
Torbiørn Tormoesøn Sæbbøe udgivene gields brev af dags dato til Lars Endresøn Halanger
for pengelaan 122 rd: 1 mrk: 8 s:, imod det underpant af 1 Løb smør, ¼ huud og Et faarskind
med bøxel i gaarden Sæbbøe, blev læst.
Iwer Nielsøn Møe!! (Moe) udgivene fæste brev med Rewers, af dags dato, til Johan/n/es
Størkaarsøn paa huusmands platset Flaaten under gaarden Moe, med tilhørende 2de slaater og
en skoveteig, samt 2de bester og 6 smalers beite, men intet befatter sig med gaardens
fureskov, Næver og barck flekning, alt imod 1 rd: aarlig svarende grunde leie, blev læst.
Aamun Jonsøn udgivene skiøde til Jon Aamunsøn af dags dato paa 22 ½ mrk: smør, 1/8
huud uden bøxel, i gaarden Warberg, blev læst.
Dend 25de Octbr: Er ved Grawens Ting følgende passeret.
Hr: Capitain Hierman gav til kiende, det Niels Lie i Rundahlen paa Woss, paa hands bag skal
have ført en utilbørlig tale, der for hand til næste Ting, efter at hand om paasagn var bleven
vidende, til Wangens som/m/er ting indeværende aar, som Niels Lie[s] værneting, har anlagt
sag imod ham, og til benævnte Wangens som/m/er ting tillige indkaldet vidnerne Birte og
Kassi Hansdøttere, men som benævnte vidner strax ved stevningens forkyndelse, Exciperede
Forum og skiød dem til værne Tinget, har Citanten atter med Muntlig varsel til dette Ting

indkaldet Niels Lie, vidnerne at anhøre betræffende hands utilbørlige tale \og/ beskyldninger.
saa er og benævnte vidner indkaldet, deres vidnesbyrd at aflæge under Lovens faldsmaal, alt
til et lovskicket Tingsvidnes erholdelse. vilde fornem/m/e om sagvolderen med de indkaldede
vidner møder.
dend paagieldende Niels Lie med vidnerne bleve 3de gange paaRaabr, men ingen vilde
svare.
Citanten forestillede det Kalds mændene Berge Traae og Knud Ellingsøn Store Grawen,
som Kaldsmænd, er ved det nu paa Wosse Wangen holdende Extra-Ting, saa hand ej kand
faae stevningen afhiemlet, dets aarsag, nødsages at begiere den/n/e Tingsvidne sag udsat til
næste Ting.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Hr: Capitain Hierman gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Iwer Børsem for skyldig værende 8 rd: 5 mrk: 9 s:, der om Dom at modtage til
betalning og processens erstatning.
Iwer Børsem blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Aamun Hielmevold og Siur øfre Hagestad afhiemlede stevningen at være
lovlig forkyndt for Iwer Børsems Egen stuedør, i paahør af hands søn Magnus Iwersøn, siden
hand[s] Fader selv ej lod sig finde,
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
dend lovlig indstevnte Iwer Børsem forelæges at møde til næste Ting.
Hr: Poul Schnabel udgivene Bøxel brev med Rewers, af gaar dag dato, til Lars Johansøn paa
15 ¾ mrk: smør i gaarden Hylden, blev læst.
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Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere ligedan documenter til hands Regnskabers
følge, som ved Jondahl og Østensøe skibreeder findes Specificerede og Extraherede, samt
dette skibreedes skatte Restance, hvis endelig Sum/m/a var 173 rd: 2 mrk: 12 s: Og som
ingen noget der imod havde at erindre, var Fogden Rettens attestation begierende, som
billigens blev efterkom/m/et.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende Aar skal betiene bleve opnævnte, og ere, Lars
Siursøn øvre Spilde, Niels Siursøn Jørdre, Iwer Isaaksøn Bræche, Bertel Andersøn
Lissebræche, Ole Poulsøn Hielmewold, Jon Swensøn Solberg, Gun/n/er Larsøn Buu, og Iwer
Johan/n/essøn Ærdal, alle Nye.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der ville gaa i Rette, der for Tinget ophævet.

Dend 26de Octbr: blev paa Gaarden Utne med Kingtserviig og Røldahls skibreeders
Almuer holden Et Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med
det ordinaire Laug Rett, som findes opnævnt og Specificeret paa fol: 137, undtagen for Isaak
Samsonsøn Aasse sat Elling Skieldaas, for Wraal Olsøn Aadland sat Aamun Utne, og [for]

Orm Olsøn Nedr: Berje sat Iwer Olsøn Utne, nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel,
med Bøygde Lensmanden Jon Torchielsøn Hougse og den tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev Publiceret den Forordning og ordres som ved
Jondahls høsteting findes Extraheret.
Arveskifte brevet af 10 Junj 1757, sluttet efter afgangne Knud Tostensøn, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Mouge 1 pd: 18 mrk: smør, 21/65 huud, 21 23 Løb
salt, vurderet 82 rd: 2 mrk: 12 s:, og udlagt for gields fordring til Thomas og Torgils yttre
Jaastad 1 pd: 16 mrk: smør, 21 65 huud og 21/23 Løb salt, og til Angier Tosteensdatter 2
mrk: smør for 2 rd: 4 mrk:
Arveskifte brevet af 6 Maj 1758, udstæd af Sorenskriver Hesselberg paa gaarden
Lønningdahl i Sundhorleehn, efter afgangne Inger Steensdatter, blev læst, og var stervboen
Eiende jordegoeds her udj skibreedet beligende i Gaarden Aga 1 Løb 22 mrk: smør, som var
udlagt i Arv til Baar Gitlesen Austefiord (Oustefiord) 1 Løb 8 mrk: smør for 80 rd:, og til
Datteren Marite ogAgaatte Haldorsdøttere, hver 7 mrk:, er 14 mrk: smør for 14 rd:
Arveskifte brevet af 6de og 7de Martj [1758?], sluttet efter Lars Ingebrigtsøn, blev læst, og
var stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds i gaarden Diønne Mitthuun ½ Løb smør, ½
hd:, 1 Løb salt med bøxel, udlagt i Arv til Encken Hellegunda Johan/n/esdatter 18 mrk: smør,
¼ huud og ½ Løb salt for 47 rd: 1 mrtk: 8 s:, til søn/n/en Engelbrigt Larsøn ¼ huud, ½ Løb
salt for 20 rd: 1 mrk: 8 s:, til Døtterne Britte, Synneve og Jorrand, hver 6 mrk: smør, er 18
mrk: for 27 rd:
Lars Samsonsøn Frøsviig gav til kiende for hands frende Peder Pedersøn Frøsviig, som til
dette Ting med Muntl: varsel har ladet stevne og indkalde Ellen Skieldaas, vidner at anhøre
betræffende de nærgaaende \og ærrørige/ skiælds ord hand har udtalt mod Citanten, derfor
Dom at imodtage til undgieldelse, samt processens erstatning. vidnerne, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, ere Ole Knudsøn Frøsvig og Swend Ellensøn Skieldaas. vilde
fornem/m/e om de indstevnte møder.
den paagieldende Ellen Skiældaas møtte, tilstoed varselen og sagde det Peder Pedersøn
Frøsviig med sine Creature beskadiger hands ager, hvor ved hand er bleven irriteret.
vidnet Ole Knudsøn Frøsviig, efter 3de gange paaRaabelse møtte ej, men det andet vidne
møtte.
Kaldsmændene Christopher Langesetter og Joen Hougse afhiemlede stevningen at være
lovlig under Lovens faldsmaal forkyndt paa gaarden Frøsviig i paahør af Ole Knudsøns Kone
Gunilde Jonsdatter[s] paahør, siden Manden ej lod sig finde.
Citanten paastoed det mødende vidne Eedelig forhørt, og det udeblivende vidne forelagt til
næste ting. Eedens forklaring blev vidnet forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
derefter vidnet Swend Ellensøn aflagde Eeden efter Loven, og sagde sig at være gam/m/el 25
aar, og at være søn af indstevnte Ellen Skieldaas, vidnede, at da hands Fader og Peder
Pedersøn kom i ord om Peder sin buck, som havde giort skade paa hands Faders Ager, siger
hands Fader Ellen Skieldaas til Peder Pedersøn, du bær din Faders Navn, men du bær icke din
Faders geberder og Røgte. du er en stoer hals og en griisebicke. det var et Broder læg Hellie
og Gun/n/er. det andet var de Samson souerne Peder og Lars, og du er det 3die, men du ligner
ingen af dem. da siger Peder, du faar at beviise hvor mange ieg har gliist af. da svarede
vidnets {Swe} Fader, af mig har du gliist af. da siger Peder, kom/m/er nu bucken igien, faar
du skyde den ihiel. der til hands Fader svarede, ja hind Mand skyde baade dig og bucken
ihield, jeg forstaar du stoler paa at du er æreløs, saa vil du giøre ærløsse gierninger. Parterne
havde ej noget at tilspørge vidnet.

Citanten forestillede det hand havde end et vidne, Peder Samsonsøn, som møder for Retten,
men Ellen Skieldaas er ej stevnt sam/m/e at anhøre. Ellen Skildaas sagde det hand gierne
vilde høre det.
og som dette vidne Peder Samsonsøn, boendes paa Gaarden Frøswiig, var nærværende ved
Retten da Eedens forklaring blev oplæst, saa blev hand nu formanet at blive ved sandhed.
hvor næst hand efter Loven aflagde Eeden og vidnede Conform med første vidne.
Afskeediget,
vidnet Ole Knudsøn Frøswiig forelæges under Lovens faldsmaal straf at møde til næste Ting,
sit vidnesbyrd at aflæge.
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Haldor Espe for Kiøbmanden Johan Wejner i Bergen, gav til kiende, med Muntlig varsel til
dette Ting at have ladet indkalde huusmanden Siur Pedersøn Qwalnes for skyldig værende 7
rd: 5 mrk: 8 s:, derom Dom at imodtage til betalning, under Nam og Execution, samt
Processens erstatning. vilde fornem/m/e om dend indstevnte møder.
Siur Pedersøn Qwalnes blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være lovlig
forkyndt paa gaarden Qwalnes udj Siur Pedersøns huusbonde Christopher Qwalnes paahør,
siden Siur ej lod sig finde, men siden efter traf de Siur Pedersøn paa gaarden Hofland, og
sagde ham hvad de for hands boepæl havde forkyndt og udrettet.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget.
Dend lovlig indstevnte huusmand Siur Pedersøn Qwalnes forelæges at møde til næst
anstundende Aars som/m/erting.
Lensmanden Jon Hougse for Johan Weiner, æskede sagen i Rette efter forige tiltalle Contra
Ole Olsøn Sexe, og vilde fornem/m/e om hand møder.
Ole Olsøn Sexe møtte og beklagede sig, det hands gaard for 3 ugger siden, ved uløckelig
ildsvaade er lagt i aske, af dend aarsag nu ej mere kand betalle end 5 rd:, dem Citanten
anam/m/ede, bgierende delation med Resten indtil førstkom/m/ende Paaske.
Citanten med dette tilbud var fornøyet, og begierede sagen til næste ting udsat, som blev
billiget.
Ole Olsøn, boende paa Gaarden Nedr: Sexen i Ullensvangs sogn, under Matricul No: 9.
bruger i skat 2 pd: smør, men i Landskyld ½ Løb smør, 1/3 huud, 2/3 Løb salt. og beklagede
sig, det hands jordebrugs tilhørende huuser, med dend ringe fattig deel, hand der udj Eiede,
omtrendt for 3 ugger siden ved Een ulyckelig ildsvaade er lagt i aske. der om til dend
Tingsøgende Almue fremsatte det spørsmaal, om den/n/e ulyckelige tildragelighed icke er
dem bekiendt, som og, at de vilde forklare hvor mange huuse, med det der i var, ved Ilden
blev fortæret. Almuen Eenstem/m/ende svarede: Nu i Mandags var 3 ugger, optændes
den/n/e ildebrand paa Gaarden Nedr: Sexe, hvor ved blev opbrændt Stuen, Madhuset og Een
stoer skygge fuld med løv til vinter føde for Creaturene, samt 2de svaler ved stuen, fuld af
høe, der alt med det som i huusene var, aldeeles af ilden blev fortæret.
Ole Olsøn Sexe var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som blev billiget.
Odels Dom, afsagt paa Gaarden Mæhland yttr: Thuun, d: 23 Julj 1757. hvor ved Jærand Olsøn
tildøm/m/es hævds, og altsaa Odels Retten til 2 Spand 13 ½ Marck smør i bem:te gaard yttre
Mæhland, blev læst.

Arveskifte brevet af 14 Apriil 1758, sluttet efter Ingeri Thoresdatter, blev læst, og var
stervboen Eiende 4 ½ mrk: smør uden bøxel i gaarden Hougstvedt, som var udlagt i Arv til
Enckemanden Joen Svendsøn Hougstvedt for 3 rd:
Torbiørn Poulsøn Lindebræche for sin Frende Ole Iwersøn Nessem, gav tilkiende, det hand
med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Lars Jonsøn Mochestad for
skyldig værende Capital 60 rd:, efter Tinglyst Pante Obligation af 29de Nobr: 1755, med
Renter fra 29de Nobr: 1756 indtil betalningen skeer. og som benævnte Lars Jonsøn
Mochestad efter foregaaende lovlig opsigelse, ej i mindelighed har betalt, derfor indkaldet
ham Dom at imodtage til betalning skadesløs med processens omkostning. dend paaberaabte
Pante Obligation Citanten fremlagde til Actens følge, og vilde fornem/m/e om dend
indstevnte møder. Obligationen er af følgende indhold. Lit: A.
dend indstevnte Lars Jonsøn Mochestad møtte, tilstoed varselen, som og at Obligationen er
ham lovlig opsagt. sagde der hos, det hand ej formaar at betalle. men for at undgaae process
og penge spilde, begierede hand det Pantet, som er ½ Løb smør, ¼ huud og ½ b:skind med
bøxel og herlighed i gaarden Mochestad, ved offentlig auction maatte giøres i penge til hands
gields afbetalning saa vit skee kand.
Citanten sagde, med dette tilbud at være fornøyet, og begierede sagen udsat, indtil hand seer
udfaldet med auctionen. den/n/e paastand blev billiget.
Lensmanden Siur Aamunsøn Ringøen efter forige tiltalle Contra Hr: Fendrich Carl Duval,
æskede sagen i Rette, og som bem:te Hr: Fendrich er her paa Tingstædet, begierede hand det
Retten vilde lade ham indkalde.
Hr: Fendrichen møtte, og begierede sagen udsat til i Morgen. Den/n/e paastand blev billiget.
Jens Pedersøn {Sexe} Duberg gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Aamun Aslachsøn Sexe for skyldig værende 8 rd: 2 s:, der om Dom
at imodtage til betalning og processens erstatning, vilde fornem/m/e om den indstevnte
møder.
Den indstevnte Aamun Sexe blev 3 gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter {æsk} afhiemlede stevningens
lovlige forkyndelse at være skeet
1758: 164b
1758
for {Magnus} \Aamun/ Sexe[s] Egen stuedør, udj hands Kone Sigwor Hem/m/ingsdatter[s]
paahør, siden Manden ej lod sig finde.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
dend lovlig indstevnte {Magnus} \Aamun/ Sexe forelæges at møde til næste ting.
Sig:r Jens Pedersen Duberg gav til kiende, at have med Muntlig varsel til dette Ting ladet
stevne og indkalde Sondre Endresøn Hofland for skyldig værende 13 rd: 1 mrk: 13 s:, der om
Dom at imodtage til betalning under Nam og Execution, samt Processens erstatning, vilde
fornem/m/e om hand møder.
den indstevnte Sondre Hofland blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
nest forbenævnte Kaldsmænd afhiemlede stevningen at være lovlig forkyndt paa gaarden
Hofland udj {paar af} Sondre Endresens huusbonde Ole Heljesen Hoflands paahør, siden
Sondre ej lod sig finde.
Citanten erindrede om Laugdag.

Afskeediget,
Sondre Endresøn Hofland forelæges at møde til næste ting.
En dito sag ligedan imod Lars Erichsøn Sanstøe for skyldig værende 4 rd: 3 mrk: 12 s:, der
om dom at imodtage til betalning med processens omkostning, vilde fornem/m/e om hand
møder.
dend indstevnte Lars Sanstøe blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
sam/m/e Kaldsmænd afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt for Lars Erichsøn
Sanstøe[s] boepæl udj hands Kone Anna Magnusdatter[s] paahør.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget.
Lars Erichsøn Sanstøe forelæges at møde til næste ting.
Corporal Gunder Rogde gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde sine Naboer paa sam/m/e gaard Rogde, sc: Knud, Niels, Jon og Encken Eli
Jonsdatter Rogde, Dom at imodtage til undgieldelse, fordj de, Citanten uafvidende, i
samfællets Skoug har i af plucket Nøderne, hvor af Citanten tilkom sin andeel, og det uden at
tilbyde ham den. som og at erstatte processens omkostning, vilde fornem/m/e om de
indstevnte møder.
de samtlig indstevnte møtte alle og tilstoed varselen, og sagde de har sendt bud til Citanten at
de vilde sancke Nøderne af, hand sende og sin Kone og Pige at sancke, men kom strax efter
og tog dem der fra igien, da de tilbød ham at skifte Nøderne efter en hvers jordebrug, men
hand vilde ej, gick hiem igien og tog sin Kone og Pige hiem med sig.
Citanten svarede, selv var hand svag, som vitterligt er, og at lade sin Kone og Pige plucke
imod saa mange, da en hver Mand var selv 5te, 6de, ja selv 7de, hvad fordeel skulde hand da
have ved at lade 2de Men/n/esker for sin andeel i jord plucke imod saa mange. vel sagde de i
skouven, at de vilde skifte Nøderne, men da de kom hiem, tallede de ej noget der om.
de indstevnte sagde, det hand, Citanten, siger, at vj vare saa mange fra hver Mands brug i
jord, men det var vore smaae umyndige Børn vj havde taget med os, som vj ej torde betroe
hiem/m/e. Citanten gav og Siur Naae sine Børn lov at sancke Nøder, og vare de 3de som
sanckede.
Citanten svarede, hand havde ickun givet En, Neml: Peder Siursøn, lov, om de vare fleere
ved hand icke.
Citanten frafald den/n/e trætte om Nøderne, men paastoed skoven for eftertiiden skift, at en
hver kand Raade sit.
Afskeediget,
Citantens paastand om at faae skoven skift, henvises til aastædet.
Torbiørn Jacobsøn Lotte som Frende til Ole Steensøn Biotvedt og paa hands vegne, gav
tilKiende, med Muntl: varsel til dette Ting at have ladet indkalde Ole Larsøn Jndr:
Qwalviigen, vidner at anhøre betræffende en leie Koe, dend indstevnte har ladet svælte i hiel,
der efter Dom at imodtage til Koens betalning med 4 rd:, og processens erstatning. vidnerne,
som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Aamun Qwalwiigen og Jacob Heljesøn ibdm:,
vilde fornem/m/e om de samtlige indstevnte møder.
dend indstevnte Ole Larsen Jndr: Qwalviigen møtte og tilstoed varselen, ligeleedes møtte de
indstevnte vidner.
Citanten lagde i Rette Et skriftlig indlæg af 29de Septbr: nestleeden, saa lydende. Lit: A.
Citanten paastoed sine vidner forhørte.

vidnerne fremstoed for Retten og sagde de ofte havde hørt Eedens forklaring oplæste, ja end
og i den/n/e dag, derfor ufornøden nu attter at læsse dend, da de begge af Dom/m/eren blev
formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Aamun Heljesøn, boende paa Gaarden Qwalviigen, efter aflagde Eed vidnede, at
da Koen blev leveret Ole Larsøn Qwalviigen i den/n/e vaaren, gick Koen gandske frisk, og
efter aarens tiid var den ligesaa vel fød som nogen deres andre Creature. omtrent 14 dage der
efter /: var det ej nogle dage over, det var ej under :/ da kom Ole Larsøn igien med Koen,
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som ej kunde gaae lengere. og siger Ole Larsøn at det var af armod at Koen var svag. da
vidnet hialp ham at faae Koen ind i vidnets floer, og tilbød sig med Ole Larsøn at væle om
Koen, men Koen døde 3 eller 4re dage efter at den var kom/m/en ind paa floren. Koen var
ellers en gaml: Kollet Koe, men hvor gaml: den var ved vidnet ej. men Koen blev ej flaaet,
saasom Ole Larsøn ej vilde tage huuden af den. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Jacob Heljesøn, er huusmand paa Widnes Teigen, efter aflagde Eed vidnede
Conform med første vidne, at Koen, da den blev ført til Ole Larsøn var den frisk og før og saa
vel født som nogen deres andre Kør. men da Ole Larsøn førte Koen tilbage, har vidnet ej seet
den.
Ole Larsøn Qwalviigen begierede Sagen udsat til næste ting, da hand med vidner vil bevise
at Koen er død af sod!! (sott) og ej af armod.
Afskeediget,
dend af Ole Larsøn forlangende udsættelse, billiges.
Dend 27de Octbr: Er ved Kingtserviig høsteting følgende passeret.
Haldor Tobiasen Helleland udgivene bøxel brev med Rewers, af dags dato, til Iwer Torkielsøn
paa 2 pd: ¾ mrk: smør, ½ huud i gaarden Utne, blev læst.
Thomas Torgielsøn og Torgiel Torgielsøn Jaastad udgivene skiøde af gaar dags dato til Erich
Knudsøn paa 1 pd: 18 mrk: sm:, 21/65 hd:, 21/23 Løb salt i gaard: Mouge, blev læst.
Niels Larsøn Langesetter gav tilKiende, det hand med Muntlig varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Johan/n/es Findsøn at anhøre vidnerne Helje Olsøn, {Johan/n/es Findsøn}
og Britta Jonsdatter, angaaende det den indstevnte har skiæl[det] ham, Citanten, for Tyv, der
for Dom at modtage til undgieldelse og Processens erstatning. vidnerne ere under Lovens
faldsmaal indkaldet, vil fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
dend indstevnte Johan/n/es Findsøn Langesetter blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde
svare. ligesaa blev vidnerne Johannes!! Findsøn!! og Britta Jonsdatter paaRaabt, men ingen
svarede. vidnet Helje Olsøn møtte.
Kaldsmændene Jon Hougse og Swend Luttro afhiemlede stevningen at være forkyndt paa
gaarden Langese[tte]r udj Johan/n/es Findsøn[s] Kone Britta Johnsdatter[s] paahør, siden
hand ej lod sig finde, og det ickun med 11 dages varsel for Tinget. ligedan blev hands Kone
Britta Jonsdatter som vidne udj Eget paahør, under Lovens faldsmaal, ickun stevnet 11 dage
for Tinget.
Afskeediget,
Da stevningen ickun er forkyndt 11 dage for Tinget, og dend burde efter Loven være forkyndt
14 dagge for Tinget, saa vorder den som ulovlig forkyndt, afviist.
Elling Hougse gav til kiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Peder Torgielsøn Hougse, vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, at

anhøre, sc: Ole Knudsøn øvre Qwale og Wichlich Olsøn ibdm:, betræffende de Bircketræer
den indstevnte har hugget paa Citantens Eiendom, der for Dom at imodtage til undgieldelse
og processens erstatning, vil fornem/m/e om de indstevnte møder.
dend indstevnte Peder Hougse blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være lovlig
forkyndt Peder Hougse for hands boepæl udj Eget paahør.
Afskeediget,
den/n/e sag henvises til aastædet, hvor dend efter lovlig behandling bør orddeeles.
Hr: Fogden Juel som Actor udj de 2de leiermaals sager, mod Arne Iwersøn for leiermaal med
Margareta Siursdatter Alsager, og Aamun Swendsøn for leiermaal med Inga Siursdatter
ibdm:, begierede det de 2de sager maatte udsættes til næste Ting, paa det Actor forinden kand
see sig forsiunet med sogne Præstens attest. Den/n/e Actors paastand blev billiget.
Arveskifte brevet af 10de Octbr: 1758, sluttet efter Herborg Siursdatter, blev læst, og var
stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds i gaarden Reisetter 1 Løb 22 ½ mrk: smør, 5/8 deel
huud, vurderet 156 rd:, og udlagt, først for gields fordring til Tosteen Isaaksøn Reisetter 2 pd:
4 mrk: smør, 5/8 huud for 99 rd: 2 mrk: Resten i arv, saasom til Enckemanden Ole
Wichlichsøn 21 ¼ mrk: smør for 28 rd: 2 mrk:, Wichlich og Siur Olsøn/n/er arvet hver {4
mrk:} 4 ½ mrk: smør, er 9 mrk: smør for 12 rd:, Guttorm Olsøn arvet 4 ¼ mrk: smør for 5 rd:
4 mrk:, Ole Olsøn 4 mrk: smør for 5 rd: 2 mrk:, Ingebor og Guri Olsdøttere, hver 2 mrk:
smør, er 4 mrk: for 5 rd: 2 mrk:
Hr: Fogden \Juel/, i anleedning udaf dend han/n/em i hands Allerunderdanigste Regnskab pro
Ao: 1757 givene Antegnelse udj 11 postis 2den art:, til dette Ting, tiid og stæd havde
indkaldet de samtlige Creditorer udj Boet efter den sig selv ombragte Swend Henrichsøn Eie,
til at frem kom/m/e med deres beviis for kravet, eller og sam/m/e med Eed at bekræfte, dend
paaberaabte antegnelse anviste hand in originali.
Christopher Langesetter møtte paa samtlige Creditorers vegne, efter deres forlangende,
saasom de nu ej for Jis i Søe Fiorden kand møde, deres ord at frembringe, som er, at de
tilstaar alle lovlig varsel, sagde ellers, deres Karv!! (Krav) i Boet ved anmeldelse, af Encken
og alle Boen vedkom/m/ende, var tilstaaet, dem rigtig at være, ligesom deres fordring dem og
rigtig af Boets tilsiunsmænd, mod deres udgivene qvittering, er dem rigtig betalt, fandt dem i
saa fald ej pligtig \til/ bekræftelse Eed at aflæge, siden Loven ej saadant byder, haabede
altsaa, at Retten ej paalagde dem videre, end det som er ved Loven tilladt. skulde anderleedes
skee, agter de Rættens Kiendelse strax til Lavtinget at paaAncke, og der for mod lovlig
betalning begierer beskreven hvis paseret [er].
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Fogden indlod det til Rettens Decition.
Eragtet
Loven er den Rettesnor {hvor efter} som En hver undersaat bør følge. Da nu Loven, ej heller
Forordningerne, byder, i den/n/e Casus, det Creditor skal beEdige sit Krav: thj om
anderleedes havde været paabudet, var det venteligt at Fogden som Leqvidations Værcket,
efter den sig selv ombragte Swend Henrichsøn Eie, havde i agt taget. Da nu sam/m/e
Leqvidations Foretning i alt er upaaAncket, understaar den/n/e Rætt sig ej, de indstevnte
Creditorer Eden at paalæge, men den/n/e paastand med Leqvidations Værcket henvises til
vedkom/m/ende Over Rætt, der at paakiendes.

Lensmanden Siur Ringøen sagden!! (sagde) at den sag mod Hr: Fendrich Duvahl, ved forlig
er afgiort og ophævet.
Sogne Præsten her til Kingtserviig gield, Hr: Provsten Atke, sagde, at som Retten ved huuse
besigtigelsen paa Ullensvangs Præstegaard, in Augustj nestleeden, angaaende Aabods fald
med omkostningerne, for Ullensvangs sogns Almue, henviste den post her til Tinget at
paakiende, saa begierede hand dend sag til næste ting udsat, efter sin skriftl: paastand af dags
dato, saalydende.
Helje Heljesøn Qwalviigen udgivene Pantebrev af 30de Octbr: 1755 til Arne Jonsøn Widnes
for penge laan 80 rd:, imod det underpant af 3 Spd: s: i gaard: Qwalviigen.
Peder Samsonsøn Frøswiig udgivene gields brev af 28de Maj 1756, indført i Pante Bogen
paa fol: 457, blev efter paategned qvittering af 25de Octbr: 1758, vedbørlig udslet.
Gunder Halstensøn Rogde udgivene Pante [brev] af 4 Nobr: 1749, indført i Pante Bogen paa
fol: 300, blev efter paategned qvittering af dags dato udslet.
Hr: Rennord udgivene bøxel brev med Rewers, af 30de Septbr: 1758, til Ole Isaaksøn paa ½
Løb 9 mrk: smør, ½ huud, ½ g:skind i gaarden Midnæs. blev læst.
Gunder Halstensøn Rogde udgivene pantebrev af 29de Octbr: 1754, indført i Pante bogen
paa [fol:] 421, blev efter paategnede qvittering af dags dato udslet.
Ole Larsøn Lotte udgivene skiøde af 17de Octbr: 1757 til Elling Olsøn paa ½ Løb smør, ½
hd: i gaarden Lothe yttre Thuun, blev læst.
Erich Larsøn Lofthuus udgivene Pante brev af 11 Junj 1749, indført i Pante Bogen paa fol:
293, blev efter paategnede qvittering af 6de Octbr: 1758 udslet.
Cancellie Raad Fleischers udgivene Auctions skiøde af dags dato til Peder Samsonsøn paa 1
pd: 22 2/5 mrk: smør, 1/6 huud i gaarden Frøsviig, blev læst.
Elling Olsøn Lothe udgivene skiøde af 3 Junj 1758 til Torbiørn Olsøn paa ½ Løb smør, ½
hd: med bøxel, og 1 Spd: smør uden bøxel, i gaard: Lothe, læst.
Torbiørn Olsøn Lotte udgivene gields brev af 3 Junj 1758 til Christopher Jeltnes for penge
laan 244 rd:, imod det underpant af En halv Løb smør, ½ hd: med bøxel, og 1 Spd: smør uden
bøxel, i gaard: Lothe, læst.
Erich Larsøn Lofthuus udgivene gields brev af dags dato til Knud Olsøn Sandviigen for
penge laan 80 rd:, mod det underpant af 2 pund 18 mrk: smør Landskyld i gaarden Lofthuus,
blev læst.
Sig:r Jens Duberg gav tilkiende, det hand med Muntlig varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Torkiel Rasmussøn Instenes for skyldig værende 8 rd:, der om Dom at imodtage til
betalning, samt processens erstatning, og vilde fornem/m/e om dend indstevnte møder.
For Torkiel Rasmussøn Instenes møtte hands søn {Tork} Thomas Torchielsøn, som paa sin
Faders vegne tilstoed lovlig varsel, som og fordringens rigtighed, men begierede alleene det
Citanten vilde give ham nogen fordrag.
Citanten sagde, det hand nu i saa mange aar har givet fordrag, har og 2de gange forhen ladet
stevne og dog givet fordrag, og nu atter Reist 11 Miile fra Bergen her til Tinge, for en gang at
faae sine penge, der for nu nødsages at paastaae Dom, med erindring om mine omkostninger,
som paa den/n/e lange Reise her til Tinget i det minste er 5 rd:, og saaleedes slutter sagen.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt,
Da dend indstevnte Torkiel Rasmussøn Instenes intet imod fordringen haver at erindre, men
ved sin søn Thomas Torkielsøn Instenes tilstaar Kravets rigtig[hed], saa Kiendes for Rætt, det
Torkiel Rasmussøn Instenes til Citanten bør betale de paastevnte og tilstaaede 8 rd:, samt

processens omkostning med 3 rd:, inden 15ten dagge efter Dom/m/ens lovlig forkyndelse
under Nam og Execution.
Michel Olsøn Lothe for sin svoger Jacob Monsøn yttre Alsager, og Torbiørn Lotte, som en
Frende til Encken Anna med søn Thomas yttre Alsager, gav tilkiende, det de med Muntl:
varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde opsidderne paa Gaarden Jndre Alsager,
Sølfest, Tosten, Guttorm, Torgier og Iwer, samt Arne Widnes, vidner at anhøre, som under
Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Peder Haaversøn, Britta Olsdatter, Mari Larsdatter, Helje
Siursøn, Halwer Aas, Jacob Jacobsøn, Swend Widnes, Ole Torbiørnsøn Lotte, Torbiørn Olsøn
ibd:, Aad Olsøn og Jon Utne, betræffende det de indstevnte om
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som/m/eren beiter ud[j] Citanternis slaater med sine smaler, der for Dom at imodtage til at
betale skaden, saavelsom og for eftertiiden at afhægne deres smaler, og endelig, at undgielde
fordj de, Neml: sagvolderne, icke har holdt sig Dom/m/en af 9de Octbr: 1726 efterrettelig,
samt at svare processens omkostning. vilde fornem/m/e om de indstevnte med vidnerne
møder.
de indstevnte møtte alle, og tilstoed lovlig varsel.
Citanterne lagde i Retten den udj stevningen paaberaabte Dom, med paastand, dends finale
afsigt, her i Acten inddragen, sam/m/e er saa lydende.
De indstevnte svarede, at der haver været Marckeskiel gierde imel: deres og Citanternes
Eiendom, men dette Merckes gierde lod Citanterne i 2 aar lige øde, uagtet vi holdt vores
andeel vedlige, efter disse 2 aars forløb lod vj alle gierdet lige øde, som det endnu er, og det er
aarsagen hvorfor vore smaler kom/m/er ind paa Citanternes Eiendom, men naar Citanterne
holder Merckes gierdet med os andre lovligt vedlige, er vj pligtig \at/ holde vore smaler fra
deres Eiendom.
Citanterne sagde, de er villig at holde gierde, men de paastaar, det en hver skal tage
gierdefang hos sig selv og paa sin egen legebor.
de indstevnte sagde, at være villig til at tage gierdefang hos dem selv.
Torbiørn Lotte begierede sagen til aastædet henvist, da det vil ankom/m/e paa
Sorenskriveren og Mænds skiøn.
Afskeediget,
sagen til aastædet henvises til lovlig behandling.
Dend 28de Octbr: Er ved Kingtserviig høste Ting følgende passeret.
Fogden sagde, det hand lovlig har ladet forkynde Rettens forelægelse, afsagt paa seeneste
Som/m/er Ting, for leiermaals begiengerne, Drengen Aamun Swendsøn, der endnu ej skal
være Confirmeret i sin Daabes Pagt, og har besvangret løs qvinde Men/n/esket Inga
Siursdatter, vilde fornem/m/e om de begge nu møder,
Drengen Aamun Svendsøn møtte, sagde sig at være gam/m/el 21 aar omtrendt, har endnu ei
været til Confirmation, saasom hand har vanskelighed for at lære uden ad. kunde og icke
nægte for at have besvangret Tøssen Inga Siursdatter, som i dag 8te dage paa barsel seng,
eller i barns Nød, uden at blive forløst, ved døden afgick.
Actor tilspurte dend Tingsøgende Almue, om det forholder sig i sandhed, at den besvangrede
løs qvinde Men/n/eske Inga Siursdatter, paa barsel seng, for 8te dage siden, ved døden er
afgangen. Almuen og Laug Retten Enstem/m/ende svarede, at det forholder sig saa i
sandhed.
Actor paastoed Dom over Aamun Svendsøn efter Loven.

Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Dend indstevnte leedige unge Dreng Aamun Svendsøn har selv her for Rætten tilstaaet og
udsagt, at være gam/m/el 21 aar, og ej endnu at være Confirmeret i sin Daabes Pagt. tilstaar
og at have besvangret Løs qvinde Men/n/esket Inga Siursdatter, som for 8te dage siden, i
barns Nød, ved døden er afgangen, uden at blive forløst. Efter saadan sagens beskaffenhed,
Kiendes for Rett, Det Aamun Svendsøn efter Lovens 6 Bog 13de Cap: 1 art: bør bøde 24 lod
selv!! (sølv), er 12 rd:, og efter Forordningen af 2 Septbr: 1745 bør hand at arbeide i neste
Tugt huus Et halv Aar. Og efter at hand i sin Daabes Pagt er Confirmeret, bør hand i følge
Loven udstaae Kirckens Disiplin. saaleedes som Dømt er, bør Aamun Svendsøn lide og
undgielde inden 15 dagge efter Dom/m/ens forkyndelse, under videre lovlig Adfær. Actor
tilspurte Aamun Svendsøn, om hand med Dom/m/en var fornøyet, eller begierede Apels.
Aamun Svendsøn svarede, straffen havde hand fortiendt, og der med dom/m/en var fornøyet.
Peder Samsonsøn Frøsviig udgivene gields brev af dags dato til Jon Knudsøn Espe for penge
laan 99 rd:, imod det underpant af 1 pund 22 2/5 mrk: smør, 1/6 huud i gaarden Frøsviig, blev
læst.
Lensmanden Jon Hougse, som den der efter Fogdens ordre er paalagt at inCassere de Tosten
Arnesøn Opheim, Knud Arnesøn ibdm:, og Christopher Tormosøn Jelle ved Sessionen for
udeblivelse tilfundene Mulcter, hver 4 mrk:, gav tilkiende, at hand ved nøyeste Jnqvisision, ej
det minste kunde faae opspurt, sam/m/e Personer at være Eiende, hvilcket den samtlig Almue
tillige Kunde gestændige. her om var Tingsvidne begierende, som blev bevilget.
Jon Torgielsøn Hougs[e] med dend Dan/n/emand Haldor Helleland, paa Ole Aamunsøn øvre
Berje, Hellie Monsøn Hamre, Knud og Joseph Tofte og Seim med Øfsthuus vegne, som ej
selv formedelst Meen føre af Jis, ej kand være tilstæde, og begierede, at Lensmand og Almue
vilde give deres sandfærdige tilsvar, om dem ej er bekiendt at forbenevnte gaarder er virckelig
deres Eiendom, og dem i følge Kongl: allernaadigst Forord: angaaende Kircker og dessens
jordegods, soldt af vedkom/m/ende Kircke Eiere, til Evindelig Odel, ligesom, om det ej er
Almuen bekiendt, at sam/m/e gaarders opsiddere, gaardene paaboer og bruger, og der paa
holder Dug og Disk. hvor til Almuen svarede, at det dem omspurte forholder sig saa udj ald
sandhed, neml: at benævnte 3de gaarder er virckelig de paaboende opsidderes sande Odel og
Eiendom.
Comparenterne formenede altsaa, at hvad Deres Maj:tt til befrielse for Odelskats svarelse har
befalet, her ved er opfyldt, saa de des aarsage, haabede, saa vel Deres, som andre
undersaatteres
1758: 166b
1758.
frihed, dem allernaadigst er forundt, ej aldeeles bliver betagen, at de nødes Deris tarv for
Deris Maj:tt at andrage.
Fogden, om hvis passeret er, var tingsvidne begierende, som blev billiget.
Fogden lod oplæsse og Examinere til sine Regnskaber[s] bilager, ligedan documenter, som
ved Jondahl og Østensøe Ting er Specificeret, og som ingen noget der imod havde at erindre,
var hand Rettens attestation begierende, som blev billiget.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende Aar skal betiene bleve opnævnte, og ere,
Hellie Odsøn Qwæstad, Peder Arnesøn Kampestad, Ole Henrichsøn Berven, Asbiørn

Erichsøn Naae, Jacob Swendsøn Huus, Sølfest ibdm:, Jon Guttormsøn Jordahl og Østen
ibdm:, alle nye.
Læst til Tinge
Swend Endresøn Hellands paa sin Myndtl: Aamund Johannesens veigne, hans penge Mangel
af dags dato til ½ Løb Smør i gaarden Instenes, som bruges af Jørgen Olsen.
Restansen for dette Kintzerwigs Tinglaug blev paa Fogdens begiær jnden Retten dend ting
Søgende Almue forelæst, da Almuen saavel som Laugretten Svarede, jndted derjmod at have
til udsettelse, des aarsag Sum/m/en blev befunden at vere 323 rd: 2 mrk: 15 s:, derefter
sam/m/e med Rettens Attestation forsiuvnet.
Efter 3de ganges udraabelse om nogen havde noget at j rette kom/m/e med, jndfandt sig
jngen, thi blev Retten for denne sinde ophævet.
1758
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Anno 1759.
Dend 30de Apriil blev Rætten betiendt paa Gaarden Jndr: Alsager, beligende i Kingtserviig
Præstegield, kk: sogn og Tinglav, med efterskrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er
opnævnt, sc: Christopher Langesetter, Jon Hestham/m/er, Thomas Svendsøn Hougstvedt, Jon
ibdm:, Torbiørn Ølwersen Hougse og Iwer Torgielsøn ibdm:, nærværende Bøygde
LensManden Jon Hougse.
Hvorda for Retten fremstoed Sølfest Heljesøn Jndr: Alsager og gav tilkiende, det hand til
den/n/e Tægte dag har ladet indkalde sin grande Tosten Siursøn Jndre Alsager med steen!!søn (stee-søn) Aamun Torgiersøn, steening og Reening samt lovlig mod og Marckeskield[s]
needsættelse imel: deres jorder, all tvist og uenighed at forekom/m/e, samt {vidner}
omkostninger efter andeel at svare. Til dette hand sagde at have aarsag, siden de indstevnte
har beskyld og forekastet ham ej at holde sig rigtig efter gamle mercker, vilde fornem/m/e om
de indstevnte møder.
Den indstevnte Aamun Torgiersøn paa egene og sin steefaders vegne møtte, sagde vel at
være stevnt, men icke lovlig, viste af ingen mercker i deres marck at sige, men Citanten
maatte beviise sam/m/e, lagde ellers i Rette deres skriftl: forsæt af 21de hujus, forfattet af
Procurator Brosse i Bergen, og bilagt med stemplet papiir No: 18 til 6 skil:, der ved fremlagt
2de Copie afsigter, bilagt med stemplet papiir {20 t} No: 20 til 24 skil:, der alt blev oplæst og
er saa lydende. End videre lagde hand i Rætte et arveskifte brev af 7 Martj 1741, til at
beviise sine medArvinger her i gaarden, her indføres en Extract af sam/m/e.
Citanten paastoed sagen paa nogen tiid udsat, for at indkalde vidner til beviis, hvorleedes
hand i 50 aar har brugt den/n/e sin jord, samt at indkalde de nu benævnte Lods Eiere, hvor om
hand forhen har været uvidende.
Afskeediget,
Dend af Citanten forlangende udsettelse billiges ham til en for Dom/m/eren beleilig tiid, som
forud ved Lensmanden skal blive Parterne bekiendt giort. Den/n/e Session betaler Citanten
saaleedes, [Sorenskriverens] fløtning frem og tilbage, har Citanten selv forskaffet, diet penge

4 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:, Laugretten i beste aans tiider kand ej ringere have per
Mand end 20 s:, er 1 rd: 1 mrk: 8 s:, Lensmanden for at gaae Rettens Middel til haande, 1 rd:,
tilsam/m/en 4 rd: 5 mrk: 8 s: da der ved endelig Dom skal blive Kiendt paa omkostningerne.
Dend 14de Maj blev Retten betiendt paa Gaarden Nøswiig, beligende i Kingtserviig
Præstegield, kk: sogn og Tinglav, med efterskrevene Eedsorene Laug Rætt, som efter Loven
er opnævnt, sc: Lars Torgielsøn Aga, Knud Helleland, Haldor ibdm:, Jon Hougstvedt, Jon
Hestham/m/er, Torbiørn Hougse, Swend Eidnes og Niels Rogdeberg, nærværende Bøygde
Lensmanden Jon Torchielsøn Hougse.
hvorda for Rætten fremstoed Lars Olsøn Nøswiig og gav tilkiende, det hand med Muntl:
varsel til den/n/e Tægte dag, her til aastædet har ladet stevne og indkalde Peder Erichsøn
Nøswiig med søn Erich Pedersøn, 1o: at anhøre vidner om gaml: Kan, mod og Marckeskield
imel: deres brug og Eiendom her udj gaarden, for der efter, saavel inden som uden gierds,
over alt dem imel: at faae steening og Reening samt Marckeskield needsat. 2o: at anhøre
vidner, det De, indstevnt[e?], har hugget og slaat over gamle Mercker, og altsaa paa Citantens
Eiendom, der om Dom at imodtage til undgieldelse. 3o: at de indstevnte paa Citantens
Eiendom har opbygget En udløe, der om Dom at anhøre til undgieldelse, og sam/m/e at
needrive og bortføre, eller at overlade til Citanten for billig betaling. 4o: at erstatte den/n/e
foraarsagede processis omkostning.
Paa den indstevnte Peder Erichsøn Nøswiig[s] vegne møtte hands frende Torbiørn Lotte med
søn/n/en Erich Pedersøn Nøswiig, som begge tilstoed lovlig varsel.
Efter nogen samtalle blev Parterne forliigt saaleedes, det de begge begierede, det Rættens
middel vilde needsætte Marckeskield efter gam/m/el Kan, hvor om Parterne vilde giøre
anvisning.
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hvad den udløe er anbelangende, som Peder Erichsøn har opsat paa Lars Nøswiig[s] Eiendom
med en der ved opsat hæske i nøds tilfælde, da naar sam/m/e udløe og En hæske der blive
staaende, indtil Peder Erichsøn finder leilighed, den paa sin Egen Eiendom at henfløtte, dog
saa, at Peder Erichsøn aldrig maae tilEgne sig nogen hævd til Eiendom paa grunden hvor
udløen og hæsken staar, men stedse ickun ansees for en bevilget og tilladt frihed, indtil hand,
Peder, Erichsøn, finder leilighed udløen med hæsken paa sin Egen Eiendom at henfløtte.
hernæst forføyede Rettens middel, i følge begge Parter, os ud for at needsætte
Marckeskieldet.
Først nere ved søen i Ladbierget hugget En Kors som visser op i en gam/m/el Merckesteen,
derfra op igienem ageren til Lars Olsøn sin stue-Nov, i en gam/m/el Merckesteen, derfra op
under Peder sin stuetrappe Needsat en Nye Merckesteen. inden for disse Mercker Eier Lars
Olsøn bøen og ageren, og Peder Erichsøn uden for Merckerne.
Ageren Stuetompten er skift med 2de Kors, En oven og En needen til, Lars Olsøn Eier indre
parten, og Peder yttre parten.
Krog ageren, tilhørende Lars Olsøn, paa yttere siden Eier Peder bøen, der for adskift med en
Kors oven og En Merckesteen needen til.
Nylende Kløerne, needen under ageren i en stoer steen hugget en Kors, sam/m/e visser beent
need i en gam/m/el Merckesteen, derfra need til søen, Peder Eier inden for disse Mercker, og
Lars uden for.
Een hver beholder sine agere saaleedes som de fra gam/m/el tiider været haver.

uden til paa Nye Lenden, i en stoer steen hugget en Kors som visser ud efter til søe-skaarene
i en Merckesteen og 2de glopper efter hinanden i en linie, needen for disse Mercker til søen
Eier Lars, og Peder Eier oven for.
uden for gaardens huusser i Kyre skaaret, i en jordfast steen hugget en Kors som visser ud og
op i snee udj 3de andre Kors, Een Merckesteen, En vinckel gloppe og atter Een Merckesteen
som visser i anden Merckesteen beent op, og saa i en Kors, atter en Merckesteen, atter en
Kors, alt beent op til nock en Merckesteen, og saa videre op i 2de efter hin anden huggede
Korser, fra sidste Kors op i Litle birchelien aller øverst needsat en Merckesteen, som er ende
Mercket oppe i Fieldet, inden og oven for disse Mercker Eier Lars Olsøn, og uden samt
needen for Eier Peder Erichsøn.
En[d] videre blev sluttet, og aftalt, at om enten af Parterne behøver en huusse tompt paa den
andens Eiendom, da skal den som forlanger huusetompt, nyde sam/m/e, imod at hand giver
sin grande ligesaa gott og ligesaa beleilig en tompt til vederlag.
som intet videre i Marcken var at forette, saa bliver at beregne den/n/e forretnings
omkostninger, som er Sorenskriverens fløtning frem og tilbage har Citanten anskaffet, diet
penge 4 mrk:, En dags foretning 2 rd:, Laugretten per Mand 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden 1 rd:,
[tilsammen 5 rd: 4 mrk:]. Citanten for Mænds opnævnelse, Dom og brev penge, stevningens
forkyndelse, og Rættens underholdning, paastoed i minste maader 6 rd: 2 mrk: 4 s:,
tilsam/m/en 12 rd: 4 s: her om Parterne blev saaleedes foreenet, det En hver betaler det
halve. da Erich Pedersøn strax betalte 6 rd: 2 s:, hvor af blev til Lars leveret 2 mrk: 2 s:, det
øvrige tager hand hos sig selv, og Resten, som er 5 rd: 4 mrk:, efter oven anførte beregning,
blev deelt imel: Rettens Personer.

Dend 17de Maj blev paa Gaarden Næss med Jondahls skibr:[s] Almue holden Et
Almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Rætten blev beklæd med det paa fol:
160 Specificerede og opnævnte Laug Rætt, undtagen for Jon Qwale sat Peder Iwersøn
Fladebøe, for Lars Kopre sat Aad Brattebøe, for Peder Brattebøe sat Brynild Fladebøe, for
Tosten Fladebøe sat Johan/n/es Ejken, for Salamon Fladebøe sat Salamon Wiikene, for Siur
Baggegaard sat Samson Larsøn Brattebøe, for Ole Degebræche sat Lars Guttormsøn Hougen,
nærværende inden Rætten Fogden Andreas Juel med Bøygde Lensmanden Giermun Berven
og den Tingsøgende [Almue],
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret.
1o: Forord: af 15de Febr: h: a: angaaende Toldens forhøyelse paa viine, samt brendeviins
afskaffelse, med videre.
2o: Rescribt af 16de Febr: h: a:, hvorved forbydes de søe farende undersaatter, hos de i Kriig
begrebene Magters Kapere, sig at engagere eller tage tieneste.
3o: Rescribt af 9de Martj h: a:, som byder det lægs Eqvipagien, af lægderne, skal sættes i
vedbørlig stand.
4o: Rescribt af 14de Apriil h: a:, hvorved Qwarden tillades at Værve En Karl af hvert
Compagnie, eller dets destrict i Norge.
5o: Rescribt af 15de Decbr: a: p: byder det Sorenskriveren med 2de Laugrettesmænd skal
holde Politie-Rætt over dem som dricker sig drucken i brendeviin.
6o: Rescribt af 9de Decbr: a: p: fra Rente Kam/m/eret til Stiftambtmanden, betræffende de
beneficerede og Almindings skove, det Ambtmanden udviiser det som Bergværckerne der udj
behøver, imod billig betalning at nyde.
7o: Kam/m/er [Collegii?] ordre af 3de Martj h: a:, det General Mynstring og Completterings
Sessionerne skal Alterne[re] et aar om andet.

8o: De deputerede udj Land Etatens General Com/m/issariat, deres skrivelse af 3de Febr: h:
a:, det i aar 1759 bliver udreednings pengene at svare som til Ge[ne]rals Mynstringen, og
1760 som til Completterings Session, og saaleedes det med Continuere et aar om andet.
Ole Gribsøn Ødwen udgivene skiøde af 19de Octbr: 1758 til Siur Siursøn Baggegaard paa 9
mrk: smør, 1/3 b:skind Landskyld i gaarden Baggegaard, blev læst.
Lars Torchielsøn, Ole Iwersøn, Tolleff ibdm:, Hans Larsøn, Helje Torgiersøn, Johan/n/es
Torchiels[øn], Lars Larsøn, alle deels Eiere og deels leilendinger paa det beneficerede i
gaarden Tørwiigen under Matricul No: 39, skylder i skatt 3 ½ Løb smør, i Landskyld 2 Løber
12 mrk: smør, 2 huuder, hvoraf 1 Løb smør, 1 huud er Bergens Dom Kircke Præstebord
beneficeret. og No: 40 i sam/m/e gaards Nedr: Thuun, skylder i skatt 3 Løber smør, og i
Landskyld 1 Løb 2 pund 12 mrk: smør, 2 huuder, er alt selvEier goeds, beligende her i
Jondahls skibreede, beklagede det den 26 Apriil dette aar
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Om Eftermiddagen Klocken imellem 1 og 2, opkom en forfærdelig Ildebrand, som i en
gandske Kort tiid af en times tiid aldeeles lagde i aske all gaardens, og altsaa begge
Thuunenes tilhørende huusser, som vare i tallet 72 huusser, og som ilden opkom i løen,
sluttelig af en Katt, og et meget tørt væier havde været og var, da som løen stoed tæt an i alle
gaardens huusser, udbreede sig ilden strax over alle huussene, hvortil kom/m/er at Endeel af
Mændene ej var hiem/m/e, og de som hiem/m/e var blev af den/n/e hastig overkom/m/ende
store ildebrand saa forvirrede, at de ej fick bierge noget af deres Eiendeeler, saasom de strax
af ilden blev omringet, dog fick de bierget Creaturene, undtagen Hans Larsøn, som ej var
hiem/m/e, der over mistede alle sine Creature, som bleve i floren levendes opbrænde med alt
det hand ejede. Lars Larsøn med de andre opsiddere fick bierge Creaturene som det Eneste,
undtagen en Koe, som med alt det øfrige løsøre maatte ved Ilden opofres. her ved blev og
opbrændt af Soldater Munderingen, En Granadiers Mundering med alt det som vedhører
sam/m/e Mundering med Rentsel og alt. Gevehr, Bajonet og Kaarde undtagen, som
Grenadiren Mathias Larsøn, der havde været paa Exercering, hos sig selv havde, saa at alt
andet dem tilhørende paa en meget Kort tiid blev lagt i Aske. {herom de tilspurte den
Tingsøgende Almue} ligeleedes brendte for Lægsmanden Tollef Iwersøn, Soldaten Tosten
Pedersøn Ougestads Rentsel og Tornist, Resten af Munderingen blev bierget. her om de
tilspurte dend Tingsøgende Almue, om dette icke forhold[t] sig med sandhed. her om
Almuen Eenstem/m/ende svarede, at dette disvære med den/n/e forfærdelige ildebrand
forholder sig med sandhed, og endskiøndt de nærboende forføyede dem strax til branden for
at bierge, var dog alt ved deres ankomst af ilden fortæret, formeedelst det tørre væir som paa
de tiider indfaldt, saa der intet var at bierge, ej heller ild at udslucke, fordj ilden i en hast
fortærede alt, og saa sluckede sig selv.
De brandt liiden[de] var Tingsvidne begierende om hviis passeret er, som blev billiget.
Salamon Arnesøn Wiigene udgivene skiøde af dags dato til Torchiel Salamonsøn paa 2 Spd: 5
½ mrk: smør med bøxel i gaarden jndre Wiigene, blev læst.
Engel Siursøn Swaasand og Peder Engelsøn Twedt udgivene skiøde af dags dato til Brynild
Siursøn Fladebøe paa 12 7/8 mrk: smør i Gaarden Fladebøe, blev læst.
Ole Engelsøn Henanger udgivene skiøde af dags dato til Peder Iwersøn Fladebøe paa 5 mrk:
smør, 7/8 geedskind i gaarden Fladebøe, blev læst.

Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere den/n/e Termiins skatte Restance, hvis
endelig Sum/m/a var 133 rd: 5 s:, og der over var Rettens attestation begierende, som billigens
blev efterkom/m/et.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rætte, altsaa blev Tinget for
dette Jondahls skibreede ophævet.

Dend 18de Maj blev paa Gaarden Næss med Østensøe skibreede[s] Almue holden Et
Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Rætten blev beklæd med det paa fol:
162 Specificierede og opnævnte Laugrett, undtagen for Haagen Siursøn Be[r]ven sat Faderen
Siur Berwen, nærværende inden Rætten Fogden Andreas Juel med Bøygde Lensmanden
Giermun Berven og den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forordninger, Rescribter og ordres
som her foran paa dette Folio ved Jondahls skibreede eller Ting findes Extraheret.
Kongl: Allernaadigste skiøde af 11de Nobr: 1758 til Aad Olsøn paa 1 Løb smør, 2 Løber salt
udj gaarden Fosse, blev allerunderdanigst læst.
Et dito skiøde af 6 Febr: 1759 til Lars Holgiersøn paa 2 pd: 15 mrk: sm:, 1/16 L: salt, ½ hd:,
1/8 K:sk: i Berven, læst.
Et dito af 11 Nobr: 1758 til Arne Larsøn paa 18 mrk: smør, ½ f:sk:, ½ K:sk:, ¾ Løb salt med
bøxsel, samt overbøxsel til ¼ Løb smør og 1 Løb salt, i gaarden øvre Axnes, blev læst.
Et dito af dam/m/e dato til Arne Kittelsen paa ½ Løb sm:, 2 Løber salt, 1 g:skind med
bøxsel, samt overbøxsel til 18 mrk: smør, 1 Løb salt, i gaarden Sellesetter, blev læst.
Arveskifte brevet af 20de Febr: 1759, sluttet efter afgangne Michel Larsøn Nesthuus, blev
læst, og var stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Nesthuus 1 pd: 7 ½ mrk: smør uden bøxel,
vurderet 21 rd:, som igien var lodnet imel: Encken og Børnene, neml: Encken Anna
Siursdatter arvet 15 ¾ mrk: smør, søn/n/en Lars Michelsøn arvet 6 ¾ mrk: smør, Helga,
Lisbet og Anna Michelsdøttere, hver 3 mrk: smør for 2 rd:
Arveskifte brevet af 19de Febr: 1759, sluttet efter afgangne Britte Larsdatter Netteland, blev
læst, og var stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Netteland 1 pd: 3 mrk: smør, ¼ huud med
bøxel, og overbøxel til ligesaa meget i Siowat Nettelands brug, vurderet 48 rd:, og til
Arvingerne udlodnet, neml: til Enckemanden Mons Tollachsøn 15 mrk: smør, ¼ hd:, med
overbøxel efter andeel, Tollach, Lars og Ole Mons-søn/n/er hver arvet 3 mrk: smør, Kari og
Guro Monsdøttere hver arvet 1 ½ mrk: smør, alle deel i overbøxelen efter andeel.
Hans Torjelsen Giøen udgivene skiøde af 10de Maj 1759 til Engel Hansen Holdhuus paa 1
Løb 9 mrk: smør i gaarden Kallestad, blev læst.
Engel Hansen Holdhuus udgivene gields brev af 10 Maj 1759 til Hans Torjelsen Giøen for
penge laan 100 rd:, imod det underpant 1 Løb 9 mrk: smør i gaarden Kallestad, blev læst.
Provstine Gelmejdens udgivene bøxsel brev med Rewers, af 13de Febr: 1759, til Lars
Michelsøn paa 3 Spand smør i gaarden Nesthuus, blev læst.
Lars Baarsen Steene og Johan/n/es Erichsen ibdm: udgivene skiøde af 18de Apr: 1759 til
Sigri Knudsdatter paa 2 pd: 7 ½ mrk: smør i gaarden Steene 1ste Thuun, blev læst.
Kongl: Allernaadigste skiøde af 11de Nobr: 1759 til Johan/n/es Olsen paa 16 mrk: smør
uden bøxel i gaarden Østensøe 3de Thuun, efter aftaget, blev allerunderdanigst læst.
Guttorm Brigtsøn Lie udgivene skiøde af dags dato til Michel Guttormsøn paa 1 pund 6 mrk:
smør, En halv Løb salt med bøxsel i gaarden Lie, blev læst.

Niels Tostensøn Walland udgivene skiøde af dags dato til Tosten Nielsøn paa ½ Løb smør,
35/36 Løb salt, 1/6 huud og 1/3 g:skind i gaarden Walland, blev læst.
Siowat Nielsøn Aalviigen, Ole Nielsøn Norrem og Lars Erichsøn Schaalem leverede paa
Tinget og for Retten dend galne gift Mand Ole Siursøn Steenstøe, der omtrendt i 8te aar, og
fra det første hand kom til gaarden Steenstøe, har været Rasende og galen, men tiid efter
anden har taget meere og meere overhaand i galenskab, saa at hands hoved er aldeeles
forvirret, hvor over hands Kone Elj Larsdatter med hindes umyndige Børn, er bleven aldeeles
Ruineret, saa hun ej formaaer at holde ham
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længere i forvaring, og da hand er født og opdragen paa Rosendahls goeds og gaarden
Østensøe, der fra hand blev gift med Encken Eli Larsdatter paa gaarden Stenstøe, benævnte
Encke er nu hands ægte Kone, og som hand strax ved ægteskabets tiltrædelse gick fra sin
forstand, har Comparenterne begiert af hands slægt og Ven/n/er, der ere formuende Folck og
boer paa Rosendahls goeds, det de igien vilde imodtage ham under varetægt og ophold, eller
kom/m/e Konen til hielp, men de har til ingen af deelene været at formaae. da som hands
Kone Elj Larsdatter Steenstøe ej formaar længere at have den/n/e galne og Rassende Mand,
og alle {be} er en ulycke ved ham befrygtende, saa var Comparenterne ej alleene begierende,
det dend Tingsøgende Almue om dette andragende vilde give deres sandfærdige vidnesbyrd,
men at Øfrigheden vilde imodtage den/n/e galne Mand, ulycke at forekom/m/e.
Dend Tingsøgende Almue Eenstem/m/ende svarede, at dette andragende desvære er alt for
sandt, og kand Øfrigheden og Retten selv nu see og høre det Ole Siursen Steenstøe er gal og
aldeeles fra forstanden, hands huustroe over ham aldeeles udarmed. der for Almuen
enstem/m/ende begierede, ulycke at forekom/m/e, vilde lade ham kom/m/e under sicker
forvaring og ophold, paa hands slægt og Ven/n/ers Egen bekostning, og om det skulde falde
hands slægt og blods forvante til formegen bekostning, vilde Almuen, ulycke at forekom/m/e,
med noget efter billighed aarlig kom/m/e dem til hielp.
Fogden om vis passeret er var Tingsvidne begierende, som blev billiget.
Fogden gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde
Arne Olsøn Seljesetter og Gyri Siursdatter Tegland for begangne barn avling, der for begge at
udreede bøder efter Loven. men da de siden er kom/m/en sam/m/en i ægteskab, er hand atter
indkaldet at betale fortiilig sammenleie bøder, og der om Dom at modtage, samt for
processens omkostning, vilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Lars Erichsøn Schaalem og Eilef Larsøn Nedr: Axnes afhiemlede stevningen
at være lovlig forkyndt for Arne Olsøn[s] boepæl paa Gaarden Seljesetter udj paahør af hands
Forældere steefaderen Arne Kittelsen Seljesetter og Moderen Herbor Hansdatter.
Actor Erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
den lovlig indstevnte Arne Olsøn Seljesetter forelæges at møde til næste Ting.
Kongl: allernaadigst skiøde af 6de Febr: 1759 til Lars Olsøn paa 2 pd: 15 mrk: smør, 1/16 Løb
salt, ½ huud, 1/8 K:skind med bøxsel i gaarden Berven, blev allerunderdanigst læst.
Et dito skiøde af 5 Decbr: 1758 til Lars Giermunsøn paa 18 mrk: smør, 1 g:sk: med bøxel, og
overbøxsel til 1 Løb 9 mrk: smør, i gaarden Berje, blev allerunderdanigst læst.
Dend 19de Maj Er ved Østensøe Ting følgende passeret.

Præste Encken Madam Gelmejden udgivene bøxel brev med Rewers, af 24de Apriil h: a:, til
Knud Nielsøn paa 6 mrk: smør Landskyld i gaarden Stue, blev læst.
En dito bøxel brev med Rewers, af sam/m/e dato, til Tosten Johan/n/essøn paa ½ Løb smør,
1 ½ Løb salt og ¼ deel huud gam/m/el Landskyld i gaarden Lepse, blev læst.
Lars Ewinsøn yttr: Aalwiigen udgivene skiøde af 14de Apriil h: a: til Greip Tostensøn paa ½
Løb smør, ½ huud i gaarden yttr: Aalwiigen, blev læst.
Fogden Hr: Juel gav til kiende, at da den Dan/n/emand Siur Nielsøn udj Auctions Værket over
det solte Halsnøe Closter goeds, er anført for Kiøber for sin andeel udj gaarden Berven [i]
Østensøe skibreede, saa ved den første betalning af den tilsagde Kiøbe Sum/m/a, er
betalningen anført med 150 rd:, som baade for Siur Nielsøn og Haagen Siursøn, men i den
seenere betalning af 138 rd: 54 s: til at Complettere den gandske Kiøbe Sum/m/a, er alleene
betalningen anført for Siur Nielsøn, og for han/n/em alleene forlanget det Kongl: Allernaad:
skiøde Expideret. i den anleedning Fogden for Rætten, af den indkalde Siur Nielsøn, for at
forklare, om icke her med er saadan beskaffenhed, at hand som Fader til Haagen Siursen, ved
den første betalning, var af den tancke, at vilde overlade til den/n/e sin søn Haagen Siursøn
andeel udj dette sit brug, men da adskillige omstændigheder siden indfaldt, har hand maatte
forandre sit D(i?)sent, og i slig henseende, var det, at som hand udj Auctions værcket stoed
anført for me[d]kiøbere, maatte forlange skiødet alleene paa sig indrettet.
Siur Nielsøn Berven fremstoed for Rætten, og svarede, det sam/m/enhængen i sig selv er
saaleedes som Fogden har forestillet, begierede allerunderdanigst det, det Allernaadigste
skiøde alleene paa ham maatte blive indrettet, siden hands søn ved Et giftermaal nu paa en
anden maade bliver med jord forsiunet.
Fogden begierede Extractum Protoc: af vis passeret er.
Fogden tilkiende gav, at som han/n/em, angaaende den kiøbte Halsnøe C: gaard Schaalem her
udj Østensøe skibr: atter er tilkom/m/en Hans Ex: Hr: Stiftbefal: høye skrivelse af 27de Febr:
dette aar, hvor udj han/n/em Comuniceres, hvad det høylovl: Rente k: udj 3de i sam/m/e
Maanet, høy bem:te hans Ex: har tilskrevet, i anleedning, af opsidderen Lars Erichs:
Schaalems allerunderd: Memorial, hvor udj hand tilbyder sig, naar opsidderen Johannes Olsøn
ej vilde betale de 148 rd: 48 s: som paa hands andeel udj den kiøbte gaard tilkom/m/er,
hvilcket er det overbøxlende gods ½ Løb smør, ½ huud, hand da sam/m/e udj den Kongel:
Cassa vil betale, imod at han/n/em for den gandske gaard meddeeles Kongl: Allernaad:
skiøde, og hvor efter ieg da, disse opsiddere skulde til kiende give, at naar det imel: den/n/em
forinden auctionen ej var bleven aftalt og afgiort, at enhver af den/n/em, i proportion af sit
brug i gaarden, skulde have lige deel, saavel i det goeds med bøxel som i det overbøxlende,
og Johan/n/es Olsøn disse 148 rd: 48 s: ej vil betale, da kunde det blive tilladt at Lars Erichsøn
sam/m/e betalede imod skiøde paa den fulde paa!! gaard, saa paa det, at det engang kand
kom/m/e til en endelighed og slutning med den/n/e gaard, havde hand dem nu tilstæde for
Rætten, og i sær som opsidderen Johan/n/es Olsøn, hannem udj vinter haver overgivet 2de
skriftl: vidnesbyrd, underskrevet af de 2de Dan/n/emænd Aad Olsøn Fosse og Arne Kittelsøn
Selesetter, hvilcke 2de vidnesbyrd hand til det høy lovlig Rente k: haver needsendt, da hand
bem:te 2de vidnesbyrd, atter i den angieldende Lars Erichsøns paahør, under vedbørlig Eed
maatte igientage deres vidnesbyrd.
Lars Erichsøn Schaalem møtte [og] sagde, ieg erbyder mig strax inden Rætten, og det inden
En tiime, til Hr: Fogden, og altsaa i hands Maj:tts Cassa for den/n/e overbøxel 148 rd: 48 s:,
og dog lade min grande
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besidde sit brug sin livstiid. vil hand icke dette, saa vil ieg give min grande Johannes Olsøn
til hielp til at betale den/n/e overbøxel 40 rd:, som ham skal være{t} givet og skiæncket, dog
med de vilckaar, ifald Johan/n/es Olsøn vil sælge den/n/e overbøxel, ieg da at være nærmeste
mand til at kiøbe den, for de øvrige 108 rd: 48 s:, herom ieg udbad mig svar. hvad vidnerne
er anbelangende, da er hand villig til at høre deres udsigende, endskiøndt Aad Fosse er
Johan/n/es Olsøn[s] søster-søn, derfor benægter hvad hand mig til fornærmelse vil udsige.
Fogden, i anleedning af Lars Erichsøns tilbud inden Rætten, lod tilføre, at hand disse
anbudne 148 rd: 48 s: nu ej kunde modtage, saasom opsidderen Johan/n/es Olsøn sam/m/e
allereede haver betalt, og de udj den Kongl: Cassa ere komne, men paa den Condition og
vilckor, at hand ved Kongl: allernadigst skiøde forventede sig deelagtig giort, i proportion af
sit brug, i det goeds med sin fulde herlighed af bøxel og Landskyld.
Johan/n/es Olsøn lod tilføre, at hvad sig angaar Lars Erichsøns tilbud med de 40 rd:, saa
kunde hand sam/m/e icke nu modtage, men fremdeeles holdt sig til den ham, afvigte aar
givene Kongl: allernaadigste Resolution, hvor efter vj endnu forventer, at siden pengene nu af
han/n/em er betalt, i det goeds med bøxelen proportionaliter at blive deelagtig giort, hvorhos
hand og bad, at de nu for Retten nærværende vidner, maatte aflæge deres sandfærdige
vidnesbyrd, om deres, om icke med Johan/n/es Olsøn selv, men med hands søn Ole
Johan/n/essøn i Bergen, ord og aftale forinden Auctionen. haabende og, at i hvorvel vidnet
Aad Olsøn Fosse er hands beslægtede, hand dog efter Eed og samvittighed skal sige hvad
sandhed er, og at hands vidnesbyrd des følgelig bliver anseet.
de 2de vidner møtte, Eedens forklaring blev dem forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Arne Kiettelsøn, boende paa gaarden Seljesetter, er ingen af Parterne enten
beslægtet eller besvogret, aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at da Lars Erichsøn skulde
kiøbe goedset, siger Ole Johan/n/essøn, du maae nu icke sætte dig for alt goedset og lucke
min Fader ude. her til Lars Erichsøn svarede, det havde hand aldrig tænckt, men bliver
goedset dyrt for mig, bliver det og for din Fader, men du skal have saa gott for dine penge
som ieg for mine, dog hver paa sin maade. Lars Erichsøn tilspurte vidnet, om icke alle stoed
i den meening, at overbøxelen skulde følge det andet goeds. Resp: jo, alle var i den
meening, ja, vidnet selv, som har af sam/m/e slags goeds, fornøyede sig over at hand havde
overbøxelen for intet, men maatte dog lige dyr betalede den med det gode goeds. Parterne
havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, Aad Olsøn, boende paa gaarden Fosse, sagde at være søstersøn af Johan/n/es
Olsøn, fremlagde sit skriftlige vidnesbyrd, det hand med Eed efter Loven bekræftede,
sam/m/e er saa lydende.
Fogden begierede Et udtog af hvis passeret er.
Thron Giermunsøn Berven og Jørgen Isaaksøn Botnen med hin anden oprettede Contract af
5te Febr: 1759, angaaende 2 Løber 18 mrk: smør i gaarden Berven, blev læst.
Arne Larsøn øfre Axnes udgivene gields brev af dags dato til Provstinde Gelmejden for
pengelaan 100 rd:, imod det underpant af 18 mrk: smør, ½ faarskind, ½ K:skind og ¾ Løb salt
med bøxel, og overbøxel til 18 mrk: smør, 1 Løb salt, i gaarden Axnes, læst.
Fogden lod jnden Retten oplæsse og Examinere denne Termins skatte Restance for dette
Tinglav, hvis endelige beløb var den Sum/m/a 186 rd: 2 s:, og derover var Rettens Attestation
begiærende, som blev efterkom/m/et.
Efter 3de ganges udraabelse jndfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget for
denne Sinde ophævet.

Dend 21de Maj blev paa Grawens skibreedes Almindelig Tingstue holden Som/m/er,
Skatte og Sagefalds Ting, da Rætten blev beklæd med det ordinaire Laug Rætt, som paa fol:
163 findes Specificeret og opnævnt, undtagen for Niels Jørdre sat Johan/n/es Nessem, for Ole
Hielmewold sat Aslach Nedr: Berge, for Jon Solberg sat Absalon øvre Dalen, nærværende
inden Rætten Fogden Andreas Juel, med Bøygde Lensmanden Lars Wambem og den
Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev Publiceret de Forordninger, Rescripter og ordres
som ved Jondals Tinget paa fol: 167 findes Specificeret og Extraheret.
Kongl: Allernaadigst skiøde af 19de Decbr: 1758 til Lars Torbiørnsøn paa En Løb smør, ½
huud, ½ td: salt med bøxsel i gaarden Lionne 1ste og 2det Thuun, blev læst.
Et dito skiøde af sam/m/e dato til Johan/n/es Larsen paa 18 mrk: sm:, 2 Løb: salt i gaarden
Halanger, læst.
Et dito af 5te Decbr: 1758 til Snare Arnesen paa 1 Løb smør i gaarden Saaqvitne, læst.
Et dito af sam/m/e dato til Elling Swendsøn Eidnes paa 18 mrk: sm:, 1 f:sk: uden bøxsel i
gaard: Jørdre, læst.
Et ligedan til Hans Andersen paa En Løb smør i gaarden Saaqvitne, blev læst.
Et af 19de Decbr: 1758 til Poul Nielsen paa 18 mrk: smør, 2 Løber salt i gaard: Halanger,
læst.
et sam/m/e dato til Asbiørn Pedersøn og Peder Asbiørnsøn paa 18 mrk: sm: i Moursetter,
læst.
et til Lars Tosten[sen], Heine Guttormsen og Ole Moensen paa 7 ½ mrk: sm: uden bøxel i
Midhuus, læst.
et til Peder Olsøn paa 1 pd: 3 mrk: smør, ¼ huud i gaarden Sæbbøe, blev læst.
et til Swenung Nielsen paa 2 pd: 6 mrk: smør, ½ huud i gaarden Sæbøe, blev læst.
et af 6de Febr: 1759 til Poul Olsøn paa 1 pd: 3 mrk: smør, ¼ huud i gaarden Sæbøe, læst.
et af 19de Debr: 1758 til Jacob Olsøn paa 2 pd: 6 mrk: i gaard: Nedr: Twedt, blev læst.
et til Knud Halsteensøn paa 18 mrk: smør i gaarden Nedr: Twedt, blev læst.
et til Alwes Tostensen paa 1 Løb smør, ½ huud, ½ td: salt i gaarden Lionne, blev læst.
et til Lars Andersen paa ½ Løb smør, ¼ huud, ¼ td: salt i gaarden Lione, læst.
et til Iwer Michelsøn paa ½ Løb smør, ¼ huud, ¼ td: salt i bem:te Lionne, læst.
et ligedan paa sam/m/e skyld i dito gaard til Elling Olsøn, blev læst.
et ligeleedes paa sam/m/e skyld i dito gaard til Simon Endresen, blev læst.
et dito af 5te Decbr: 1758 til Lars Olsøn paa 1 pd: 6 mrk: sm:, 1 g:skind i gaarden
Kongthuun, læst.
et til Lars Olsøn paa 12 mrk: smør, 1 Løb salt i gaarden Røen, læst.
et af 19de Decbr: 1758 til Ole Aamunsøn paa 1 pd: 21 mrk: sm:, 5/8 huud i øfre Følkedalen,
læst.
et dito paa sam/m/e gaard til Endre Larsen for sam/m/e Landskyld, læst.
et til Niels Larsøn paa 22 ½ mrk: smør, 5/16 huud i gaarden øfre Følkedal, læst.
et til Lars Larsøn paa sam/m/e Landskyld i dito gaard, blev læst.
et til Absalon Christiansøn paa 1 pd: 21 mrk: sm:, 5/6 huud i dito gaard, blev læst.
et af 5te Decbr: 1758 til Lars Mogensen paa 9 mrk: smør, ½ f:skind med bøxsel, og
overbøxsel til 18 mrk: smør, 1 f:skind, i gaarden Houchenes, blev læst.
et ligedan af sam/m/e dato, Landskyld og gaard, til Mogens Arvesen, blev læst.
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Kongl: allernaadigste skiøde af 5te Decbr: 1758 til Tron Knudsen paa 1 pd: 8 mrk: smør, 2/3
faarskind, 1/3 K:skind med bøxsel i gaarden Hougsnæs, blev læst.
et af sam/m/e dato til Lars Siowatsen paa ½ Løb smør, ½ huud i gaarden Nedr:
Røn/n/estrand, blev læst.
et til Wiching Iwersen paa 2 pund smør, 1 b:skind i gaarden Hofaas, blev læst,
et til Ebbe Hansen og Richold Erichsen paa 1 Løb 13 mrk: smør, 1 hd: i gaarden Eide, blev
læst.
et til Brynild Knudsen paa 1 pd: 8 mrk: smør, 2/3 f:skind, 1/3 K:skind i gaarden Hougsnæs,
læst.
et til Niels Tronsen paa ½ Løb smør, ½ huud i gaarden Nedr: Røn/n/estrand, blev læst.
et til Ole Jørgensen paa 1 pd: 8 mrk: smør, 2/3 f:skind, 1/3 K:skind i gaarden Hougsnæs,
læst.
et af 19de Aug: 1758 til Lars Wambem paa 12 mrk: smør, 2 f:skind uden bøxel i gaarden
øvre Hagestad.
et af 9de Septbr: 1758 til Ole Halsteensen paa ½ Løb sm:, 1 g:sk: med bøxel, og overbøxel
til 18 mrk: smør, Et faarskind, i gaarden Midaas, blev læst.
et af 19de Aug: 1758 til Capitain Hierman paa 1 pd: smør i gaarden Syssendalen, læst.
et til dito paa 5 mrk: smør, 1 K:skind uden bøxel i gaarden Westreim, blev læst.
et til dito paa 6 mrk: smør, 1 K:skind uden bøxel i gaarden øfre Leqve, læst.
et dito til dito paa 1 pd: 12 mrk: smør, 1 b:skind med bøxel i gaarden Maabøe, læst.
et til dito paa 18 mrk: smør i gaarden Høel, blev læst.
et til dito paa 12 mrk: smør med bøxsel i gaarden Feet, blev læst.
et af 20de Martj 1759 til Andwe Endresen paa Løsnings Retten til ½ Løb sm:, ½ b:sk: i
gaarden Halanger.
et af 6de Martj 1759 til Johan/n/es Siursen paa Løsnings Ret: til 1 Løb sm:, ½ hd: i gaard:
Nessem, læst.
et ligedan til Endre Andresen paa Løsnings Ret: til ½ Løb sm:, 1 b:sk: i gaard: Scheie, blev
læst.
et til Ole Larsen paa Løsnings R: til ½ Løb sm:, 1 b:sk: i gaard: Jndr: Dahle, blev læst.
et til Anders Torbiørnsen paa Løsnings R: til 1 Løb sm:, ½ hud i gaard: Nesseim, læst.
Dend 22de Maj er ved bem:te Grawens Ting følgende passeret.
Mons:r Holgier Møllerup for sin Jomfru søster gav tilkiende, at have med Muntl: varsel til
dette Ting under Lovens faldsmaal ladet indkalde Knud Ellingsøn Store Grawen, {An}
Richold Kierland og Guri øvre Røn/n/estrand, deres vidnesbyrd at aflæge angaaende En guldKiæde afgangne Margareta Biærne har givet hands Søster i Fadergave. vidnerne at anhøre er
indkaldet Mademoiselle Judite Biærne med Værge, Welærværdige Hr: Poul Schnabel, alt til
et lovskicket Tingsvidnes erholdelse, vilde fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
Welærværdige Hr: Schnabel for sin Myndling Judite Biærne møtte, tilstoed lovlig varsel, tog
sig reserveret, om fornødiges, qvæstioner til vidnerne at fremsætte, vilde først anhøre deres
udsigende.
de indstevnte vidner møtte alle. Eedens forklaring blev dem forelæst, og formanet at blive
ved sandhed.
1ste vidne, Knud Ellingsøn, boendes paa gaarden Store Grawen, efter aflagde Eed vidnede,
at have hørt Folck sige paa gaarden hvor hand er, det sal: Margarete havde givet Jomfrue
Møllerup en guldKeede, men har aldrig hørt ordene af sal: Margarete. Parterne havde ej
noget at tilspørge vidnet.

2det vidne, Richold Torgielsøn, boendes paa Kierland, efter aflagde Eed vidnede, at
omtrendt for 2 aar siden sat sal: Margareta og vidnets Kone og taltes sam/m/en \{om}/ {da
siger Mar} om Jomfrue Møllerup, da siger Margareta, hun maae nock holde af mig, thj ieg har
givet hende en guldKeede paa 16 Rdr:, som hun skal have efter min død.
3de vidne, Guri Isaaksdatter, huusKone paa øvre Røn/n/estrand, efter aflagde Eed vidnede,
mange gange af sal: Margarete at have hørt sige, det hun havde givet Jomfrue Møllerup guld
Keeden i Fadergave, og at hun skulde have den efter hindes død. Mons:r Møllerup tilspurte
vidnet, om hun icke har hørt disse sam/m/e ord af Judite selv at udsige. Resp: da Margareta
var død, var vidnet med Jomfruen dagen der efter paa Store Grawen, hvor hun ved døden
afgick, da siger søsteren Judite til vidnet, guld Keeden vil ieg icke regne, thj den er given
Jomfruen i Fadergave.
Mons:r Møllerup var Tingsvidne begierende, om hvis passeret er.
{Welærværdige Hr: Schnabel sagde,} efter vidnernes afhørelse lod Judite ...le Biærnets
Formyndere tilføre, at hand icke kunde tilstaae at guld Keeden, som ej af Margareta var
fortiendt, ej heller hende af nogen foræret, men kom/m/en af Faders boe, skulde kom/m/e fra
stervboen, der imod beraabte sig paa, deels at Margareta icke burde eller kunde give noget
bort, uden hindes Formynderes Consens, deels at alt det som af vidnerne er vun/n/et, gaar ud
paa at sal: Margareta, efter hindes død havde lovet Kuld!! (Guld) Keeden bort til Jomfrue {G}
Jorgia Møllerup som et slags Fadergave, og i den/n/e tilfælde bliver haabet {at ej alleene af
oberformynderen, men og} af Formynderen \at/ Lovens 5te B: 4 C: 16, og særdeeles 17 art:
giver tilkiende, at slige gaver og Testamenter ej bliver gyldige, til {at} gives {det} bort, og at
det er billigt at Keeden \ej/ bliver bort given.
Eragtet,
det af Mons:r Møllerup forlangende Tingsvidne billiges ham, og den af Welærværdige Hr:
Schnabel giorde paastand henviises til den Competende Dom/m/ere at paakiende.
Torbiørn Poulsøn Lindebræche forestillede, det hands søn Aamun Torbiørnsøn er meget
behæftet med Spedalske Svagheden, saa intet haab om hands forbedring, nu hand er 14 aar
gam/m/el, bliver at vente, og da hand selv som Fader er af saa ringe Kræfter, at hand ej
formaaer end det ringeste at bekoste til hands indlæm/m/else i Hospitalet, agter der for hos
den høye Øfrighed at giøre underdanig ansøgning, om at faae den/n/e sin svage søn paa
Ambtets omkostning i Hospitalet indlem/m/et, til den ende hand til den/n/e Tingsøgende
Almue fremsatte disse 2de spørsmaal. 1o: om det icke desvær er Almuen bekiendt det hands
søn Aamun Torbiørnsøn med en hæsselig svaghed er behæftet. 2o: om det icke er Almuen
bekiendt, det hand som Fader er en aldeeles fattig Mand, der ej formaaer noget eller det
ring[e]ste paa den/n/e sin søn at anvende. her om hand begierede Almuen sandfærdig vilde
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give deres vidnesbyrd.
Lensmanden med Almuen Eenstem/m/ende svarede til det første, at det desvære er dem alt
for vel bekiendt, det den/n/e Torbiørn Li[n]debræche[s] søn med en meget hæsselig svaghed i
nogle aar har været og er behæftet. Til det andet spørsmaal svarede de, det Torbiørn
Lindebræche er ej alleene en gandske fattig Mand, men haver og mange Børn at forsørge.
Torbiørn Lindebræche var Tingsvidne begierende om vis passeret er, som blev billiget.
Torbiørn Poulsøn Lindebræche for sin frende Tosten Hylde gav tilkiende, det hand med
muntlig varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Wiching Spaanem, vidner at anhøre,
sc: Siur Olsøn og Siur Poulsøn Spaanem, som under Lovens faldsmaal er indkaldet at vidne
om Citantens fordring hos den indstevnte, som er efter rigtig giorde Regnskab 2 rd: 3 mrk:,

der om Wiching Spaanem at imodtage Dom til betaling samt processens erstatning, vil
fornem/m/e om de indstevnte møder.
den indstevnte Wiching Spaanem blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.
de indstevnte vidner møtte, dem Citanten paastoed Eedelig forhørt.
Kaldsmændene Tollef Hagestad og Bertel Lissebræche afhiemlede stevningen at være lovlig
forkyndt Wiching Spaanem udj eget paahør.
Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Siur Poulsøn, boende paa Spaanem, aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at
nestleeden aar om høsten giorde Tosten Hylde og Wiching Spaanem Regnskab med hinanden,
hvor til vidnet med det andet indstevnte vidne blev tilkaldet som vidner, da blev deres
Regnskab sluttelig saaleedes, at vis Wiching ej havde oppebaaret 1 rd: hos Conradt
Undeland, saa blev hand ickun skyldig til Tosten 9 mrk:, men havde hand oppebaaret den
Rigsdaler, blev hand skyldig 15 mrk:, der for satte hand en Koe i pant til Tosten, paa den
maade, at vis hand ej betalte pengene til Juul, skulde Tosten uden videre process have Koen,
dog saa, at vidnet som havde i Koen {for} 13 mrk:, først blev afbetalt, og der om gave de hin
anden haand Reckning og vare ven/n/er og forligte.
2det vidne, Siur Olsøn, boende paa Spaanem, efter aflagde Eed vidnede Conform med første
vidne.
Citanten erindrede om Laugdag for dend indstevnte.
Afskeediget,
dend lovlig indstevnte Wiching Spaanem forelæges at møde til næste ting.
Torbiørn Poulsøn Lindebræche udgivene pante brev af 28de Octbr: 1750, læst til tinge dend
30de Octbr: sam/m/e aar, og indført i pante Bogen paa fol: 327 og 328, blev efter paategnede
qvittering af 15de Febr: 1759 anviist til udslettelse.
Torchiel Thomasøn Halanger udgivene pante brev af 26de Apriil 1756, læst til Tinge d: 24
Maj sam/m/e aar, og indført i Pante bogen paa fol: 444, blev efter paategnede qvittering af
25de Octbr: 1758 anviist til udslettelse.
Siur Poulsøn Spaanem udgivene skiøde af dags dato til Richold Olsøn paa ½ Løb smør, ½
hud med bøxel i gaarden øvre Hagestad, blev læst.
Jacob Olsøn Nedr: Twedt udgivene skiøde af dags dato til Ole Jacobsøn paa 1 pund 3 mrk:
smør med bøxel i gaarden Nedr: Twedt, blev læst.
Ole Andersøn Gielmoe udgivene gields brev af dags dato til Ole Gribsen Ødwen for
pengelaan 40 rd:, imod det pant af ½ Spd: sm:, ¼ b:skind i gaarden Gielmoe, blev læst.
Ole Halsteensøn Midaas udgivene skiøde af 2den Apriil 1759 til Erich Olsøn paa 1 pd: 9 ¾
mrk: smør med bøxel i gaarden Midaas, blev læst.
Iwer Michelsøn Lionne udgivene gields brev af dags dato til Ole Gribsøn Lionne for
pangelaan 130 rd:, imod pant af ½ Løb sm:, ¼ hd:, ¼ td: salt i gaarden Lionne, blev læst.
Snare Arnesøn Saaqvitne udgivene gields brev af 21 Maj a: c: til Rognald Houge for
pengelaan 160 rd:, imod 1 Løb smør i gaarden Saaqvitne til underpant, blev læst.
Torchiel Thomasøn Halanger udgivene skiøde af 30de Octbr: 1758 til Aslach Svendsen
Eidnes paa ½ Løb smør, ½ huud i gaarden Wangen, blev læst.
Lars Andvesøn Lionne udgivene gields brev af 21 Maj h: a: til Hr: Poul Schnabel for penge
laan 150 rd:, imod ½ Løb smør, ¼ hd:, ¼ td: salt i gaard: Lionne til underpant, læst.
Niels Nielsøn Mehuus udgivene skiøde af 14 Apriil 1759 til Niels Nielsøn paa 1 pund 6 mrk:
smør, 5/12 huud i gaarden Meehuus, blev læst.
Torbiørn Poulsøn Lindebræche udgivene gields brev af 14 Febr: h: a: til Cancellie Raad
Fleischer for pengelaan 150 rd:, imod det pant af 1 pd: 3 mrk: smør, 1 ½ g:skind med bøxel
og herlighed i gaarden Lindebræche, blev læst.

Fogden til kiende gav, at da udi Auctions Vercket over den Hans Maj:tt forbeholdene
Relutions Rætt, er anført for kiøber til Rætten for den gaard Wallerviig, af skyld ½ Løb smør,
i Ulwiig sogn, Grawens skibreede, Hardanger Fogderie, af Matricul No: 91, Eierne til
gaarden, Hans Mikelsen og Helje Olsøn, der imod ved den af Comparenten nedsende
Designation over betalningen, alleene anført Helje Olsøn, der kiøbeSum/m/en med 11 rd:
haver betalt, og for han/n/em alleene forlanget det Kongl: skiøde indrettet, saa i anleedning af
Hans Exellence Hr: Stiftbefalingsmandens skrivelse af 9de i den/n/e Maanet, grundende sig
paa det Høy lovlige Rente-Kam/m/er[s] skrivelse af 14de nest forhen, hafde hand til dette
Ting ladet indkalde den som medEier anførte Hans Michelsen, til inden Retten at give sin
forklaring, om at hand icke lige som hand haver overdraget til sin svoger Helje Olsøn sin
andeel udj gaarden, og nu tillige haver overladt han/n/em den kiøbte Reluitions Rætt, og at
hand var fornøyet med at det Kongl: allernaadigste skiøde paa Helje Olsøn blev udstæd.
Hans Michelsøn møtte og vedstoed for Rætten, at det forholder sig saa i sandhed som her
Fogden har omspurt, og der med var fornøyet.
Ligesaa at da udj sam/m/e Auctions Værck, for Rætten til den gaard Wangen, No: 69 i
sam/m/e sogn og skibreede, som Kiøber staar anført Eieren Torchiel Halanger, der imod af
Comparenten i hands needsende betalings Designation anført Aslach Swendsen Eidnes, til
hvilcken
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budet er overladt, og der haver betalt Løsnings Sum/m/en med 11 rd:, og paa han/n/em begiert
det Kongl: skiøde udstæd, saa siden Eieren Torchiel Halanger her nu for Rætten var tilstæde,
saa begierede hand, at maatte give den/n/e sin forklaring, om hand icke tillige med gaarden
Wangen i sig selv, hvilcken hand nu haver afhændt og skiødet til bem:te Aslach Swendsen
Eidnes, tillige haver overdraget ham den kiøbte Reluitions Rætt.
Torchiel Halanger fremstoed for Rætten og sagde, det forholder sig med sandhed, at hand til
Aslach Svendsen Eidnes har solt gaarden Wangen, og tillige overladt ham den kiøbte
Reluitions Rætt, er fornøyet og begiærende at det Kongl: Allernaadigste skiøde vorder udstæd
paa Aslach Swendsen Eidnes.
Fogden begierede beskreven hvis passeret er.
opsidderen paa den gaard Børsem udj Ulwiig sogn, Grawens skibreede og Hardanger
Fogderie, der forhen har været Hans Maj:tt tilhørende, under den saakaldede Halsnøe Closter
goeds, men nu ved den over dette goeds hold[t]e Auction solt og tilslagen den Bondemand
Niels Pedersen Spilde, af skyld 1 Løb smør, 1 buckeskind, 2 Løber salt med bøxsel, og
overbøxel til En Løb smør, 1 buckeskind og 1 geedskind Bondegoeds.
Magnus Iwersen fremstoed for Rætten og begierede at bem:te Niels Pedersen Spilden her
inden Rætten maatte give sin forklaring, om hand icke, ej alleene ved den hold[t]e Auction
over dette goeds, var til stæde paa hands vegne og sam/m/e gaard skulde kiøbe, og i den
anleedning sam/m/e sig ved Auctionen tilslagen, men end og nu dette sit bud til han/n/em
aldeeles overdraget.
Niels Pedersøn Spilden fremstoed for Rætten og sagde, det hand paa Auctionen kiøbte for
opsidderen Magnus Iwersen, har og til ham afstaaet al Retten, og begierede at det Kongl:
allernaadigste skiøde paa bem:te Magnus Iwersen maatte blive udstædet, lagde dette der hos,
at hand med en frelst og Reen samvittighed kand bevidne, at hand som den øvrige tilstæde
værende kiøbende Almue, var og stoed udj den faste tancke og indbildning, at overbøxlingen
skulde følge under Kiøbet med det andet goeds, eller om noget skulde være, da i det høyeste
at skulde betales med det halve i det andet goeds, ingenlunde hand som all Resten sig kunde
forestille at den, neml: overbøxlingen, hvilcket imod det andet goeds er en saa ulige herlighed,

med det sam/m/e skulde betales, hvilket, naar sig havde kundet forestillet, eller ved Auctions
stædet Rættelig faaet underretning om, som den/n/em som Enfoldige Bønder burde have
været betydet, og de paa Auctions stædet icke heller kunde fordriste sig til saa nøye at spørge
om, men blut!! (blot) maatte følge den fornuftige indbilling eller tancke de sig der om selv
kunde giøre, ellers var det i sig selv en blut umuelighed at de saa høyt med deres bud for
løben kunde have gaaet, som nu for den/n/e gaard her er skeet, nemlig á løb 250 rd:, dersom
hand skulde have tænckt at overbøxlingen udj gaarden, der næsten er lige saa stoer som det
hans Maj:tt Eiede med fuld bøxel udj gaarden, skulde betales med lige værd.
Britte Siursdatter udgivene skiøde af 24de Octbr: 1758 til Elling Swendsen paa 1 pund 21
mrk: smør med bøxel i gaarden Nedr: Leqwen, blev læst.
Dend 23de Maj er ved Grawens Ting end videre passeret som følger.
Lars Iwersøn Nesseim udgivene skiøde af 3de Apr: h: a: til Knud Nielsøn paa 1 pd: 7 ½ mrk:
sm: i Nesseim.
Niels Tronsøn Rønnestrand udgivene gields brev af 22 Maj h: a: til Brynild Larsøn Seim for
penge laan 279 rd:, imod ½ Løb sm:, ½ huuds forpantning i gaarden Nedr: Rønnestrand.
Lars Madsen Welke udgivene skiøde af 19de Apriil h: a: til Mads Larsøn paa ½ Løb 4 ½
mrk: smør i Welke.
Hr: Capitain Jens Hierman udgivene skiøde af 21de Maj h: a: til Niels Endresen paa ¼ pund
smør med bøxsel i gaarden Syssendahlen, blev læst.
Et dito skiøde af sam/m/e dato til Swend Knudsen paa 12 mrk: smør i Gaarden Feet, blev
læst.
et til Peder Nielsen paa 12 mrk: smør med bøxel i gaarden Syssendalen, blev læst.
Anve Tostensen Lionne og Ole Andfindsen øvre Hagestad oprettede Kiøbe Contract af 21de
Maj h: a: om en part jordegoeds i gaarden Lionne, blev læst.
Andwe Tostens: Lion/n/e udgivene skiøde af 22 Maj h: a: til Ole Anfindsøn øvre Hagestad
paa En halv Løb smør, ¼ hud og ¼ td: salt med bøxel i gaarden Lionne, blev læst.
Andwe Tostensen Lionne udgivene gields brev af 22de Maj 1759 til Hr: Poul Schnabel for
penge laan 150 rd:, imod det underpant af ½ Løb sm:, ¼ hd:, ¼ td: salt i gaard: Lionne, læst.
Ole Anfindsen øvre Hagestad udgivene gields brev af dags dato til Grawens Præstegields
Almue!! for penge laan 150 rd:, imod det underpant af En halv Løb smør, ¼ hud og ¼ td: salt
i gaarden Lionne, blev læst.
Hr: Capitain Jens Hierman udgivene skiøde af 21 Maj h: a: til Peder Larsen paa 18 mrk:
smør, ½ buckskind i gaarden Maabøe, blev læst,
Ole Jørgensøn Hougsnes udgivene skiøde af 22 Maj 1759 til Jørgen Olsøn paa 16 mrk: smør,
1/3 faarskind, 1/6 Kalvskind i gaarden Hougsnes, blev læst.
Jan Swensen Scheie gav tilkiende, det hand med muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Gunder Garrethuun for skyldig værende 15 rd: reede penge, der om Dom at
imodtage til betalning med processens omkostning, vilde fornem/m/e om den indstevnte
møder.
dend indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Gunner Larsen Buu og Iwer Johan/n/essen Ærdahl afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt Gunder Garrethuun udj Eget paahør, for det hand til Ci[tan]ten er skyldig
efter beviis, uden at nævne Sum/m/en paa pengene, siden de det ej viste, ej heller der om var
given nogen ordre.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget,

Gunder Garretun forelæges at møde til neste ting.
Fogden Juel gav tilkiende, det hand paa Justitiens vegne til dette Ting har ladet stevne og
indkalde {Ole Simonsøn Lien og} Siowat Larsen Røn/n/estrand for fortiilig sam/m/enleie
med sin huustroe, der om dom at anhøre til bøders
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erlægelse samt processens erstatning, vilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
den indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Christopher Ystaas og Lars Olsøn Eie afhiemlede stevning[en]s lovlige
forkyndelse udj Siowat Larsen øfre Rønnestrands Eget paahør.
Actor lagde i Rette Sogne Præstens Attest af 21de Maj, og erindrede om Laugdag. dend i
Retten fremlagde Attest er saalydende.
Afskeediget,
Siowat Larsen Rønnestrand forelæges at møde til næste ting.
Hr: Capitain Hierman gav til kiende, det hand med muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Iwer Magnussøn Børse for skyldig værende 8 rd: og nogle skilling, efter Regning,
der om Dom at imodtage til betalning og processens erstatning, vilde fornem/m/e om den
indstevnte møder.
den indstevnte Iwer Børse blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Bertel Andersen Lissebræche og Tollef Hagestad afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt udj Iwer Børse[s] Eget paahør.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget,
Iwer Børse forelæges at møde til næste Ting.
Ole Tostensen Westreim udj den af Anfind Leqwe mod ham anlagde sag om den Tømmer
stock som nu i saa lang tiid er bleven Ventileret, og da hand nu atter til dette Ting er indstevnt
af Anfind Leqve til at anhøre dom, og bem:te Anfind ej selv møder, paastoed Comparenten
frikiendelse Dom for hands beskyldninger, og saaleedes slutter sagen, men for ej at aarsage
Retten her til Tinge Dom at afsige, er hand fornøyet med Dom i sagen til høste Tinget at
anhøre.
Afskeediget,
Sagen optages til Doms afsigelse paa næst anstundende høste-Ting, efter Ole Tostensen
Westreim[s] paastand, til benævnte Ting Parterne haver at møde, Dom at anhøre, siden hoved
Citanten nu ej lader møde ved sin sag.
Erich Olsen Midaas udgivene gields brev af 22 Maj h: a: til Samson Johan/n/essøn Nessem
for laante penge 150 rd:, imod det underpant af 1 pd: 9 ¾ mrk: smør med bøxel og herlighed i
gaarden Midaas, blev læst.
Fogden lod inden Rætten oplæsse og Examinere dette skibreede[s] Skatte Restance, hvis
endelig Sum/m/a var 452 rd: 37 s:, og som ingen noget der imod havde at erindre, var hand
Rettens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Knud Nielsen Nessem udgivene gields brev af 4 Apr: h: a: til Lars Iwersøn Nessem for penge
laan 49 rd: 5 mrk: 4 s:, imod det brugelig underpant af 1 pd: 7 ½ mrk: sm: i Nessem.

Ole Halsteensøn Midaas udgivene gields brev af dags dato til Halsten Bilde for pengelaan
170 rd:, imod det underpant af 18 mrk: smør, ½ g:skind med bøxsel, og overbøxsel til 9 mrk:
smør, ½ f:skind, i gaarden Midaas, blev læst.
Elling Swendsen Nedr: Leqwen udgivene skiøde af dags dato til Niels Siursen, Mogns
Torbiørnsøn og Ole Jansen paa 18 mrk: sm:, 1 f:sk: uden bøxel i gaard: Jørdre, blev læst.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev dette Grawens Ting
ophævet.

Dend 25de Maj blev paa Gaarden Utne med Kingtserviig og Røldahls skibreeders Almuer
holden Et Almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting; da Rætten blev betiendt med
det ordinaire Laug Rett som paa fol: 166 findes opnævnt og Specificeret, undtagen for Jacob
Swendsen Huus sat Iwer Olsøn Utne, for Jon Guttormsøn Jordal sat Ole Olsøn Berven, og for
Østen Jordahl sat Jørgen Freim, nærværende inden Retten Hr: Fogden Juel med Bøygde
Lensmændene Jon Torgielsøn Hougse, og af Røldahl Helje Monsøn Hamre, og de
Tingsøgende Almuer,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forord:, Rescribter og Ordres, som
ved Jondahls Ting paa fol: 167 findes antegnet.
Torbiørn Poulsøn Lindebræche for sin frende Aasmun Olsøn Berge og paa hands vegne gav
til kiende, det hand med muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde sin huustroe
Dordei Nielsdatter[s] Steefader, Lensmand i Røldal, Helje Monsøn Hamre, til at betalle ham
hands huustroes Fader arv efter skifte brev af 6de Julj 1725, som er 28 rd: 1 mrk: 9 s:, hvorpaa
er betalt 18 rd:, Rester 10 rd: 1 mrk: 9 s:, som ej i Mindelighed har været at bekom/m/e, der
for kaldet at blive Dømt til at betale disse Resterende 10 rd: 1 mrk: 9 s: med Renter fra den
tiid dend indstevnte blev gift med Citantens svigerModer, og indtil betalningen skeer, samt
processens omkostning at erstatte, vilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
Helje Hamre møtte, tilstoed varselen, og sagde at have været gift med sin huustroe siden
Anno 1726. begierede ellers sagen paa nogle tiimer udsat, for at see den imindelighed afgiort.
Afsagt.
sagen udsettes til i eftermiddag Klocken 3 slet.
Kongl: Allernaadigst skiøde af 6de Febr: 1759 til Lars Larsen paa ½ g:skind, ¾ K:skind uden
bøxel i gaarden Bache, blev læst.
et dito af sam/m/e dato til Michel Østensen paa 2 pd: 12 mrk: sm: med bøxel i gaard: Lutro,
blev læst.
et til Johannes Østensen paa 18 mrk: smør med bøxel i sam/m/e gaard Lutro, læst.
et til Arne Knudsen paa 1 pund 6 mrk: smør med bøxel i bem:te gaard, læst.
et til Arne Østensen paa 1 pund 12 mrk: smør med bøxel i sam/m/e gaard, læst.
et til Michel Jonsen paa 1 pd: 6 mrk: smør i dito gaard, med bøxel, blev læst.
et til Ole Olsen paa 1 pund 12 mrk: smør, 2 g:skind med bøxel i gaarden Lothe, læst.
et til Asbiørn Jacobs: paa 12 mrk: sm:, 1 f:sk: med bøxel, og overbøxel til 6 mrk: sm:, ½
f:skind, ½ K:sk:, i gaard: Nøsflaat.
et af 19de Debr: 1758 til Ole Larsen paa 1 Løb sm:, 1 hd: med bøxel i gaarden Helleland,
blev læst.
et af 6. Febr: 1759 til Mathias Samsonsen paa 11 ½ mrk: sm:, 1 f:skind i gaarden Frønes,
blev læst.

et dito til Anfind Gundersen paa 9 ½ mrk: smør, En Løb salt uden bøxel i gaarden Lofthuus,
læst.
et dito til Anders Olsøn paa 18 mrk: smør med bøxel i gaarden Lutro, blev læst.
Aasmun Olsen Berge og hands værfader Helje Hamre declarerede at den sag dem [i]mellem
værende, som i Formiddag var foretaged, er nu forligt og ophæved.
Thomas Wichlichsøn Berje udgivene gields brev af 7 Maj 1740, indført i Pante bogen paa fol:
21, blev efter paategnede qvittering af 13 Maj 1758 anvist til udslettelse.
Lensmanden Jon Hougse for Kiøbmanden Johan Weiner efter forige tiltalle {for} Contra Siur
Pedersen {Huus} \Qwalnes/ for skyldig værende 7 rd: 5 mrk: 8 s: Crediterede vare, gav
tilkiende, lovl: at have ladet forkynde Rættens forelægelse for den paagieldende. vilde
fornem/m/e om hand nu møder.
dend indstevnte Siur Pedersen, huusmand paa Gaarden Qwalnes, møtte og tilstoed
fordringens rigtighed, men kunde nu ej betale.
Citanten paastoed Dom.
Da blev saaleedes for Rætt Dømt og
Afsagt.
Da Siur Pedersøn, huusmand paa Qwalnes, tilstaar fordringens rigtighed, saa Kiendes for Rætt
det hand til Citanten bør betale de paastevnte 7 rd: 5 mrk: 8 s:, og udj Processens omkostning
2 rd: 16 s:, inden 15 dage efter Dom/m/ens forkyndelse under Nam og Execution.
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Jørgen Knudsøn Freim og medJnteressendere udgivende skiøde af 30de Martj 1758 til Helje
Knudsen paa 2 pund smør med bøxel i gaarden Jordahl 2det Thuun, blev læst.
Michel Asbiørnsøn Twisme udgivene skiøde af 26de Octbr: 1758 til Asbiørn Endresøn paa
½ Løb smør uden bøxel i gaarden Twisme, blev læst.
Asbiørn Jacobsøn Nøsflaat og medJnteressendere udgivene skiøde af 3 Junj 1758 til Jon
Hansen paa 1 pund 13 ¾ mrk: smør med bøxel i gaarden Store Røtte, blev læst.
Lars Jonsøn Mochestad udgivene pantebrev af 29de Nobr: 1755, indført i Pante bogen paa
fol: 445 og 446, blev efter paategnede qvittering af 9de Martj 1759 anviist til udslettelse.
Aslach Swendsøn Eidnes udgivene skiøde af 18de Apriil 1759 til Swend Larsøn Eidnes paa
½ Løb smør og En halv huud i gaarden Eidnes, blev læst.
Gunder Halstensøn Rogde udgivene gields brev af 27de Octbr: 1758 til Elling Tollefsøn
Krogeviig for laante penge 300 rd:, imod det underpant af 1 pd: 23 15/16 mrk: smør med
bøxel i gaard: Rogde, blev læst.
Aad Olsøn Qwæstad udgivene skiøde af 6de Apriil 1759 til Ole Aads: paa 1 pd: 6 mrk: sm: i
gaard: Qwæstad.
Iwer Johan/n/essøn Eidnes udgivene gields [brev] af 31de Martj 1759 til Haldor Thobiasøn
Helleland for 200 rd: penge laan, imod det underpant af 2 pd: 18 mrk: smør, ½ huud i gaarden
Eidnes, læst.
Swend Larsen Eidnes udgivene gields brev af 19 Apr: 1759 til Jørgen Aamunsøn Lofthuus
for 450 rd: penge laan, imod det underpant af 1 Løb smør, 1 huud i gaarden Eidnes, læst.
Rasmus Johan/n/essøn Børsem og medJnteressendere udgivene bøxelbrev med Rewers, af
31 Martj 1759, til Ole Aadsen paa 1 Løb 6 mrk: smør i gaarden Qwæstad, blev læst.
Dend 26de Maj er ved Kingtserviig skibreede[s] Som/m/erting følgende passeret.

Niels Halwersen Buue udgivene gields brev af 14 Junj 1738, indført i Pantebogen paa fol: 116
og 117, blev efter paategnede qvittering af 25 Junj 1758 anvist til udslettelse.
Johan/n/es Olsen Buustethuun udgivene gields brev af 22 Decbr: 1758 til Cancellie Raad
Fleischer for laante pange 200 rd:, mod det underpant af 1ste Priorité i gaarden Buustethuun 2
pd: 5 ¼ mrk: smør, og i gaarden Opheim 9 mrk: smør, 1 g:skind med bøxel, samt det ved
Bustethuun beligende giestgiberiets tilhørende huuser, og endelig, anden Priorité i gaarden
Aga 2 pd: 6 mrk: smør, ¼ td: salt med bøxsel, blev læst.
Niels Knuds: Rogdeberg udgivene skiøde af 2de Martj 1759 til Guttorm Knuds: paa ½ Løb
smør, 1 g:skind med bøxel i gaarden Rogdeberg, blev læst.
Knud Nielsen Rogde udgivene skiøde af 2den Martj 1759 til Niels Knudsøn paa 1 Løb 3
mrk: smør med bøxel i gaarden Rogde, blev læst.
Aslach Jonsøn Aga og medJnteressendere udgivene skiøde af 26de Octbr: 1758 til Ole
Jonsøn paa 1 pund 5 mrk: smør med bøxsel i gaarden Agga, blev læst.
Thomas Wichlichsøn Berje udgivene skiøde af gaar dags dato til Lars Thomasøn paa 2 pund
22 ½ mrk: smør, 1 geedskind med bøxel i gaarden Berje, blev læst.
Lars Thomasøn Berje udgivene gields brev af gaar dags dato til Siur Knudsøn Staene for
laante penge 80 rd:, imod det underpant af 2 pd: 22 ½ mrk: sm:, 1 g:skind i gaarden Berje,
læst.
Thore Knudsøn Diønne udgivene skiøde af gaar dags dato til Knud Thoresøn paa ½ Løb
smør, ½ hd: med bøxel, og overbøxel til Ulviig Kircke goeds i gaard: Diøn/n/e, blev læst.
Arne Siursøn Twedt udgivene skiøde af gaar dags dato til Tosteen Olsøn paa 1 Spand smør,
1/6 huud med bøxel i gaarden Huus, blev læst.
Ole Samsonsøn Eie udgivene skiøde af gaar dags dato til Henrich Jørgensøn Eie og Elias
Larsøn ibdm: paa ½ Løb smør med bøxel i gaarden Eie, blev læst.
Mathias Holgiersøn øvre Berven udgivene gields brev af gaar dags dato til Christopher
Wichlichsøn Sexe for penge laan 80 rd:, mod det pant af 1 pd: 7 ½ mrk: smør, 1 b:skind i
gaard: øvre Berven.
Erich Asbiørnsøn Store Naae udgivene skiøde af gaar dags dato til Knud Olsøn, Jacob
Knudsøn, Gunner Jacobsøn, Siur Arnesøn, Bottolph Larsøn, og Mathias Michelsøn paa En
Teig kaldet Hundstien at tilhøre Mitbleie, blev læst.
Ole Iwersøn Reisetter udgivene gields brev af 2den Apriil 1759 til Giæstgiberen Hans
Hansen Utne for penge laan 100 rd:, mod pant af 22 mrk: smør, 1 g:skind i gaarden Reisetter,
læst.
Lars Olsøn Nøswiig udgivene gields brev af dags dato til Siur Christiansøn Haastabe for
penge laan 40 rd:, mod det underpant af 12 mrk: smør, 1 f:skind i gaarden Nøswiig.
Hr: Provsten Atke udgivene bøxelbrev med Revers, af 20de Decbr: 1758, til Asbiørn
Endresøn paa ½ Løb smør i gaarden Twisme, blev læst.
Arveskifte brevet af 12de og 13de Febr: 1759, sluttet efter afgangne Iwer Aamunsøn
Diggrenes, blev læst, og var stervboen Eiende jordegoeds udi gaarden Diggrenes 1 pd: 7 ½
mrk: smør med bøxel, vurderet 31 rd: 3 mrk:, og lodnet imel: Arvingerne, saasom Synneve
Iwerdatter 15 ¾ mrk: smør, dend sal: Mands ælste søn/n/s børn, Knud, Iwer og Jørgen
Amun-søn/n/er, hver arvet 1 1/6 mrk: smør, dend sal: Mands Børn har arvet, neml: Jon
Iwersøn 3 ½ mrk: smør, Gyri, Torbiør, Agaatte, Jorand og Gunnilde Iwerdøttere, hver arvet 1
¾ mrk: smør. Nock i platset Æen Eiede stervboet 3 3/8 mrk: smør, vurderet 2 rd: 4 mrk: 14
s:, og udlagt i arv til Encken Synnewe Iwerdatter 1 11/16 mrk: smør, til søn/n/en Jon Iwersøn
1 11/16 mrk: smør, alt med bøxel.
Swend Knudsøn Luttro som frende til Arne Jonsøn Widnes og paa hands vegne, gav til
kiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Knud Larsøn

Lotte for skyldig værende laante penge 6 rd: 3 mrk:, som ej imindelighed kand erholdes, der
om Dom at imodtage til betalning og processens omnkostning, vilde fornem/m/e om den
indstevnte møder.
dend indstevnte blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være Knud
Larsøn Lotte i Eget med Kone[s] paahør lovlig forkyndt.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Knud Larsøn Lotte forelæges at møde til næste Ting.
Ole Steensøn Biotwedt efter forige tiltale Contra Ole Larsøn Qwalwiigen, æskede sagen i
Rette, og vilde fornem/m/e hvad den indstente havde at fremføre.
for indstevnte Ole Larsøn Qwalwiigen møtte broderen Torgier Aalsager, som forestillede det
hands broder om Tingets holdelse var bleven saa seendt underrettet, det hand ej kunde naae
lovlig varsel til dette Ting, derfor begierede sag[en] udsat til næste Ting, at faae Contra vidner
lovlig indkaldet, protesterede imod overiilelse.
Afskeediget,
dend af Ole Larsøn Qwalviigen ved Broder Torgier Alsager forlangende udsettelse billiges
ham end nu nock en gang for alle til neste ting.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere dette skibreede[s] skatte Restance, hvis
endelig Summa var 519 rd: 5 s:, og som ingen noget der imod havde at erindre, var hand
Rettens Attestation begierende, som billigens blev efterkom/m/et. ligeleedes en Attestation
om gaarden Reinsaas, at der for aaret 1758 ej er falden nogen første bøxel.
Efter 3de gang udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget for
dette skibreede ophævet.
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Dend 28de Maj blev Retten betiendt paa Gaarden Jndr: Alsager, udj den paa fol: 166
Jncaminerede sag, med det der Specificerede Laugret, undtagen i Thomas Hougstvedt stæd
sat Ole Torgielsøn Hougse, nærværende Bøygde Lensmanden Jon Hougse, som forestillede,
at da den/n/e sag gaar til ordentlig process og Rættergang, har hand endnu opnævnt 2de Laug
Rettes mænd, Rætten at betiene, som er Niels øvre Qwale og Erich Knudsen Langesetter.
hvorda for Rætten fremstoed Citanten Sølfest Alsager og gav tilkiende, det hand med Muntl:
Continuations stevning til den/n/e Tægte dag har ladet indkalde sin grande og Naboe Torsten
Siursøn med steebørn Aamun Torgiersøn, Asbiørn ibdm: med Formynder Endre Buu, samt
Ørjans Diønne som Formynder for Gunnilde Torgierdatter, vidner at anhøre om gaml: bytte,
brug og Marckeskield imel: disse 2de jordeparter, og der efter ved Dom at faae Marckeskield
dem imel: needsatt, all uenighed, Klam/m/er og trætte at forekom/m/e, saavel inden som uden
gierdes. som og at anhøre vidner om de af Tosten Siursen tiid efter anden øvede skiælds ord,
som aarsag og grund til den/n/e hands paastand om Marckeskield. og endelig, Tosten Siursøn
at blive Dømt til at erstatte processens omkostning. Til vidner i sag[en] er indkaldet Britte
Arnedatter, Giertrud Aamunsdatter, Giertrud Nielsdatter, Jens huusmand, Gurj Nielsdatter,
Arne Wines, Guri Lotte, Torgier Lusand, Lars Nøswiig, Erich Lotte, Johan/n/es Alsager, som
alle under Lovens faldsmaal er indkaldet, vilde fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.

paa de samtlig indstevnte og paagieldendes vegne møtte deres Frende Torbiørn Poulsøn
Lindebræche og tilstoed varselen.
efter nogen samtalle declarerede Parterne forliig saaleedes, at Marckeskield strax vorder
Needsat efter Parternes anviisning, men sam/m/e Marckeskield skal ej gielde lengere end som
Citanten Sølfest Heljesøn lever, der imod, saasnart hand ved døden er afgangen, skal de
indstevnte have frihed, uden process eller Rettergang, strax ved Tvende af de her siddende
Laugrett, og om de alle 8te Mænd ved døden er afgangen, da ved 4re andre Laugrettes mænd
at lade Marckeskieldet udhugge, Needkaste og aldeeles ødelægge, saa det ei i Minste maade
skal være den odels berettiget til den aller minste hinder i hands Rætt.
I anleedning her af, forføyede Rettens middel, i følge begge Parter, dem i Marcken, for at
needsætte Marckeskield efter den anvisning Parterne har lovet at vilde giøre.
og blev først begyndt i udmarcken. ved støelsveien i yderste Skarw-enden hugget en Kors,
som visser beent op i tvende efter hin anden huggede Korsser, fra den sidste op i
Nuttebæchen, og følger saa bæcken op efter i Fieldet, inden for disse Mercker Eier Sølfest,
og Tosten uden for.
I skarvet oven for Store Myren hugget en Kors som visser need til bæcken, ved bæcken er
hugget 3de Kors efter hin anden, den sidste viisser need efter i 4re efter hin anden needsatte
Marckeskieldsteene, den sidste viisser need til En ask staaende i bæcken ved bøegaren. inden
for disse Mercker Eier Sølfest, og Tosten uden for.
Hiem/m/e Marcken. udj yderste enden paa Skaatet, op under Guttorms byttet ud til Tostens
byttet er Needsat en Marckesteen som visser need til en vinckel gloppe hugget i en jordfast
steen, sam/m/e visser i Nordost til en Kors, sam/m/e visser til 2de efter hin anden huggede
Korsser, den sidste visser af i 2de vinckel glopper, disse{r} vinckeler visser i en Kors udj et
skarv imellem Skatt og Eskelunden, sam/m/e visser atter need til en vinckel gloppe, samme
visser i 4 efter hin anden huggede Kors, den sidste visser i Svartham/m/er berget i den femte
Kors, som visser ind i inderste enden paa Skattet i den siette Kors, sam/m/e visser ind
igiennem med Smaae svaene udj tvende vinckel glopper som visser need til 3de andere
vinckel glopper, som visser atter til en Kors under Litle vassebruen, der fra ud i en Kors uden
for Smaae svae hæssen. Sølfest Eier oven og inden for disse Mercker, og Tosten Eier needen
og uden for.
oven paa Nylle-Teigen er hugget en Kors inden for bæcken under Litle Røyshellen, sam/m/e
visser ind i et bergelag i en Kors, sam/m/e visser i en vinckel gloppe udj en Mosse steen,
sam/m/e visser need til en Merckesteen, og atter need til anden Merckesteen, der fra need i en
Kors udj en jordfast steen, som visser need i tvende efter hin anden needsatte Merckesteene,
der atter visser need i 3de efter hin anden huggede Kors, hvor af den sidste visser need i
yderste enden af Svart ham/m/er berget. Tosten Eier inden og oven for disse Mercker, og
Sølfest eier uden og needen for.
I Vasse helleren hugget en Kors, sam/m/e visser need i en vinckel gloppe, der fra ind i anden
vickel gloppe i enden paa inderste Høy skaar enden, sam/m/e visser ud efter til 2de efter hin
anden
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huggede Kors. oven og uden for disse Mercker eier Sølfest, og Tosten ejer inden og neden
for.
Fra Guttorms byttet efter et Berg, kaldet Øvste Axleberg, er i den Østre ende hugget en
vinckel, som visser need efter i en Kors udj en jordfast steen, sam/m/e visser efter berglaget i
en Kors, som visser lige efter berget i den tredie Kors, sam/m/e visser til enden paa berget i
den fierde Kors, sam/m/e visser ud i Guttorms byttet. inden og needen for disse mercker Eier
Tosten, og uden samt oven for eier Sølfest.

Udj et berg hugget en Kors som visser i Øst i en Merckesteen ved Axeldahls-vejen, der fra
need efter udj et Kors i Nedre Axel-berget, og saa ligge efter berget udj 2de efter hinanden
huggede Korser, som visser lige need til søen i en jordfast steen, der udj hugget en Kors paa
øverste siden af Kløve veien. inden og oven for disse Mercker eier Tosten, og uden samt
needen for eier Sølfest.
under vaagegaren needsat en Merckesteen som visser beent need efter i 9 efter hin anden
satte Mercker, neml: 5 Merckesteene og 4 Korser, {disse} den sidste Kors er hugget i et skarv
neederst i Skodet, som visser ned til Guttorms byttet. uden for disse Mercker eier Sølfest, og
Tosten eier inden for.
I bierget under Gunders Lars bræckene gaar byttet fra Guttorms byttet, i en stoer steen
hugget en Kors som visser ud og op efter i bierget, hugget en Kors, følger saa byttet med
bierget udefter ud til Vassen under bierget, hugget den tredie Kors, sam/m/e visser need efter i
inderste enden paa Vassebierget, der hugget den fierde Kors, følger saa efter bierget need og
ud efter til Guttorms byttet. neden og inden for disse mercker eier Sølfest, og oven samt uden
for eier Tosten.
Fra Soue stien gaar byttet ind efter bierget, alt igienem ind til Guttorms byttet, oven paa
bierget eier Sølfest, og Tosten neden under.
I bierget i Axeldahlen og Mellem Puns Teig-bræckene hugget en Kors, som visser med
bierget udj 2de efter hinanden satte Korser til den yderste ende af bierget i en vinckel gloppe i
Punsteig-bræckene, fra sam/m/e vinckel gaar byttet beent need efter i 4re Mercker, neml: 1
Kors og 3de Merckesteene, den sidste steen staar needen ved søen. Sølfest eier needen og
inden for disse Mercker, og Tosten eier oven og uden for.
Inden for Grin ageren ved søen, er hugget en Kors i et skarv, sam/m/e visser op i en
Merckesteen, hen i lige linie udj en Kors, og saa udj en vinckel i en jordfast steen, den visser
ud efter Kiørselveien til Guttorms byttet. uden <og under> {for} disse mercker eier Sølfest,
og inden samt oven for eier Tosten.
Fra bæcken ved Steen bruen og efter Kiørselveien til Guttorms byttet. Tosten eier oven for
veien, og Sølfest needen under.
Fra Steen bruen og efter bæcken til Guttorms byttet. Tosten eier uden for bæcken, og Sølfest
inden for til gards huussene.
imel: Bircke ageren og Stoer ageren er en gaml: Merckesteen under Guttorms glasbue, som
visser til bierget og efter høyeste bierget need til søen. inden og oven for disse Mercker eier
Sølfest.
uden for Treungs myren ved skarvnulten er needsat en Merckesteen som visser i 3de efter
hin anden needsatte Merckesteene i lige linie, og saa op i en skaar i en berg Nuld hugget en
Kors, som visser ind efter berget i en Merckesteen, og siden i 3de efter hin anden needsatte
Merckesteene, den sidste visser til en Kors ved søen udj en skarvnuld. imel: disse mercker
eier Sølfest, og inden, uden og oven for eier Tosten.
Garkricken er indhægnet needen under med en vinckel gloppe og 4 Kors, paa indre siden
gaar byttet efter Qværnhuusbæcken, op i en stoer steen ved bæcken hugget en Kors, sam/m/e
visser tvers ud over i en Kors og en vinckel gloppe under Abelhougbierget, fra sam/m/e
vinckel gaar byttet need efter Lillebæcken paa yttere siden til den først omtalte vinckel
gloppe. Sølfest eier dette med mercker indhægnede støcke.
Kalve skaaret er til fællets, hvor udj Sølfest eier en fierde part.
I Holmegiøtten, den Teig, der udj eier Sølfest En tredie part, og Tosten Toetredie part[er].
Nu bliver at beregne den/n/e Sessions bekostning, som er, Sorenskriverens fløtning har
Citanten forskaffet, diet penge med den/n/e dags forretning 1 rd: 4 mrk:, Laugretten per Mand
2 mrk:, er 2 rd: 4 mrk:, Lensmanden 4 mrk:, tilsam/m/en 5 rd: Citanten paastoed for Mænds
opnævnelse, tvende stevninger og indførseler samt Rettens underholdning tvende gange,
foruden hvad hand til Retten ved første Session har betalt, 10 rd: her om Parterne blev

foreenet saaleedes at Tosten Siursøn med steesøn Aamun Torgiersøn betaler til Citanten 11
rd:, hvor imod Citanten betaler Retten.
1759: 172b
1759.
Dend 25de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Nedr: Traae, beligende i Jondahls Tinglav
og Hæren bøygdelag udj Hardanger, med efterskrevene Eedsorene Laug Rett, som efter
Loven er opnævnt, sc: Engel Siursen Swaasand, Lars Tostensen Halderager, Aschouut Larsen
Eie, Endre Heljesøn ibdm:, Christopher Aase, Tosten Fladebøe, Tollef Wigene og Ole Jonsøn
Berie, nærværende Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berven.
hvorda for Retten fremstoed opsidderen her paa Gaarden, Samson Endresøn, og gav
tilkiende det hand med Muntlig varsel til den/n/e Tægte dag, her til aastædet har ladet stevne
og indkalde Giert Erichsøn Bache og hands søn/n/er Niels og Engel Giert-søn/n/er, beboere af
Gaarden Bache, 1o: for hand, Giert Erichsøn Bache, ved forige LensMand Johan/n/es Wiig
og 2de Mænd, Iwer Twedt og Lars Larsøn øvre Traae, Citanten uafvidende, har needsat
Marckeskield imel: Citantens paaboende gaard Nedr: Traae og gaarden Bache, tvert imod Et
ved Rettens Middel forhen needsatt lovl: Marckeskield, at imodtage Dom, det sam/m/e deres
ulovlig needsatte Marckeskield vorder Casseret og underkiendt som uefterretlig. 2o: De
samtlig indstevnte at imodtage Dom, betræffende En slotte paa Citantens Eiendom {..dog} og
dog i fællets Fæehage, som de indstevnte har indgierdet, Citanten til fornærmelse udj hands
Eiendom, og hands Creature til fortrængsel. 3o: er de indstevnte kaldet ind for ulovl:
Marckeskields brug og {skifter} slotter de bruger paa Citantens Eiendom i fællets fæehage,
hvor fra de Kiører høe over Citantens bøe, ham til skade. 4o: indkalde de at anhøre vidner
om disse med de fleere paastevnte poster. 5de: at imodtage Confirmations Dom paa
Citantens i hænde havende lovlige Marcheskields brev, samt Dom udj en hver af de
paastevnte poster med processens omkostning skadesløs at erstatte. 5.!! (6te:) at anhøre
vidner om, hvorleedes I indstevnte med hunde har forjaget Citantens Creature og smaler, og
for den gierning Dom at imodtage til undgieldelse. vidnerne, som under Lovens falsmaal er
indkaldet, ere Tron Lotte, {Erich ibdm:}, Maritta yttre Alsager, Iwer Twedt, Arne
Hærensholmen, Ole Nielsøn Bache, Iwer øvre Traae, Lars Larsøn ibdm:, Berie Wadsel, Arne
Eiken, Tosten Sæwerhagen, Helje ibdm:, Lars Guttormsøn Hougen, Jacob Bache, Johan/n/es
Eiken, Guro ibdm:, Inga ibdm:, Anna ibdm:, Lars Larsøn øfre Traae, Bol ibdm:, Arne Torpe,
og forige Lensmand Johan/n/es Wiig. vil fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
de indstevnte Giert Erichsøn Bache med søn/n/er Niels og Engel møtte og vedtog varselen
eller stevnemaalet. ligesaa møtte samtlig indstevnte vidner.
Citanten lagde i Rette sit skriftl: forsæt af 7de Apr: h: a:, med et Marckeskields brev af
{20de Octbr: 1701} 16 Junj 1647. der alt er saa lydende. Citanten forklarede at Eichen
ligger nærmere Traae end Bache giør, der for indengierdes Eier til møde Eichen mod Traae,
men udengierdes har Eichen i fordum tiid byttet skov og Marck med Bache, hvor for Bache
udengierdes skal Eie til mødes med Traae i Eichen[s] stæd, her om gaarden Eichens beboere i
sagen er indkaldet for at tilstaae dets rigtighed, paa det Marckeskields brevet kand blive at
forstaae.
Eichens beboere Johan/n/es og Arne møtte, tilstoed varselen, sagde at indengierdes gaar
byttet imel: deres gaard og Traae efter bæcken, som Marckeskields brevet omtaler, men
udengierdes, der bruger Bache til bæcken, hvem af deres formænd der har byttet med Bache,
er dem, som frem/m/ede Mænd indkom/m/en paa Eichen, ubekiendt, saasom deres Eiendom
nu i udmarcken gaar lenger ud imod Wiig og gaar til Fields.

Parterne begierede nogen stund at samtales, for at forsøge om forlig kunde træffes. den/n/e
deres forlangende blev dem billiget, men efter 4re tiimers forløb Erklærede Parterne ej at
kunde blive forligt, hvorfor Citanten paastoed sine indstevnte vidner forhørte. Eedens
forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Thron Heljesøn, er huusmand paa Gaarden Lote, vidnede, at for 56 aar siden /:
da vidnet nu er 80 aar gam/m/el :/ drog hand fra nu sal: Engel Bache, hvor hand i 2 aar hafde
tiendt paa halv, og i sam/m/e 2 aar paa halv hos gamle Lars Hougen tiendt. Naar vidnet for sin
huusbonde, gamle Engel Bache, skulde Kiøre i skoven efter ved, sagde huusbonden det hand
ej maatte kom/m/e inden om bæcken, og at byttet gick af bæcken og i Noven paa sæhlet og
saa i Aas-vaet, hvorom vidnet sagde at kunde giøre anvisning. Backe Manden tilspurte
vidnet, om hand icke hørte tale om StaKleiwen. Resp: Nej, har aldrig hørt det. Parterne
havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det vidne, Maritta Larsdatter, huusKone paa yttr: Alsager, sagde sig gaml: imod 70 aar,
vidnede, at hindes Moder boede paa Bache, hvor vidnet er opavlet, og er det omtrendt 35 aar
siden vidnet Reiste der fra gaarden, i den tiid vidnet
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var paa Bache, saa vidnet at Citantens Fader Endre Traae huggede ved i bæcken gandske
beent af Melstøllen, hvorom vidnet kand giøre anvisning. Parterne havde ej noget at
tilspørge vidnet.
3de vidne, Iwer Aamunsøn, boende her i dahlen paa gaarden Tvet, er 61 aar gl:, vidnede, at
være barne føed, opavlet og siden stedse boet her paa Twet, sagde at have haft en gl:
Morsøster Guro Beriedatter, som var føed og opavlet her paa Traae, er omtrendt 20 aar siden
hun ved døden afgick, hun sagde at byttet imel: Eichen og Traae, og imel: Bache og Traae,
var i StaKleiw, Bleget i Roshagebierget, Skitdigehougen, og saa i Aasvae, men siden blev de
forligt, at det skulde gaae efter bæcken. vidnet sagde ellers det hand og Citanten er søskende
Børn. for 46 aar siden tiente vidnet Et aar til halve hos gaml: Engel Bache, og da brugte de
efter veien, dog saa hand aldrig at Bache huggede eller brugte der, men hand har aldrig vist
andet, end at Bache brugte efter veien. kand ej giøre anvisning paa andet end Bæcken og
Aaswae. Parterne havde ej [noget at] tilspørge vidnet.
4de vidne, Arne Nielsøn, boendes i Hærensholmen, gaml: 72 aar, er ingen af Parterne
beslægtet eller besvogret, er barneføed paa Bache og der opfostret indtil hand var 21 aar gl:,
vidnede, at i den tiid var byttet imel: Traae og Bache i StaKleiw, Aas-sæhlet og Aaswae,
hvorom vidnes gl: Fader sagde at byttet var, mens Traae Manden vilde have det i Bæcken,
dog brugte Bache efter de om/m/elde mercker, men Eichen har siden fløttet sit bøegierde op
oven om StaeKleiw, paa de omvundene Merker sagde vidnet at kunde giøre anvisning.
Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet
5te vidne, Ole Nielsøn, er nu huusman[d] paa Bache, har tilforn været boendes der i 20 aar,
og i 6 aar huusman[d]. er ingen af Parterne beslægtet, men hands første sal: Kone var
Søskende barn med Citanten, er omtrendt gl: 50 aar, vidnede, at hand tiente hos gl: Engel
Bache i 3 aar føren[d] hand kom der at boe, og hand viste vidnet byttet af StaeKleiw i Aassæhlet og saa i Aaswae, andet bytte har vidnet ej vist af at sige i all den/n/e tiid, paa disse
Mercker hand kand giøre anvisning, og huggede vidnet, i den tiid hand tiente der, oppe med
veien i Smellebræche, thj her nere var intet at hugge, uden nogle smaae orrer.
6de [vidne], Iwer Larsøn, boendes paa gaarden øfre Traae, og har boet der i 11 aar, er føedt
paa gaarden Samland, er 43 aar gaml:, og er Gierdt Erichsøn Bache hands Morbroder,
vidnede, efter aflagde Eed, at efter at Engel Bache havde hugget det Træe som stoed med
Aaswae, var et Furetræe med en Kors udj, som var endemercket imel: Citanten og vidnet, da
bad Engel det Samson Traae ej vilde begynde nogen trætte om det needhuggede Mercketræe,

hvor til Samson svarede, at naar hand fick efter sit gamle Marckeskields brev, vilde hand ej
giøre nogen trætte der om /: og var træet 8 bord tyck :/ her til Engel Bache svarede, det hand
ej Raade der for. ellers er det 2 aar siden Engel Bache huggede den/n/e Marckeskields fure.
Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
7de vidne, Lars Larsøn, har været til den/n/e tiid hos sin Moder som Encke, og styret
gaarden øvre Traae med hende, er gl: 26 aar, og føed paa øvre Traae, er ingen af Parterne
enten beslægtet eller besvogret, efter aflagde Eed vidnede, at for 16 aar siden var forige
Lensmand Johannes Wiig, Iwer Twet, Gierdt Bache, Samson Nedr: Traae og vidnes Fader,
sal: Lars øfre Traae, forsamlede i Marcken, for at bæncke byttet imel: Bache og Nedr: Traae,
og sat de et flag paa en høy stang ved Rockelee, og som vidnet den tiid var et barn, kand hand
ej vidne om hvad da passerede, dog mindes hand at Samson Nedr: Traae sagde, at dersom
alting kunde skee med gott og gode, vilde hand gaae med, vis icke, vilde hand ej have der
med at giøre. fremdeeles vidned[e], at ved Aaswae stoed en furetræe, hvor udi var en Kors,
som var ende Mercket imel: øfre og Nedr: Traae, sam/m/e fure træe har Engel Giertsøn Bache
for 2 aar siden afhugget. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
Afskeediget,
da det er seent paa aftenen, udsættes sagen til i Morgen Klocken 7 Formiddag.
Dend 26de Junj blev Retten atter betiendt i den/n/e aastæds sag,
da Parterne fremstoed for Rætten og Erklærede at være foreenede om Marckeskieldet,
hvorleedes det i udmarcken imel: Nedr: Traae og Bache skulde needsættes, begierede det
Rætten vilde følge dem i Marcken for at needsætte Marckeskieldet efter den anvisning de
lover om deres forening at giøre.
Rættens Middel, i følge af begge Parter, forføyede os strax op i Marcken, for at needsætte
Marckeskieldet.
I Nordwest for Aaswaet, hvor den afhuggede fure med Kors udj, som havde været
Merckeskield imel: øfre og Nedr: Traae, havde staaet ved stuben af det afhuggede Træe, blev
igien Nedsat En lovlig Marckeskield steen med sine vidner.
Dernæst begav vj os til Marckeskieldet imel: Nedr: Traae og Bache, og efter begge Parters
anvisning needsat følgende Marckeskield, I backen Aassen blev needsat en Marckeskield
steen som visser need i Aaswae, hvor en liden bæck
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løber i den store Elv hvor Waet er, sam/m/e Marckeskieldsteen visser og op i anden
Marckeskieldsteen needsat i Aaswae-Myren, der fra til 3die Marckeskieldsteen i sam/m/e Myr
needsat, sam/m/e visser i Roteskarv, der hugget en Kors som visser til Brodet under
Roteskarv i den 4de Needsat Marckeskieldsteen, der atter visser til 5de Markeskieldsteen
needsat paa Aas-stølen, der fra til 6de Merckesteen i Skitdige-hougen, sam/m/e visser til det
andet Kors hugget i {Skiftesskarvet} En stoer steen oven for Skiftesskarvet, der atter visser til
3de Kors hugget i Skiftesskarvet, sam/m/e visser til en Kulgrove ved bæcken, og følger saa
Marckeskieldet efter Bæcken need i Smelle-bræche-Fossen, hvor der i skarvet blev hugget
den 4de Kors, siden bliver Bæcken Marckeskieldet indtil uden for Barnefødt tæt ved Bæcken
needsat dend 7de Marckeskieldsteen, sam/m/e visser til dend 8de Marckeskieldsteen needsat
ved Roshage-veien, der fra til 9de Marckeskieldsteen i Roshage-hougen, kaldet Forligelse
steenen, som visser til 5te Kors hugget udj en stoer steen needen i sam/m/e houg, der fra til
6de Kors hugget i Nederste Roshage bergnowe, der fra følges Bæcken, som bliver
Marckeskield saa langt need som Bache og Nedr: Traae Eiendom i udmarcken støder imod
hin anden.

Angaaende den Kiørsel som Bache, eller de indstevnte har brugt over Citantens bøe, der om
bleve Parterne saaleedes forenede, det Samson Traae gav de indstevnte forlov i fornøden
tilfælde, paa sin Egen vei at tillade de indstevnte at Kiøre Tør løv i skickelighed, og ej videre,
der med de indstevnte vare fornøyede.
som intet videre var at forette, bliver følgende beregning at giøre, Sorenskriverens fløtning
til og fra Aastædet har Citanten forskaffet, diet penge 4 mrk:, 2de dages foretning 3 rd:,
Laugretten per Mand 2 mrk: 8 s:, er 3 rd: 2 mrk:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 8 rd:, her
foruden paastoed Citanten for Rættens samt vidnernes underholdning i 2de dage, Mænds
opnævnelse, Stevningens forkyndelse, Sorenskriverens fløtning, indførselen, in alles 12 rd:,
bliver tilsam/m/en den/n/e sags omkostning 20 rd: her om bleve Parterne saaleedes foreenet,
det de indstevnte betaler 12 rd:, som blev betalt, hvor af Retten fick de 8 rd:, Citanten 4 rd:,
Resten af hands omkostninger tager hand hos sig selv.
saaleedes den/n/e sag sluttet.
Dend 27de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Underhougen, beligende i Jondahls Tinglav
udj Hardanger, med efterskrevene Laugrett, som efter Loven er opnævnt, sc: Lars Samland,
Lars Hougen, Knud Handegaard, Tosten Fladebøe, Ole Berje, Peder Sollesnæs, Lars
Halderager og Askout Eie, nærværende Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn Berwen.
hvorda for Rætten fremstoed Iwer Guntvedt paa Egene og samtlige Eiere, leilendinger og
beboere af Gaarderne Guntvedt, Underhougen, Præstegaard, Wiig og Bræche deres vegne, og
gav til kiende, det de med Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag, her til aastædet har ladet stevne
og indkalde Eierne og beboerne af Gaarden Sætvedt, saasom Ole Gribsøn Ødwen som Eier af
1 ½ Løb, Johan/n/es Halanger som Eier til 1 Løb smør, Niels Backe som Formynder for
Magdeli Heljedatter Sæwerhagen, der Eier 1 Løb smør, med deres leilendinger paa bem:te
Sætvedt, Endre {Siursøn} Sætvedt, Siur ibdm:, Lars og Johan/n/es ibdm:, at anhøre vidner
angaaende gaml: brug af Fæe og smale beite Citanterne har haft til fællets med de indstevnte
af Gaarden Sætvedt. 2o: De indstevnte at opsætte Marckeskields gierde med Citanterne,
efter En hver gaards skyld, naar gam/m/elt brug ej kand holdes. 3o: at de indstevnte efter
Eget behag og tycke, uden Citanternes forevidende eller love, har opsat for deres Creature Et
gierde paa Citanternes Eiendom og inden deres Merker, og der til i Citanternes skov hugget
gierdefang af Marcke skov og anden ved. Om disse 3de paastevnte poster at imodtage Dom,
som og udj Processens omkostningers skadesløs at erholde. Til vidner i sagen er under
Lovens faldsmaal indkaldet Erich Jørgensøn Skaffer, Inga Nielsdatter Bircheland, Herbor
Guttormsdatter, Britta ibdm:, og Jon Borgen. vilde fornem/m/e om de samtlig indstevnte
møder.
Sogne Præsten, Welærværdige Hr: Marcher, som pro Officio er Eier for Præstegaard, sagde,
at som Præstegaard er Kongens gaard, haabede hand at den ingen uret vederfares, ligesom
hand og er forsickret, det en hver vederfares Rætt.
De indstevnte Eiere, Formyndere og leilendinger møtte alle Personlig, undtagen for
Johan/n/es Halanger møtte hands Frende Ole Westreim, der alle vedtog stevningen at være
dem lovlig forkyndt.
de indstevnte vidner møtte alle, Eedens forklaring blev dem forelæst, og formanet at blive
ved sandhed.
Citanterne lagde i Rætte en under-Rættens aastæds act og steenings foretning af 9 Junj 1738,
med paastand at saa meget som vedkom/m/er gaarden Sætvedt, der af her i acten maatte
inddrages, sam/m/e er saa lydende.
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Citanten paastoed de indstevnte vidner forhørt.

1ste vidne, Erich Jørgensøn Skaffer, gl: 63 aar, ingen af Parterne beslægtet eller besvogret,
er barne føedt paa gaarden Guntvedt, har til sidst i 37 aar opholdet sig her i Bøygden, i 12 aar
boendes paa Bræch, og i de øvrige 25 aar været huusmand, vidnede, at vaagegierdet, som
Sætvedt har opsat, er første gang opsat efter at Mar[cke]skiel og Steening og!! (er?) giort,
tiiden udvisser det i Rætten fremlagde Marckeskiels brev, er saa gierdet tiid efter anden af
Sætvedt Manden needflødt, og for 2 aar siden needflødt som det nu staar, hvor om hand kand
giøre anvisning, og har der forhen aldrig været nogen vaage gar. Parterne havde ej noget at
tilspørge vidnet.
2det vidne, Inga Nielsdatter Bircheland, er søster til Citanten Jon Underhougen, Citanterne
frafald dette vidne.
3de vidne, Herbor Guttormsdatter, er gift med Citanten Lars Bræche, og 4de vidne Britta
Guttormsdatter er hindes søster. disse 2de vidner blev ligeleedes af Citanterne frafalden.
5te vidne, Jon Olsøn, huusmand paa Borgen, gl: 66 aar, er ingen af Parterne enten beslægtet
eller besvogret, er født her paa gaarden Underhougen, har all sin tiid opholdt sig her paa
gaarden og paa Borgen, vidnede, aldrig at have været paa det stæd hvor vaage garen skal
være, og altsaa er aldeeles uvidende der om. hvad Underhougens smaler er anbelangende, da
har de alle tiider, saa lenge vidnes!!, ja efter sigende af gamle Folck, har smalen gaaen i
Sætvedt hagen indtil de kunde komme til støels, uden at Underhougen nogen tiid har bedet
der om, hvor imod Sætvedt Manden bruger deres Field-støel, som vidnet ej videre havde at
forklare, aflagde hand Eden efter Loven.
Efter nogen samtale Erklærede Parterne forlig saaleedes. 1o: at Underhougens smaler beiter
frit og ubehindret i Sætvedt hagen aarlig saalenge indtil \de/ kand drage til støels. {2o: den}
og det uden nogen afhægnelse eller jagen af Sætwedt Manden. 2o: at Sætvedt Manden paa
Citanternes Eiendom frit og ubehindret sætter sin vaagegar, uden der paa at fange nogen
Eiendom eller hæv[d], og der til tager gierdefang hvor de best kand, uden at tage birck eller
Marckeskov, som ickun forstaaes om Næver birck og Marckeskov. 3o: Tager Sætvedt støls
ved hvor de best ved og kand, uden at tage af Næver birck og Marckeskov, den de ej maae
Røre, men stedse paa en Mand maae de ej tage støels ved. 4o: at Jndr: Wichene Manden
støler ubehindret med Sætvedt Manden i Citanternes Fieldstøel, saa lenge Citanterne giver
ham tilladelse der til, og betaler sin aarlig støels leie til Citanterne, samt nyder en fri og
ubehindret buerecke veie igien/n/em Sætvedt Marcken med sine Creature til stølen, og lige
saa der fra igien, dog maae Wichene Manden ej støle med fleere Creature end hand med
huusmand føder paa jorden. 5o: betaller Sætvedt Mændene til de fattiges Lægs Cassa 4 mrk:,
og i den/n/e sags omkostninger En tredie part. 6de: hvilcken af Parterne der bryder noget
imod dette forlig, skal betalle til den fattige Lægs Cassa 10 rd:, og derforuden, efter lovlig
omgang straffes i følge Loven efter som forseelsen er til.
som intet videre var at foretage, bliver følgende beregning at giøre, saasom Sorenskriverens
fløtning frem og tilbage forsiuner Citanterne ham med, diet penge 4 mrk:, den/n/e dags
foretning 2 rd:, Laug Retten per Man[d] 20 s:, er 1 rd: 4 mrk:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en
5 rd: 2 mrk:, hvoraf Sorenskriveren forhen har bekom/m/et 2 rd:, som afkortes. Citanterne
herforuden paastoed for Rættens samt vidnernes underholdning, Mænds opnævnelse,
indførsels penge, stevningens forkyndelse og Sorenskriverens fløtning, tilsam/m/en 10 rd:,
bliver saa den/n/e forretnings bekostning 15 rd: 2 mrk:, der af kom/m/er Sætvedt at betale 5
rd: 12 s:, som blev betalt, og Citanterne betalt 20 s:, er 5 rd: 2 mrk: til Retten, hvoraf de 2 rd:
blev leveret Iwer Guntvedt tilbage, som Sorenskriveren forud havde bekom/m/et, de øvrige
sagens omkostninger tager Citanterne hos dem selv. saa betalte og Sætvedt Mændene de 4
mrk: til de fattige, som blev leveret Lars Halderager.
og saaleedes den/n/e foretning skuttet og Rætten ophævet.

Dend 1ste Augustj blev Retten betiendt paa Gaarden Spaanem, beligende i Grawens Præsteg:
og Ulviig kk: sogn udj Hardanger, med efterskrevene Eedsorene Laug Rett, som efter Loven
er opnævnt, sc: Elling Pedersøn Undeland, Ole Tostensøn Westreim, Lars Torbiørnsøn
Lionne, Lars Andersøn ibdm:, Iwer Michelsøn ibdm:, Johan/n/es Andersøn Frøsten, Lars
Wichlichsøn yttre Tweto, og Hans L(ar?)søn Børsem, nærværende Bøyde Lensmanden Lars
Larsøn Wambem.
hvorda for Retten fremstoed opsidderen her paa Gaarden, Siur Olsøn, og gav til kiende, det
hand med Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag her til aastædet har ladet stevne og indkalde sin
grande Siur Poulsøn Spaanem, fordj hand med steen Røysser har tillugt en ældgam/m/el veie,
der fra Alders tiid har været for Citanten at udkiøre sin giødning og igien at indkiøre sit korn,
og det over den indstevntes ager, Stoer ageren kaldet, der om at anhøre hævds vidner, Dom i
hoved sagen at imodtage til veiens aabning og en for Citanten ubehindret Kiørselvei i de høyst
fornødene tilfælde, og endelig, at svare processens omkostning. til vidner i sagen er under
Lovens faldsmaal indkaldet David Hylle, Johan/n/es Bergo, Ingebor Spaanem,
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Guri Larsdatter og fleere om fornødiges. vilde nu først fornem/m/e om den indstevnte hands
grande møder.
dend indstevnte Siur Poulsøn Spaanem møtte, vedtog at være lovlig kaldet i den/n/e sag.
efter nogen samtalle, og efter at den omtvistede vei var siunet og grandsket, blev Parterne
foreenede saaleedes, at Siur Olsøns vei til sine {tv} aggere bliver, for giødningen om vaaren
at udkiøre, naar Stoer ageren er tør, eller naar Siur Poulsøn udkiører sin giødning, som og
Kornet om høsten at indkiøre, over Stoer ageren, {igienem Egele bachen} need til Holmen
igienem Egele bachen, og skal begge Parter paa bøen være lige om at Røde veien paa bøen,
som og at veien nu med Marckeskield {neml:} igienem Egele bachen strax skal udsteenes.
betræffende omkostningerne, da betaler hver det halve, sam/m/e er Sorenskriverens diet
penge for en Reisedag 4 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:, Laugretten per Mand 24 s:, er 2
rd:, Lensmanden 1 rd:, herforuden paastoed Citanten for Rettens underholdning, stevningens
forkyndelse, Mænds opNævnelse, Sorenskriverens fløtning frem og tilbage 8 rd:, tilsam/m/en
13 rd: 4 mrk:, hvoraf Siur Olsøn, som betale Retten, {betaler} tager det halv[e] hos sig selv,
og hos Siur Poulsøn anam/m/er hand 6 rd: 5 mrk:
hernæst forføyede vj os til Egele bachen, for der med Marckeskield at indhægne veien. I
{ved} Steenmuuhren ved Thuunet hugget en gloppe som visser til ageren paa Sør siiden af
vejen needsat En merckesteen som visser igienem Stoer ageren, needen for ageren og tæt
under ageren paa Sør siiden af veien needsat en Merckesteen som visser til en gloppe udj en
jordfast steen, alt paa Sørsiden af veien, samme visser til tvende andre merckesteene, en C:
gloppe og en ordinair gloppe, af disse mercker er den sidste En Merckesteen. Paa Nord siiden
af veien er først udj en gaml: merckesteen hugget en gloppe som visser op til en vinckel
gloppe ved veien og saa op efter udj tvende efter hinanden needsatte merckesteene, hvor af
den sidste visser i en gloppe udj en jordfast steen, og saa i en C gloppe, der fra til en
Merkesteen tæt under Stoer ageren, sam/m/e visser igienem ageren og op i en Merckesteen
oven for ageren paa Nordre siden af veien, som visser op til Thuunet,
hvor med den/n/e foretning blev sluttet.
Dend 6de Aug: blev Retten betiendt paa Gaarden Jndr: Buu, beligende i Grawens Præstegield
og Eifiord kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er opnævnt, sc:
Elling Pedersøn Undeland, Co[n]radt Andersøn ibdm:, Siur Poulsøn Spaanem, Torbiørn

Poulsøn Lindebræche, Jørgen Store Bergo, Gunner ibdm:, Johannes Frøsten og Elling Olsøn
Lionne, nærværende Bøygde Lensmanden Lars Larsøn Wambem.
hvorda for Retten fremstoed opsidderen her paa Gaarden, Johan/n/es Olsøn, og gav til
Kiende, det hand til den/n/e tægtedag her til aastædet har ladet stevne og indkalde hands
grander her paa Gaarden, Niels Giermunsøn, Gun/n/er Larsøn, Endre Asbiørnsøn og Torfind
Torfindsøn, til steening og Reening samt ved lovlig marckeskield at faae sin Eiendom her i
gaarden fra de indstevnte udsteenet, videre uenighed at forekom/m/e, samt en hver efter
andeel at svare omkostninger.
de indstevnte grander møtte alle og vedtog varselen, sagde, til deels med Citanten om
Marckeskieldet at være forenet, som Citanten tilstoed, begierede det Retten vilde needsætte
Marckeskield efter den anvisning Parterne vilde giøre, da de haabede inden det om forligte
var udsteenet, Resten af det omtvistede og skulde blive foreenet.
da Retten med Parterne forføyede dem i Marcken.
I udmarcken, under Nødeflotten, tæt ved søen udi En Bergs Nov blev hugget en Kors som
visser op til En Merckesteen, og siden op i 4re efter hin anden huggede Kors, hvoraf den
sidste visser i en Merckesteen oppe ved veien, tæt ved atter En merckesteen med en vinckel
gloppe udj som visser ind efter veien i 3de efter hinanden huggede Kors, hvoraf den sidste
visser beent op i 3de efter hinanden huggede Kors og 2de efter hin anden needsatte
Merckesteene, den sidste visser fremdeeles op til et Kors, og saa i en merckesteen, atter udj en
Kors i linien, og saa i en Merckesteen der visser op til veien udj en vinkel gloppe udj en
jordfast steen, sam/m/e visser ud efter veien til et Kors der visser efter veien til en vinckel
gloppe, sam/m/e visser op i 3de efter hin anden huggede Kors, hvoraf den sidste visser op
efter en skree, hvor der i den øverste ende af skreen i en Berg Nolde er hugget en vinckel som
visser op til bæcken, som er ende mercket. paa indre siden af disse mercker Eier Johan/n/es
Olsøn, og paa yttre siden Eier Gunner Larsøn.
Øverst i Sanholle Teigen er En fuhreteig, Johan/n/es Olsøn tilhørende, beliggende i Gunner
Larsøns Eiendom, indhægnet i en treangel med 10 Merckesteene og En Kors, de 3de
Merckesteene som staar i hvert jørne af Treeangelen, har en vinckel gloppe i sig.
Den Teig inden for Gillen, kaldes Wichedals-løbet, neden ved søen udj et lidet Næs, er
hugget en Kors, som visser op efter løbet i den anden Kors hugget i et skarv, som visser paa
løbet i en Merckesteen som visser op i 5 efter hin anden udj lige linie hugge[de] Kors, den
sidste Kors visser i en Merckesteen udj Melke hougen, sam/m/e Merckesteen visser i Sydost
op i en Kors hugget i et berg under Løvskaar, sam/m/e visser op i Krogen paa bæcken, og saa
byttet efter bæcken op paa Swae Nutten i Fieldet. Torfind Torfindsøn Eier paa indre siden af
disse mercker, og Johan/n/es Olsøn paa yttre siiden.
hvor med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 7de Aug: Er følgende passeret.
oven for huuseene, i en svart svae blev hugget en Kors i inderste kanten paa Svarte skarvet,
sam/m/e visser op i 4re efter hinanden i lige linie huggede Kors,
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hvoraf den sidste visser op i en Merckesteen needsat paa yttere siden af en stoer fuhretræe tæt
ind imel: træets Røder og tæt ved i en jordfast steen hugget en Kors som visser op i Sydwest,
først udj en merckesteen og siden udj 3de efter hin anden huggede Kors, hvoraf den sidste
blev hugget i Manden, sam/m/e visser atter i sam/m/e linie af Sydwest til dend sidste Kors i
Fieldet. Torfind Eier inden og oven for disse mercker, og Johan/n/es Olsøn uden og under
sam/m/e.

ved veien under Fliis ageren, udj en jordfast steen blev hugget en Kors som visser need efter
udj 5 efter hin anden huggede Kors, hvoraf den tredie Kors giør et lidet albue bytte, den
sidste, og ellers siette Kors, er paa et lidet berg oven for Kiøldahls-bæcken, Gun/n/er Eier
inden for disse merker, og Johan/n/es Olsøn uden for.
inden i den/n/e Johan/n/es Olsøns Teig blev et lidet støcke, Gun/n/er tilhørende, indhægnet
med 3de vinckel glopper, 2de Kors og 2de Merckesteene, udi en langagtig 4re Kandt,
beligende oven for Kiøldahlshougs-myhr.
Paa den yttere Kandt af Stavlei-myhren er needsat en Merckesteen som visser i 2de efter hin
anden hugge[de] Kors, hvoraf den sidste visser i en L gloppe hugget i et berg, sam/m/e visser
atter i et Kors hugget i et berg uden for Qværnebæcken, sam/m/e visser over bæcken udj en
Merckesteen, der atter visser til en anden merckesteen med en L gloppe udj, som visser ind
efter i 3de huggede Kors, hvoraf den treedie visser til den fierde, som var en gam/m/el Kors i
Kiøldahlshoug udj et skarv. Johan/n/es Olsøn Eier inden og under disse mercker, men
Gun/n/er og Torfind eier uden og oven over sam/m/e mercker.
I uhrene inden for Elven Eier Johan/n/es Olsøn halvparten af græsset med Gun/n/er Larsøn.
I Lien tæt ved Bøegaren er hugget et Kors udj et berg, som visser op efter i 8te efter hin
anden andre huggede Korser, hvoraf den sidste Kors visser op i en merckesteen oven paa
Fieldet. Johan/n/es Olsøn Eier paa indre siden af disse mercker, og Gun/n/er Larsøn paa yttre
siiden.
I Bratsætte-lien ved Øge-vaet er hugget en Kors som visser op i 3de andre hugge[de] Kors i
en lige linie, den sidste Kors staar i Bratsætte-berget og visser op til Fieldet, Johan/n/es Olsøn
Eier paa indre siiden af disse mercker, og Gun/n/er paa yttre siden.
paa Bøen under Fliis ageren, fra den forhen om/m/elde Merckesteen og tvers over søe veien i
2de Korser, hvoraf den sidste visser bort i bergham/m/erlaget til 3de efter hin anden huggede
Kors, den sidste Kors er hugget tæt under Dahls ageren, sam/m/e visser op over ageren til Løe
hougen, i et skarv hugget en Kors som visser langs efter løen under humle garen i en jordfast
steen, der hugget en Kors. Johan/n/es Olsøn Eier paa Sør siiden af disse mercker, og Gun/n/er
Eier paa Norost siiden.
I Stavleie-myren needsat en merckesteen som visser op over myren i en bergnold udj en gl:
Kors, der fra op i Kiøldahls-houg udj en gl: Kors, der fra udj 2de efter hin anden huggede
Kors som visser i Øst til Kiøldahls-bæcken, Torfind Eier inden og under disse merker, og
Johan/n/es Olsøn uden og oven for.
I Torfind sin skove teig, Gilleteigen kaldet, der udj blev Nøstbacken, som er Johan/n/es
Olsøn tilhørende, udj en Treeangel indhægnet med 4re Kors, Torfind Eier skoven paa den/n/e
treangel.
Som intet videre var at forette, saa bliver følgende beregning at giøre, saasom
Sorenskriverens skyds frem og tilbage har Citanten forskaffet og skaffer, diet penge 4 mrk:,
tvende dages foretning 3 rd:, Laugretten per Mand 48 skil:, er 4 rd:, Lensmanden 1 rd:, er
Rettens løn 8 rd: 4 mrk:, herforuden paastoed Citanten for Mænds opnævnelse, stevningens
forkyndelse, forseiglings penge, i alt 2 rd: 2 mrk: 12 s:, tilsammen den/n/e foretning 11 rd: 12
s:, hvoraf Gunner Larsøn svarer 2 rd: 4 mrk: 11 s:, Torfind Torfindsøn ligesaa, og Citanten
svarer 3 rd: 10 s:, og tager Resten hos sig selv.
hvor med den/n/e foretning blev sluttet.
Dend 9de Aug: blev Retten betiendt paa Gaarden yttr: Alsager, beligende i Kingtserwiig
Præstegield og kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er opnævnt,
sc: Christopher Langesetter, Lars Torgielsøn Aga, Thomas Hougstvedt, Joen ibdm:, Joen
Hestham/m/er, Torbiørn Hougse, Peder ibdm:, og Svend Endresøn Helleland, nærværende
Bøygde Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse.

hvorda for Retten fremstoed Tosten Olsøn Sæwerhage for sin svoger Jacob Monsøn yttre
Alsager og paa hands vegne, samt Haaver Larsøn Lotte for sin Moder Anna Thomasdatter
som hindes Laugværge, og for sin svage broder Thomas Larsøn yttre Alsager, og gav til
Kiende, det de med Muntl: varsel til den/n/e Tægte dag har ladet stevne og indkalde Jndre
Alsagers beboere Torgier Larsøn, Iwer Arnesøn, Joen ibdm:, Sølfest Heljesøn, Tosten
Siursøn, Gutorm Larsøn, og Arne Widnes eller Alsager, vidner at anhøre betræffende at de
indstevnte med deres smaler beiter og overtræder Citanternes slaatter i den dem tilhørende
Øyejord, eller Ødejord, og det imod Dom af 9de Octbr: 1726, hvorved de er tilfunden at giette
deres smaler fra Citanternes slaatter. for saadan deres forhold at imodtage Dom til
undgieldelse og Processens erstatning, vilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
De indstevnte møtte alle og tilstoed lovl: at være kaldet.
Citanterne lagde i Rette den forhen om/m/elde Dom, med paastand det her i acten maatte
inddrages alt hvis er passeret fra dend 10de Octbr: og til enden i sam/m/e dom. NB: her
inddrages en Extract af den fremlagde aastæds foretning og dom.
Citanterne paastoed deres indstevnte og mødende vidner Eedelig forhørt, sam/m/e er Swend
Jacobsøn Widnes, Jon Utne, Aad Olsøn Lotte og Ole Torbiørnsøn Lotte, Halwer Aas, Helje
Siursøn Alsager, Aamun Qwalwiigen, Swend Nielsøn ibdm:, Peder Haaversøn, Britte
Olsdatter og Mari Larsdatter. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive
ved sandhed.
1ste vidne, Swend Jacobsøn, boendes paa
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gaarden Widnes, sagde sig at være over 50 aar gam/m/el, og at være Søskende barn med
Citanten Thomas Larsøn Alsager, ligeleedes til Arne Widnes. efter aflagde Eed vidnede, at i
den/n/e som/m/er 3 aar, blev vidnet og Joen Utne af Citanten Thomas Alsager tilkaldet for at
besigtige den skade som var skeet paa Ødejord: da saae vidnet det Ødejord var udbeitet og
meget ilde overfaren af smaler, men hvis smaler der havde giort det, ved vidnet ej. vidnet
saae og at der gick en halt smale, men hvem sam/m/e tilhørte, ved hand ej, og var der tvende
hul paa garen. Citanten tilspurte vidnet, om hand icke har hørt det Jndre Alsager har giedet
smalen, at den ej skulde kom/m/e paa Ødejord. Resp: har hørt at de har giet smalen for
Ødejord. Jndre Alsager Manden tilspurte vidnet, om hand har hørt at de skal giete men[s?]
de er her i lien eller naar de er i fieldet med smalen. Resp: ved det icke, men de gietter
ligesaavel her nere som naar de er i fieldet.
2det vidne, Jon Gun/n/ersøn Utne, tienende hos Asbiørn Nøsflaat, er i 3de leed beslægtet
med Citanten Jacob Monsøn yttre Alsager, efter aflagde Eed vidnede som første vidne om
skaden paa Ødejord, men havde ej seet den halte smale. til Citantens ved første vidne
fremsatte spørsmaal svarede vidnet, hand hørte at de giettede i lien, men hvorfor de giettede
hørte hand ej sige. til Jndre Alsager Mandens qvæstion ved første vidne, viste dette vidne ej
videre at svare, end svaret er.
3de vidne, Aad Olsøn, tienende hos sin Moder paa Gaarden Lotte, sagde sig ej med nogen,
vitterlig at være beslægtet eller besvogret, af Parterne. efter aflagde Eed vidnede, at i den/n/e
som/m/er 3 aar, saae vidnet det Ødejord var beitet og overtraad af smalen, men ved ej hvis
smaler der havde giort det, ved vidnet ej. har hørt af opsidderne her paa yttre Alsager sige,
det Jndr: Alsager skulde giete for Ødejord, men ved ej om de giettede eller om det var saae.
4de vidne, Ole Torbiørnsøn, boende paa Gaarden Lotte, sagde at være Farbroder til Citanten
Thomas yttre Alsager, vidnede, at i den/n/e som/m/er 3 aar, saae hand det Ødejord var ulovlig
beitet og overfaren af smalen, men hvis smaler der havde giort det, ved vidnet ej. Jndr:
Alsager har all sin tiid giættet smalen, men om de har giættet for Ødejord eller af andre
aarsager, ved vidnet icke.

5te vidne, Halwer Heljesøn, boende paa Lille Aas, er søskendebarn med indstevnte Torgier
Jndre Alsager, vidnede, at næst afvigte aar, 8te dage for Sant-Hans-dag saae vidnet en Flock
smaler at beite inde paa Ødejord, men hvem der tilhørte sam/m/e smaler, eller hvorleedes de
vare indkom/m/ene, ved vidnet ej. da vidnet var en liden gut, tiente han hos Gun/n/er Jndre
Alsager, og da giettede hand smalen, og forbød hands huusbonde ham, det hand ej maatte
kom/m/e paa Ødejord.
6. vidne, Helje Siursøn Alsager, tienende paa Hestham/m/er, er ingen af Parterne vitterlig
enten beslægtet eller besvogret, vidnede, at i næst forige aar, 8te dage for Sant Hans dag, saae
vidnet det Ødejord var overfaren og beitet af smaler, og gick smalen uden for garen i lien,
hvem der ejede sam/m/e Flock smaler, eller hvem som havde udjaget den af Ødejord, eller
hvorleedes den var kom/m/en ud af Ødejord, ved vidnet ej, icke heller har seen!! (seet) det.
har hørt sige det Jndr: Alsager skal giætte smalen for Ødejord, men om de skal giætte naar
smalen er i Lien eller paa Fieldet, det har vidnet ej hørt, men skade giør smalen naar den er i
Lien.
7de vidne, Aamun Heljesøn, boende paa Gaarden Qwalviigen, er ingen af Parterne
vitterligen, enten beslægtet eller besvogret, vidnede, at nu i dette aar, 14 dage for Sant Hans
dag, blev vidnet af Citanten Thomas yttr: Alsager tilkaldet at see, at der havde været smaler i
Ødejord, og da gick vidnet op og saae at der havde været smaler paa Ødejord som havde
beitet, men da vidnet var der, var der paa Ødejord ingen smaler, men 2de vedere, hvem dem
tilhørte, ved vidnet ej. saae ej hvor smalen var ind eller ud komen.
8de vidne, Svend Nielsøn, er huusmand paa Qwalviigen, er ingen af Parterne vitterlig enten
beslægtet eller besvogret. vidnede Conform med næst foregaaende 7de vidne.
9de vidne, Peder Haaversøn, tienende hos Citanten Thomas yttr: Alsager, vidnede, at i
den/n/e som/m/er 14 dage for Sant Hans dag kom vidnet op i Ødejord, og da gick der i
slaatten 10 eller 11 støcker gielvedere og beitede, da vidnet Raabte til Tosten Jndr: Alsager
sin giætte gut Torgier og tilspurte ham, hvem der ejede disse gielvedere, da gutten svarede, at
de tilhørte Jon Widnes, /: {ell} er nu Alsager, under det Navn i stevningen Jon Arnesøn :/ og
da vidnes!! (vidnet) jog efter dem, sprang de need og og ud over et skarv.
10. vidne, Britte Olsdatter, tienende hos Citanten Thomas yttr: Alsager, vidnede, at i nest
forige aar jog vidnet 2de gange smaler af Ødejord, uden at vide hvem dem tilhørte, men den
sidste gang vidnet jog smalen ud, møtte vidnet huusmanden Torbiørn Jndr: Alsager sin søn
Halsten, som tog ind smalen, og hand sagde at de tilhørte paa Jndr: Alsager. huusmanden
Torbiørn er ved døden afgangen, og hands søn Halsteen tiener i Bergen. i aar imel:
Korsmisse og Pintze tiid har vidnet udjaget af Ødejord 14 smaler, som var 12 vedere og 2
souer, men hvem dem tilhørte ved vidnet icke.
11de vidne, Mari Larsdatter, tienende hos Citanten Jacob yttre Alsager, vidnede Conform
med nest foregaaende 10de
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vidne, udj et og alt.
11de vidne, Johan/n/es Torbiørnsøn, huusmand paa Jndr: Alsager, sagde det hand selv har
som jordmand styret jord i Gaarden indre Alsager, da skaden skeede paa Øyejord, vil altsaa
haabe ej at blive tvungen til at vidne i sin Egen sag. Citanterne sagde det de frafalder dette
vidne.
Jndr: Alsager Mændene protestere[de] imod alle de Partiske vidners udsigende, sam/m/e er
Citanternes slægt og paarørende, samt deres egene tienere, og paastoed dem lovlig over
beviis, den dem tillagde sigtelse.
Joen Arnesøn Widnes eller Alsager benægtede hvad huusmands sønnen Halsteen har udsagt
for de tvende sidste vidner.

hernæst forføyede Rettens Personer dem, i følge af begge Parter, op til Ødejord, for sam/m/e
at siune og grandske,
Ødejord er en stoer slette, hvor udj fantes 3de udløer, yttre Alsager tilhørende, dend liger
aller øverst oppe i begge gaarders Fæehave eller Fæebeiter, tæt under Fieldet, imod en halv
miil fra søen eller gaarden yttre Alsager[s] huusser. under og Needen for Ødejord, var
Ødejord fra Elven og op til hviide Field indhægnet med gierde, hvilcket er saa høyt op som
skov eller ved findes efter Citanten Thomas yttre Alsager[s] siigende, dend gar yttre Alsager
holder for samme Ødejord, men garen fantes meget ulovlig og snart saa got som øde paa
sam/m/e stæder. oven over Ødejord i Øster paa Fieldet, saavel som nere i lien, har Jndre
Alsager deres Fæehave og Fæebeiter: der oppe paa Fieldet langs field Rusten over Ødejord,
har aldrig været gierde, ej heller kand blive, deels fordj at Fieldene ej er af Naturen saaleedes
at der kand sættes gierde, deels og af mangel paa skov, og deels af Fieldenes vitløftighed, som
aarsager umueligheden i at sætte gierde. her oppe er det høyt fornøden at Jndre Alsager bør
giætte smalen, at den ej kom/m/er i Ødejords slaatter, som er yttre Alsagers bæste slaater. og
her oppe maae det være at den usvæckede underRettens Dom af 9de og 10de Octbr: 1726
paalæger Jndre Alsager at giætte smalen, Dom/m/en nævner ej noget stæd hvor smalen skal
giættes, hvilcket har aarsaget trætte og process, men øyesiunet og fornuften hielper, den/n/e
tvistighed at oplysse, at hvor et lovlig gierde er, der er ufornøden at giætte smalen, men hvor
intet gierde kand sættes, der bør smalen nødvendig giættes, og saaleedes er og bliver den
usvæckede Dom billig, grundig og forstaaelig.
her med tog den/n/e dag ende.
Dend 10de Aug: blev i den/n/e sag, udj begge Parters overværelse, Retten atter betiendt.
Jndr: Alsager Manden tilbød Citanterne tillige med dem at opsætte gierdet for Ødejord neden
og under Ødejord, saavit som yttr: Alsager bør holde gar, at garen bliver lovl:, og naar den
saaleedes lovl: er opsat, yttr: Alsager stedse at holde den lovl: vedlige, da Jndre Alsager paa
Fieldet, og hvor gar ej kand sættes, vil giette deres smaler, saa de ej skal kom/m/e paa
Ødejord fra de om/m/elde stæder. vil yttr: Alsager Manden ej imodtage dette tilbudene forlig,
paastaar Jndr: Alsager sagen paa nogen tiid udsat, for at stevne Contra i sag[en], og at oplysse
Retten paa deres siide. {Citanterne sagde} disuden tilbyder de dem, at naar garen, som meld,
vorder lovl: holden paa de stædet den kand opsættes, da om smalen skulde anden stæd
indkom/m/e imod deres villie, vil de, Jndr: Alsager, betale skaden, uden noget stevnemaal.
Citanterne paa yttr: Alsager sagde, det de modtager det tilbudene forlig, men paastaar alle
omkostningerne.
Jndre Alsager Mændene svarede, da de ej har været aarsag til den/n/e process, vil de ingen
omkostninger svare.
hernæst bliver at beregne den/n/e foretnings omkostninger, som er Sorenskriveren 3 rd: 4
mrk:, Laugretten per Mand 48 s:, er 4 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en Rettens løn 8 rd: 4
mrk: Citanten paastoed for Mænds opnævnelse, stevningen og forsiglings penge 4 rd:, for
Retten og vidnernes underholdning 7 rd:, tilsam/m/en omkostningerne 19 rd: 4 mrk: her om
blev Parterne forenede, det Citanterne, som betaler Retten, tager den halve omkostning hos
dem selv, og de indstevnte betaler til Citanterne den anden halve omkostning med 9 rd: 5
mrk:, som lignes imel: dem efter som en hvers brug skylder til.
hernæst blev saaleedes Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det forlig som Parterne her for en sidende Rett har sluttet og indgaaet, bør i følge Lovens 5te
Bogs, 1ste C:, 1: 2 og 3 art:, paa begge sider opfyldes og efterkom/m/es, {og den af Par} i
alle dends ord, Puncter og Clausuler. Allerhelst den i Retten fremlagde usvækkede underrettes
Dom af 9de og 10de Octbr: 1726 Ei anderleedes kand være at forstaae, end at, hvor ingen gar
for Ødejord kand være, der bør Jndre Alsager at giætte deres smaler. saaleedes er Dom/m/en

grundet paa Loven, ligesaa det her inden Retten sluttede forliig. thj, hvor til skulde gierde
være, naar Creaturene ligefuld skulde giættes, men billighed og Ræt udfordrer, hvor intet
gierde kand være, der bør en hver at giette sine Creature, at de ej skal tilføye anden Mand
skade paa sin Eiendom. og saaleedes bliver den usvæckede Dom i sin fulde Kraft. Det af
Parterne sluttede forlig om gierdets opsættelse for Ødejord, bør strax saa snart skee kand, at
opsættes paa de stæder hvor gierde kand og bør være, og den af Parterne, naar hand af de
andre om dagen og tiiden er bleven tilsagt, findes vægerlig i at efterkom/m/e sin pligt med
gierdets opsættelse, bør hand at betale til Præstegieldets fattig Cassa 1 rd:, og dog
efterkom/m/e sin pligt, eller i det øfrige erstatte ald den skade som hands forsøm/m/else og
efterladenhed aarsager. Naar gierdet saaleedes er lovl: opsat, bør yttre Alsager Manden for
eftertiiden at holde det lovl: vedlige, eller i følge Lovens 3 B: 12 C: 16 art: tage skade for
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for!! hiemgield, og Jndr: Alsager Manden at være angerløs. men kom/m/er smalen ind paa
Ødejord fra de stæder hvor gierde ej kand være, bør indre Alsager Mændene at betale skaden,
fordj de ej forsvarlig har giættet smalen, efter den i Rætten \fremlagde/ og ad acta tilførte
usvæckede under-Rettes Dom, og det her inden Retten gjorde forlig. betræffende Processens
omkostninger, da som Parterne har vedtaget og forligt dem om, hver at betale det halve, bliver
det og for billig og Rett anseet, i betragtning at der findes forseelse paa begge siider, saasom
yttr: Alsager har ej holdet gierdet forsvarlig, og indre Alsager har giettet smalen imod et
ulovlig gierde, og dog giettet smalen saaleedes at den paa Ødejord har giort skade. thj bør da
Citanterne paa yttre Alsager at betale Retten efter den beregning som ad acta er tilført med 8
rd: 4 mrk:, og Jndre Alsager, efter det giorde forlig, at betale til Citanterne 9 rd: 5 mrk:,
saasom Torgier Larsøn betaler 1 rd: 1 mrk: 6 s:, Iwer Arnesøn ligesaa, Arne Widnes betaler 2
rd: 2 mrk: 12 s:, Sølfest Heljesøn 1 rd: 1 mrk: 6 s:, Tosten Siursøn 2 rd: 2 mrk: 12 s:, og
Gutorm Larsøn 1 rd: 1 mrk: 6 s:, saaleedes bør Parterne paa begge siider det giorde forlig
opfylde og den/n/e Dom efterkom/m/e, under videre lovl: adfær.
Dend 10de Aug: blev Retten betiendt paa {Gaarden} Widnes-Teigen, beligende imellem
begge Qwalviig gaardene, i Kingtserviig Præstegield og kk: sogn, med det paa fol: 175 ved
yttre Alsager foretningen Spaecificerede Laugret, som efter Loven er opnævnt, nærværende
Bøygde Lensmanden Joen Torgielsøn Hougse.
hvorda for Retten fremstoed Jon Arnesøn for sin Fader Arne Widnes, og Svend Jacobsøn
Widnes, som Eiere af den/n/e Teig, og gav tilkiende, det de har formaaed deres næste frende
{Torbiø} og broder Torbiørn Jacobsøn Lotte at gaae i Rette for dem.
bem:te Torbiørn Lotte fremstoed og forestillede, det hands broder og Frende her til aastædet
til den/n/e Tægte dag har ladet stevne og indkalde Ole Larsøn Qwalviigen med stee-søn Jon
Larsøn, fordj de i 2de aar efter hinanden har slaaet græsset paa En liden Holm, den/n/e Teig
tilhørende, samt paa bem:te holm af 3de aske træer need fældet og bort taget toppen af
sam/m/e, som Citanterne til deres Egene Creature til skav behøvede, der om, som og at
holmen er Teigen, og altsaa Citanterne, tilhørende, de indstevnte er kaldet at anhøre vidner,
og Dom saavel i hoved sagen som omkostningerne at imodtage, vil fornem/m/e de indstevnte
møder.
de indstevnte møtte og tilstoed lovlig varsel.
steesøn/n/en Jon Larsøn sagde sig at være gaml: 15 á 16 aar, og at hand efter huusmanden
Jacob sit sigende, i nest afvigte aar slog hand græsset og huggede asken, og var hand ej
vissere end at hand giorde det efter bem:te huusmands sigende, og oftere end den ene gang
har hand ej giort det, og hands steefader Ole Larsøn [var] ej hiem/m/e da det skeede.

Indstevnte Ole Larsøn paastoed det Citanterne skal beviisse det holmen er deres, da hand
paastoed at holmen vil hand have.
Citanterne sagde at deres vidner er Thron Heljesøn Lotte, Erich Ingebrigtsøn ibdm:, Giertrud
Nielsdatter, Aamun Heljesøn Qwalviigen, Endre Aamunsøn ibdm:, \Herbor Larsdatter/, Endre
Samsonsøn Traae, Tosten Olsøn Sæwerhagen, Jacob Heljesøn Widnes Teigen, og Agotte
Monsdatter ibdm:, dem de paastoed, efter Ole Larsøn Qwalwiigens paastand, Edelig forhørt.
Eedens forklaring blev vidnerne værelæst!! (forelæst), og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Thron Heljesøn, huusmand paa Lotte, sagde sig at være gaml: 75 aar, er ingen af
Parterne beslægtet eller besvogret, vidnede, at for 55 aar siden tiente vidnet hos gamle Jacob
Widnes, og da slog vidnet, efter sin huusbondes ordre, holmen til inderste bæcken, og kand
vidnet der om giøre anvisning. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Erich Ingebrigtsøn, huusmand paa Lotte, sagde sig gaml: 66 aar, er ingen af
Parterne beslægtet eller besvogret, vidnede, at imod 30 aar siden, som var sam/m/e aar Jon
Widnes ved døden afgick, da slog vidnet Teigen for Jon Widnes Encke, og slog hand tillige
holmen indtil haae garen /: er et gierde som de om høsten sætter for haaen :/ og kand hand
gandske vel giøre anvisning [h]vor garen var sat. vidnet forklarede ellers det hands værfader
sal: Niels Siursøn, som boede og byggede her i Widnes Teigen med sal: Jacob og Joen
Widnes love, og boede hand her i 38 aar, og hand slog tillige med vidnet sam/m/e dag lige til
inderste bæcken, og sal: Jon Qwalviigen slog sam/m/e dag dem til møde needen ved søen lige
til bæcken, som vidnet og hands værfader slog til.
3de vidne, Giertrud Nielsdatter, gift med nest anførte andet vidne, sagde sig gaml: 55 aar, er
ingen af Parterne beslægtet, vidnede, det hindes sal: Forældre bebyggede den/n/e Teig til et
huusmands sæde, med tilladelse af Widnes Mændene, og boede de her indtil for 14 aar siden,
da vidnets Moder ved døden afgick, og da tog vidnet sin sal: Fader til sig. vidnet sagde at
være barneføed her paa Teigen, og var vidnet her hos sine Forældre indtil vidnet var omtrendt
10 eller 11 aar gaml:, da vidnet drog ud at tiene. og i all den tiid vidnets forældre boede her i
Teigen, svarede de Rettighed til sal: Jacob og Jon Widnes. og vidnet all sin tiid hørt sige det
Widnes slog holmen indtil inderste bæcken, som skulde bytte alt op igienem, og løb vidnet
som et barn med naar Widnes slog, og saae det Widnes slog til inderste bæcken, hvorom
vidnet kand giøre anvisning.
4de vidne, Aamun Heljesøn, boende paa Gaarden yttre Qwalwiigen, sagde sig gaml: 58 aar,
er ingen af Parterne beslægtet eller besvogret, vidnede, at være føed paa yttre Qwalwiigen,
som anstøder her til Widnes Teigen, har al sin tiid været og boet her paa bem:te gaard, sagde
fremdeeles at den gar som Jndre Qwalwiigen tilhørte, stoed inden for inderste bæcken, og
gick op med bæcken, hvorleedes der blev slaaet græs, har vidnet aldrig {hør} seet, saasom
hand paa de tiider passede sin egen jord, men kand giøre skickelig anvisning hvor gar og
grinde har staaet. Ole Larsøn Qwalwiigen tilspurte vidnet, om hand andet har hørt sige, end
at Teige bæcken har været bytte imel: Jndre Qwalwiigen og Widnes Teigen. Resp:
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har aldrig hørt andet sige, end at den byttet heelt op igienem, og er inderste bæcken.
5te vidne, Endre Aamunsøn, boende paa yttre Qwalviigen, sagde der at være barneføed og
ellers all sin tiid været der, undtagen i {2 á} 3 aar hand tiente paa Traae og Widnes, sagde at
være gaml: 34 aar, og at hands huustroe er Søskendebarn med Citanten Swend Jacobsøn
Widnes, vidnede, at den gar som var merckes gar imel: Jndre Qwalviigen og Widnesteigen,
stoed inden for inderste bæcken, og blev for 20 aar siden opsat af indstevnte Ole Lars:
Qwalviigen sin formans {sal:} broder, sal: Torbiørn Jndr: Qwalviigen, og bar vidnet selv
gierdefang til garen. kand giøre anvisning hvor garen blev opsat, og hafde garen forhen været

opsat, men laae øde, da den for 20 aar siden atter blev opsat, som forklaret er. Ole Larsøn
tilspurte vidnet, om byttet var i garen. Resp: har intet hørt der om sige.
6de vidne, Herbor Larsdatter, er gift med indstevnte Ole Larsøn Jndr: Qwalviigen som staar
her for Retten, vidnede, at hun var gift med hindes første Mand, sal: Lars Jonsøn, omtrendt i
12 eller 13 aar, og i et aar var hun Encke føren hun fick den/n/e Mand, hindes sal: Mand slog
holmen, undtagen et aar, da Widnes slog. og kand hun giøre anvisning hvor hindes Mand
slog, og var der den tiid ickun et lidet vas sig imel:
7de vidne, Endre Samsonsøn, huusmand paa Traae hos sin Fader, sagde sig gaml: 41 aar, og
at være beslægtet med indstevnte Ole Larsøn Qwalwiigen i 3de lige leed, vidnede, at have
været huusmand her paa Widnesteigen i 3 aar, og er det paa 4de aar siden hand reiste her fra,
og i den tiid hand var her, slog Widnes Manden Holmen fra bæck til bæck, hvor om vidnet
kand giøre anvisning, og var det i alle 3 aaringerne at Widnes slog fra bæck til bæck. sagde
ellers at have hørt sin Moder sige, det gamle Helje Qwalwiigen byggede En qværn i bæcken,
og bad hand om qværne grund hos Joen Qwalviigen, og hands Moder siger, endskiønt hun er
fød i Jndre Qwalwiigen, mindes hun dog slet icke nogen Holm. Ole Larsøn Qwalwiigen
tilspurte vidnet, at som hand kom her til Teigen at boe sam/m/e tiid, som Comparenten kom
til Qwalwiigen at boe, om vidnet nogen tiid i de 3de aar hørte det hand nogen tiid Kan/n/ede
eller tilegnede sig nogen Eiendom i holmen. Resp: har ej hørt nogen holm nævne, enten af
Ole Qwalwiigen eller af Vidnes Manden.
8de vidne, Tosten Olsøn Sæwerhagen, sagde sig gaml: 47 aar, er i 3de leed beslægtet med
Swend Widnes, sagde slet intet i den/n/e sag at være vidende, hvor om hand aflagde Eeden.
9de vidne, Jacob Heljesøn, boende her i Widnesteigen, sagde sig gaml: 55 aar, er ingen af
Parterne beslægtet eller besvogret, er barneføed paa yttre Qwalwiigen, har boet her i Teigen i
2 aar, vidnede, at den gar som Jndre Qwalwiigen holdt, stoed inden for inderste Elv, og er her
indpaa 40 aar siden hand saae den gar blev gierdet, men hvor lenge det er siden garen blev
afslagen, ved vidnet ej, og brugte vidnet lige til Elven, og var ickun paa de tiider en Elv, kand
giøre anvisning hvor garen stoed op igienem med Elven. sagde ellers det hand aldeeles icke
har sagt til Drengen Jon Larsøn, det hand skulde slaae holmen, men de kom paa snack om
holmen, da sagde vidnet, hører holmen docker til, da kand i slaae den, fleere ord har hand
aldrig sagt. Ole Larsøn tilspurte vidnet, om der i forige tiider icke var en anden qværne
tompt, er der nu er. Resp: ved intet der om.
10. [vidne], Agotte Monsdatter, gift med nest foregaaende 9de vidne som boer her i
Widnesteigen, sagde sig gaml: 55 aar, er barneføed paa yttr: Alsager, for 2 aar siden i den/n/e
som/m/er slog Widnes Manden holmen, og vidnet ragede den for dem, men i fior eller næste
aar her for, slog Jndr: Qwalwiigen den, hvor om Processen er kom/m/en. ved intet videre at
vidne, men kand giøre anvisning paa Holmen.
hernæst forføye[de] vi os, i følge af begge Parter, til det omtvistede stæd, for der at imodtage
den anvisning vidnerne har lovet at giøre, dernæst sam/m/e at siune og grandske.
1ste vidne, Thron Heljesøn Lotte, giorde anvisning hvor garen inden for inderste becken og
langs op med becken til en berg ham/m/er oven for qværnehuusset i gamle dage har staaet,
sagde og at der paa de tiider ickun var en bæck, anviiste den omtvistede holm, og vidnede at
have slaget for Widnes der lige til inderste Elv, anviiste og needen i inderste bæck paa indre
siden af bæcken hvor griinet paa garen havde staaet. og der om aflagde Eeden.
2det vidne, Erich Ingebrigtsøn Lotte, anviste hvor garen havde staaet, samt griinet paa garen,
ligesom første vidne anviist haver. forklarede videre, at en stoer steen som laae i qværne
dammen, hvor ved Elven veites fra sit Rette løb, havde sal: Siur Qwalviigen og vidnet tillige
med hands værfader taget oven for berg ham/m/eren, hvor i garen gick, og ført need i qværne
dam/m/en for at dæm/m/e vandet, anviste den omtvistede holm, at hand med værfader havde
slaget den lige ind til inderste bæcken, men paa de tiider var her ingen holm, men i stæden for

yderste bæck, var et lidet sig. men efter at der var giort qværne dam, blev den gamle bæck
skift i toe bæcke, som den nu er. om alt hand aflagde Eeden.
3de vidne, Giertrud Nielsdatter, anviiste langs op til qværne huusset med inderste bæcken,
hvor Widnes havde slaget græsset. \aflagde Eeden/.
4de vidne, Aamun Heljesøn yttre Qwalwiigen, giorde anvisning hvor garen og griinet paa
garen havde staaet, ligesom ved første vidne anført er, og her om aflagde Eeden.
5te vidne, Endre Aamunsøn yttre Qwalwiigen, giorde anvisning hvor garen for 20 aar siden
var opbygt, og hvor griinet paa garen havde staaet, ligesom ved første vidne anført er, og
dernæst aflagde Eden efter Loven.
6de vidne, Herbor Larsdatter, som er gift med indstevnte Ole Larsøn Jndr: Qwalviigen.
Citanterne sagde, det de hvercken forlangede hindes anvisning, ei heller det hun nogen Eed
skulde aflæge, men frafaldt hende aldeeles som et Partisk vidne.
7de vidne, Endre Samsonsøn Traae, anviiste holmen fra bæck til bæck, hvor Widnes havde
slaget. og dernæst aflagde Eeden.
9de vidne, Jacob Heljesøn Widnesteigen, anviste hvor garen for 40 aar siden havde staaet,
needen fra og op i Berg ham/m/eren oven for qværne huusset, paa indre siden af inderste
bæcken, og hvor grinet paa garen havde staaet, neml: i vaet i inderste kanten af inderste
bæcken. forklarede der hos at paa de tiider var ickun
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En bæck. aflagde Eden efter Loven.
10. vidne, Agotte Monsdatter, anviste den omtviste[de] holm, med forklaring, at den havde
Widnes Manden i som/m/er 2 aar siden slaget, og vidnet havde raget den. der om aflagde
Eeden.
hernæst siune[de] og grandskede vj det omtvistede, som befantes af følgende beskaffenhed.
imel: Jndre Qwalwiigen og Widnesteigen løber en Elv, der har været anseet og endnu ansees
for Marckeskiel imel: dem. den/n/e Elv løber fra Fieldet omtrendt i Sydost og need i søen,
omtrendt i Norwest. den/n/e Elv har de dæm/m/et til en qværnedam, som øyensiunlig er at
see, og det ud efter til Widnesteigens Eiendom, som har aarsaget, at der er bleven 2de Elver
eller bæcker, som vidnerne omtaler. den/n/e nye Elv eller bæck har da aarsaget at der er
bleven tvende smaae holmer, den øverste holm, næst under qværne huuset, er det der
omtvistes imel: Parterne. men efter vidnernes anvisning bliver det øyensiunlig, at disse holme
ligger paa Widnesteigens Eiendom, den omtvistede Holm, som skiær sig i længden need efter
imel: begge Elvene, er omtrendt i længden 33 siædlansk allen, men {pa} omtrendt paa midten
er den omtrendt 13 ½ sædlandsk allen breed, siden skier den sig paa begge sider og til begge
ender saaleedes i snee, at den ickun er i hver ende omtrendt En eller halv anden sædlandsk
allen breed. paa den/n/e holm stoed 3de asketræer, Et gaml: hasseltræe og Et bircketræe.
Citanterne paastoed Dom i sagen, og erindrede om Processens omkostning.
Ole Larsøn Jndr: Qwalviigen sagde, det hand frafalder holmen, declarerer det hand ingen
Eiendom har i sam/m/e holm, og at Marckeskieldet imel: Jndre Qwalviigen og Widnesteigen,
efter vidnernes anvisning, skal blive efter inderste Elven eller bæcken, erbød sig at betale til
Citanterne i Processens omkostning 9 rd: 4 mrk:, dem hand lover inden førstkom/m/ende
Søndag 8te dage at betale, og der for stiller Tosten Sæwerhagen til Cautionist.
Tosten Sæwerhagen fremstoed for Retten og sagde det hand Caverer og godsiger for Ole
Qwalwiigen det de anbudne 9 rd: 4 mrk: til Citanterne paa Widnes skal blive betalt inden
førstkom/m/ende Søndag 8te dage.
Citanterne sagde med dette tilbud at være fornøyet, og vilde i Kærlighed eftergive Rettens og
vidnernes underholdning, da de anbudne 9 rd: 4 mrk: bliver for deres udlagde penge, naar de

først har betalt Rettens Personer med 5 rd: 4 mrk:, som strax skal blive betalt, og saaleedes
ophæver og frafalder de videre søgemaal.
Dend 10de Octbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Schaaltvedt, beligende i Kingtserviig
Præstegield og Ullensvangs kk: sogn, med efterskrevene Eedorne Laug Rett, som efter Loven
er opnævnt, sc: Knud Rogde, Knud Helland, Ole Olsøn Berven, Thomas Torgiersøn Jaastad,
Torgis Torgissøn ibdm:, Peder Torgielsøn Hougse, Iwer Torgielsøn ibdm:, og Mathias Næss,
nærværende Bøygde Lensmanden Jon Hougse.
hvorda for Retten frem kom Hr: Provsten Atke og gav tilkiende, at hand til lovl: paaAncke
og Rettes erholdelse for den skade og uret det ham i Gaarderne Schaaltvedt og Aachre,
allerNaadigst beneficerede Præsteboels goeds, ved et den 28de Maj 1755, imel: opsidderne
paa Gaarderne Qwæstad, Store og Lille Naa, og leilendingerne paa forbem:te Præsteboels
goeds, imel: sig selv indbyrdes giorde forlig, saa og der efter var tilføyet, havde ved skriftl:
stevnemaal, dateret Ullensvang afvigte 3de Septbr:, for den/n/e Respectiwe Rett ladet
indvarsle, saavit en hver kunde være og blive paagieldende, opsidderne paa Gaarderne
Qwæstad, Store og Lille Naae, samt leilendingerne paa forbem:te Præsteboels goeds, og
fremlagde hand i Retten den paaberaabte stevning, som blev oplæst og er af følgende indhold,
Lit: A.
de udj stevningen benævnte Personer møtte alle, undtagen Hr: Raadmand Geelmuyden, som
har tegnet paa stevingen, ogsaa Mons:r Forman, der ej vilde lade svare.
Parterne begierede, det Sorenskriveren med Laugretten vilde følge dem i Marcken for at
giøre et forsøg om sag[en] i mindelighed var at afgiøre. Parternes paastand blev
efterkom/m/et, hvor med dagen forløb indtil imod Klocken 5 Eftermiddag, hvor med intet
blev udrettet, thj en hver blev ved sin paastand.
{Hr:} hvorpaa Citanten Hr: Provsten Atke, for at visse fred og Kærlighed, dog under Lovens
meddeelte beneficio udj Lovens 1 B: 15 C: 3 art:, tilbød Contra Parterne, at naar ham hands
beneficerede jorder efter deres Gaarders andel fick deres udbytte i Engesætter, som og er
Præstebords goeds, saa og deres gamle sætter, hvilcke hand i Kraftigste maader, i følge
Lovens 3 B: 12 C: 3 art: bør tilhøre det ham allernaadigst beneficerede goeds, vilde hand være
fornøyet med at den øfrige deel, neml: Wiger-haven, bliver paa billigste og Retfærdigste
maader byttet imel: dem ham allernaadigst beneficerede gaarder, hvor om hand ydmygst
forlangede Contra parterne og deres Fuldmægtiges svar, og Reserverede sig al lovl: Procedur.
Mons:r Elker tillige med Contraparterne tilkiendegav, da den forening som 1755 d: 28 Maj,
blev dem tilbuden da deehlingen skulde skee, hvad enten de vilde tage inden eller yderst, hvor
om de ved Muntl: Contra stevning haver indstevnt vidner, som nu ved den/n/e Respective Rett
maatte vorde afhørt, ligesom hand og paa Egene og Contraparternes vegne i dag, siden
den/n/e Respective Rett var sat, har tilbuden Citanten, at eftersom hand siunes at den tredie
deel tilforn er uddeelet, icke skulde være saa god som de 2/3 deeler Contraparterne tilhørende,
tilbød hand at vilde tage, den 1/3 deel god nock, naar de 2/3 deeler blev deelt, saa at de kunde
have sit paa et stæd, var de der med fornøyet.
Hr: Provsten Atke, føren hand bant sig ved at give
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noget svar til Forvalter Elkers Proteculation, fandt sig beføyet at spørge, af hvem Forvalter
Elker var Authoriseret at gaae i Rette her for andre end leilendingerne paa Rosendals goeds,
og naar det var ham overtydet, skulde hand fremkom/m/e med sin repliqve.

Forvalter Elker tilkiendegav, at hand icke er Authoriseret at svare uden for sine Egene
leilendinger, men da de alle under Et stevnemaal er indbegreben, forestillede hand sig, at
ingen indsigelse der paa havde blevet anlagt.
Citanten fandt sig just icke beføyet, paa den/n/e tiid, videre at lade ind Proteculere,
angaaende det Mons:r Elker hand møtte for alle Contra parter, men, den af ham giorte
Propocition var gandske urimelig og ubillig, saa dristede hand sig icke at imodtage den, men
for icke lengere at opholde Retten, skred til sagens videre deduction og procedür, og for det
første paastoed, at det imel: Præstebolets bønder paa Gaarden Schaaltvedt og Aachre, og
opsidderne paa Qwæstad, Store og Lille Naa den 28de Maj 1755 giorde forlig, blev i følge
Lovens 5 B: 1 C:, 2 og 3 art:, saa og 3 B: 14 C: 29 art: Kiendt udygtig og for eftertiiden
uefterrettelig, og Engesætter og Wigerhaven at blive fællets beite, saa vel for opsidderne paa
Schaaltvedt og Aachre, som for Qwæstad, Store og Lille Naa, og de Needsatte Merckesteene
at optages og Casseres, og Reserverede hand sig videre paastand baade angaaende processens
omkostning og Ole Tollefsøn Lille Naae[s] forhold, og andet videre som hand kunde eragte
fornøden.
Mons:r Elker Reserverede sig at besvare dette Hr: Provstens tilførte i Morgen, siden dagen
nu er forløben.
Afskeediget,
sagen udsættes til i Morgen tiilig.
Dend 11te Octbr: blev Retten atter betiendt i den/n/e sag, og det udj begge Parters nærværelse.
De indstevnte paa Qwæstad og Store Naa, samt Mons:r Elker paa Lille Naa[es] vegne, lod
tilføre, det de, for at naae fred og Eenighed, tilbøed Citanten, det hand i Wigerhaven maatte
faae udsteenet den mellemste deel, der kunde ansees saa goed som en lige Trediepart mod den
yderste og inderste hver en Trediepart, hvor Citanterne da beholder deres gamle støl, Aakrestøllen kaldet, og at en hver af Parterne da holder sin Merckes gar vedlige, samt at den
inderste Merckes gar, saa snart skee kand, vorder opsat, og siden forsvarlig vedlige holdet. og
at Rettens Middel nu efter Rætfærdig og billigste skiøn vilde skifte og deele Marcken. hvad
smale beitet i fiællet angaar, da bliver det til fællig som det forhen været har.
Citanten sagde, det hand villig tog imod det Kiærlig giorde tilbud, men indstillede til samtlig
opsiddere og beboere deres bedere overveiende, hvor fra veden skal kom/m/e til disse tvende
gierders opbyggelse og vedlige holdelse, da her knap[t] findes skov til Ildebrand, bad derfor at
overveie, om ej et bedere Middel til forlig kunde udfindes.
Endelig blev begge Parter saaleedes foreenede, det Schaaltvedt og Aakre beholder den part
de nu haver, og der til faar de deres gamle støel, Aakre-stølen kaldet, til vederlag imod stølen
skal Aakre og Schaaltvet af deres part fra dem give Et lige Eqvivalent, som skal udtages og
udsteenes, deels oven og deels needen ved søen udtages af deres part som de nu haver, dog
saa at den/n/e part bliver lige goed for En trediepart imod de andre Toetrediepart[er]. og
saaleedes falder ald Engesetter i Qwæstad, Store og Lille Naae[s] lod. men, da Schaaltvedt og
Aackre i Wigierhaven, {der} imod deres andeel i Engesetter, nyder vederlag, saa betaller en
hver opsidder paa Qwæstad, Store og Lille Naa, samt Aakre og Schaaltvedt den sam/m/e
Landskyld til Præstebordet for Engesetter, som En hver forhen betalt haver.
hernæst forføyede Laugretten og begge Parter dem til Wiigerhaven, hvor da Parterne bleve
forenede og Marckeskieldet needsat saaleedes som følger.
ved søen i Lillehagen, blev dend 28de Maj 1755, i Lille skarv hugget en Kors, som skulde
viise beent op i 2de efter hin anden huggede Kors, hvor af den sidste Kors er hugget i
Sionaschallen, disse 3de Kors skal i Morgen strax udhugges, saa at Qwæstad, Store og Lille
Naa her efter skal tilhøre Lillehaven.
For det andet . ved Støelsledet, paa dend indre side af Merckes garen, under støels veien,
Needsat En Marckeskielsteen, sam/m/e visse ind efter under veien i en jordfast steen, der udj

hugget En Kors, der fra gaar byttet ind efter og under støels-huussene, der needsat En
Marckeskielsteen, sam/m/e visser ind efter og ind paa støllen, der atter Needsat en
Marckeskielsteen, udj sam/m/e er En vinckel gloppe, der visser op efter og over bæcken udj
en Merckeskieldsteen, den/n/e visser atter beent op udj En Mrk:steen
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Med en vinckel gloppe udi, sam/m/e visser tvers ud over oven for stølen til En jordfast steen,
der i hugget en Kors, fra sam/m/e ud efter i En needsat Marckeskielsteen som visser ud efter
til Merckes garen, paa den indre side i en {jordfast steen hu} skarv hugget En vinckel gloppe
som visser ud og op efter, og er ende Mercket. uden for disse Mercker og uden for Merckes
garen Eier Aakre og Schaaltvedt, og inden for Eier Qwæstad, Store og Lille Naa.
3o: Den/n/e med mercker indhægnede støel som nu skal tilhøre Aakre og Schaaltvedt En
tredie part i Wigerhaven, skal samtlig Parterne efter som hvers jordebrug skylder, med gierde
indhægne til Aakre og Schaaltvedt tilhørende Fæehave. siden skal samtlig Parterne deele all
gierdet imel: dem, efter som En hvers jordebrug skylder, og sin andeel aarlig lovlig vedlige
holde. og tager En hver gierde fang hos sig selv til den andeel gierde hand skal vedligeholde.
Men skulde det falde saa, at En Man[d] eller fleere fick et støcke gierde at holde ved lige, paa
det stæd, hvor hand ingen gierdefang havde, da skal hand nyde gierdefang hos sin nærmeste
Naboe i skov, mod betalning eller anden vederlag som billigt kand være at ansee.
4de: blev vedtaget, at hvilcken af Parterne som vil holde geede smale, da skal hand være
pligtig sam/m/e at giette, saa de ej indkom/m/er i anden Mands Marck eller Fæehave.
kom/m/er geeden ind i anden Mands Marck eller Fæehave, da haver den som Eier Marcken
eller haven, ved 2 Mænd at lade indsætte geeden, og strax give Eier manden det tilkiende,
som strax bør at løsse sine geeder med 2 skil: Danske for hver hoved som er indsat, og
derforuden betale skaden efter Tvende Mænds sigende. ligeleedes, skulde Nøds bester eller
sovsmale indkom/m/e i anden Mands Marck eller Fæehave, da skal de paa ovenmelde maade
indsættes, og den tilkiende gives som Eier Creaturene, og da betales for hver Nødsbæst 8 skil:
Danske, og for hver sovsmale 2 skil: Danske. Er disse Creature indkom/m/en igien/n/em
gierdet, da betaler den som gierdet skulde holde, disse penge som sagt er, og derforuden
skaden. men er disse om/m/elde Creature indkom/m/en paa de stæder hvor gierde ej kand
holdes, da betaler den som disse Creature Eier, de om/m/elde penge, og derforuden skaden,
fordj hand ej giætede sine Egene Creature.
5te: Aakre beholder sin gamle Bureckevei, som den fra gam/m/el tiid af har haft, og det
ubehindret i alle maader, dog saa, at hand ej bliver med Creaturene staaendes at beite, men
driver saa fort og lovlig som skee kand.
6de: betræffende den/n/e processes omkostning, vedtog samtlig gaarders opsiddere at betale
sin andeel, efter som En hvers brug skylder.
Som da intet videre var at forRette, saa bliver følgende beregning at giøre. Sorenskriverens
skyds til og fra aastædet 1 rd: 3 mrk: 4 s:, diet penge for En Reise dag 4 mrk:, Tvende dages
Foretning 5 rd:, indførsels penge 5 mrk: 4 s:, Laugretten per Mand 2 mrk: 8 s:, er 3 rd: 2 mrk:,
Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en [12 rd: 2 mrk: 8 s:]. Citanten paastoed, foruden Rettens løn,
følgende, saasom for stevningens forkyndelse 3 rd:, for Laug Rettens opnævnelse 1 rd:, og
Rettens Middels underholdning i disse tvende dage 8 rd:, bliver tilsam/m/en den/n/e
foretnings omkostninger 24 rd: 2 mrk: 8 s:, her af svarer Qwæstad 9 rd: 2 mrk: 6 s:, Store
Naa 3 rd: 4 mrk: 14 s:, Lille Naa 3 rd: 6 s:, og Aakre samt Schaaltvedt 8 rd: 14 s:, der af En
hver gaards opsiddere saaleedes blev betalt. og af Parterne paastaaet, det dette forlig maatte
blive ved Dom Confirmeret.
I følge her af, blev saaleedes for Ræt Dømt og
Afsagt.

Den/n/e foreening, som af begge Parter med Deres Jorddrotter, inden En siddende Ræt er
sluttet og frivillig paa alle sider indgaaet og samtycket, samt det Marckeskiel som nu efter
begge Parters forlangende er needsat og vedtaget, bør i et og alt, paa {h} alle sider være En
fuldkom/m/en og fast Rettesnor for En hver af Parterne, og foreenings posterne, i alle dets
ord, puncter og Clausuler ubrødelig paa alle sider at holdes og efterkom/m/es, under 5 rd:
Mulct, som den skyldige bør betale til Præstegieldets Lægs fattig Casse, saasnart enten af
Parterne noget bryder imod dette forenings værck, og skulde den skyldige findes vægerlig
disse 5 rd: imindelighed at betale, da bør Bøygde Lensmanden med 2de tiltagne Mænd, efter
sogne Præstens ordre, disse 5 rd:, uden videre Dom, hos forbryderen udpante, og dog
forbryderen under videre lovlig adfær, tilpligtes dette forlig i et og alt at opfylde, i følge
Lovens 5 B: 1 C: 2 art: betræffende Marckeskields gierdet,
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Da forholdes der med efter det her inden Retten sluttede forlig, som i dette tilfælde bliver en
grande Lov, samt Lands Lovens 3 B: 12 C: 19-20-21-22 og 23 art:, hvor efter en hver bør lide
og undgielde som noget her imod forbryder.

Dend 20de Octbr: blev paa Gaarden Næss med Jondahls skibreede[s] Almue holden Et
almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting. Retten blev betiendt med det ordinaire Laugret,
som paa fol: 160 findes opnævnt, undtagen for Salamon Fladebøe sat Samson Brattebøe.
nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel, med Bøygde Lensmanden Giermun Olsøn
Berven og den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst blev Publiceret
Forord: af 25de Maj 1759, angaaende i hvad alder ungdom/m/en maa antages til
Confirmation, hvorlænge Confirmationen med nogle maa udsettes, og hvor snart de, som ere
Confirmerede, her efter bør søge Herrens bord.
2o: af 18 Maj 1759, angaaende alle frem/m/ede stemplede Kaartes Cassation og afskaffelse,
samt hvorleendes videre med de Jndelandske fabriqverede stemplede Kaarters forhandling og
brug her efter i Danmrk: og Norge skal forholdes.
3o: af sam/m/e dato, angaaende Indenlands fabriqverede vahrers handel og brug, samt
Toldens forhøyelse paa alle slags frem/m/ede Kramvahre i Norge.
Sig:r Carl Cum/m/erov udgivene pante brev af 18de Octbr: 1756, læst til Tinge dagen der
efter, og indført i pante Bogen paa fol: 454, blev efter paategnede qvittering af 14de Apriil
1759 anvist til udslettelse.
Kongl: Allernaadigste skiøde af 11de Nobr: 1758 til Samson Larsøn paa 14 8/11 mrk: smør i
gaarden Samland 1ste Thuun, uden bøxsel. blev læst.
Eli Pedersdatter Torristvedt udgivene skiøde af 25de Maj 1759 til Anders Larsen Sandwiig
paa 1 pund 10 ½ mrk: smør i gaarden Bache, blev læst.
Lars Larsøn Tørviigen udgivene pante brev af 31 Maj 1755 til Hans Olsøn Siusætter, indført
i pante bogen paa fol: 415, blev efter paategn: qvittering af 14 Septbr: 1759 udslettet.
Lars Larsøn Tørviigen udgivene gields brev af 2de Apriil 1759 til Præsten Hr: Marcher for
penge laan 77 rd: 4 mrk:, imod 1 pd: 11 mrk: smør, ¾ hd: i gaard: Tørviigen til pandt, blev
læst.
Johan/n/es Nielsøn Wiig udgivene skiøde af dags dato til Johan/n/es Johan/n/essøn paa 3de
Spand smør i gaarden øvre Traae, blev læst.

Et dito skiøde af sam/m/e dato til Iwer Johan/n/ess: paa 3 Spand smør i benævnte Traae,
læst.
Iwer Johan/n/essøn Øyerhavn udgivene bøxel brev med Revers, af dags dato, til Iwer Larsøn
paa 3 Spd: smør i gaarden øvre Traae, blev læst.
Ole Johansøn Samland og medJnteressentere udgivene skiøde af dags dato til Wich[l]ich
Jonsøn paa 2 pd: 1 mrk: smør i gaarden Samland, og 4 ½ mrk: smør i underl: teig Tagestvedt,
blev læst.
Lars Iwersøn Tvedt og medJnte[re]ssendere udgivene skiøde af dags dato til Aamun Iwersøn
paa 1 pund smør, 1 Løb salt i gaarden Tvedt, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere følgende documenter til bilager ved hands
allerunderdanigste bilager!! (Regnskaber), 1o: Specification over det affelde jordegods. 2o:
Tingsvidne, at skatterne for den afbrende gaard Tørviigen er vorden gotgiord. 3o: det
almindelige Tingsvidne. 4o: Tingsvidne, at Tingskydsen er betalt. 5o: Selv Eier og Odels
Mantallet. 6o: dette skibreede[s] skatte Restance, hvis endelig Sum/m/a var 15 rd: 21 s:, og
som ingen noget her imod havde at erindre, men tilstoed alt rigtig i alle maader, saa blev
benævnte documenter, efter paastand, af Retten attesteret.
De Laugrettesmænd som Retten tilstundende aar skal betiene bleve opnævnte, og ere
følgende, Nye: Aamun Iwersøn Tvedt og Torchiel Salamonsøn Wichenes. gaml: Siur
Guttormsøn Molwen, Knud Aamunsøn Handegaard, Johan/n/es Johans: ibdm:, Iwer Nielsøn
Espeland, Aamun Larsøn ibdm:, og Ole Siursøn Eie.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaa i Rette, altsaa blev Tinget ophæved.

Dend 22de Octbr: blev paa Gaarden Næss med Østensøe skibreede[s] Almue holden Et
almindel: Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev betiendt med det Ordinaire
Laugret, som paa fol: 162 findes opnævnt, nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel,
med Bøygde Lensmanden Giermun Berven og den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst blev publiceret de allernaadigste Forordninger som her oven ved
Jondahls Tinglav findes Specificeret.
Kongelig allernaadigste skiøde af 5 Maj 1759 for Lars Erichsøn paa 2 pd: smør, 2/3 hd: med
bøxel, samt overbøxel til 1 pd: smør, 1/3 hd:, i gaarden Schaalem, blev læst.
Et dito af [dito] dato for Johan/n/es Olsøn paa 1 pd: sm:, 1/3 hd: med bøxel, samt overbøxel
til 12 mrk: sm:, 1/6 hd:, i benævnte gaard.
Et dito for Johan/n/es Niels: paa 1 L: 22 ½ mrk: sm:, ¾ hd:, 3/16 K:skind, 3/32 Løb salt i
gaarden Berven, blev læst.
Et dito for Steeg Ols: paa 2 pd: 15 mrk: sm:, 1/16 Løb salt, ½ hud, 1/8 K:skind i gaarden
Berven, blev læst.
Et dito af sam/m/e dato for Siur Olsøn og Niels Hagtorsøn paa 1 Løb smør med bøxel, samt
overbøxel til 2 pd: 15 mrk: smør beneficeret gods, i gaarden Wangdahl, blev læst.
Et dito af 19 Maj for Brynild Christophersøn paa 2 pd: 20 ½ mrk: smør, 1 b:skind, ½ g:skind
med bøxel, samt overbøxel til 12 mrk: smør Kirckegods, i gaarden Rychen, blev læst.
Et dito for Iwer Ols: paa 1 pd: 10 ¾ mrk: sm:, ½ b:sk:, ¼ g:sk: med bøxel, og overbøxel til 6
mrk: sm:, i dito gaard.
Et dito for Jon Johansøn paa lige andeel i benævnte gaard Rychen, læst.

Et dito for Johan/n/es Brigts: og Michel Siurs: paa 20 mrk: sm:, 1 b:sk:, uden bøxel, i
gaarden Østensøe.
Arveskifte brevet af 18 Aug: 1759, sluttet efter afgangne Steen Gundersen, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds udj den skoveteig Svartham/m/er eller Ny Gaard Kaldet, 9 mrk:
smør med bøxel, og udlagt i arv til Encken Britte Aschoutsdatter 4 ½ mrk: smør for 20 rd:, og
hver af døtterne Guro og Dordei Steensdøttere 2 ¼ mrk: smør, alt med bøxel og herlighed.
Johan/n/es Olsøn Schaalem gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Ole Swensøn Scheje at imodtage Dom til at betale Citanten skyldig
værende 3 rd: 16 skil:, som er for en grastud dend indstevnte i næst afvigte aar 1758 om
høsten har kiøbt af Citanten, samt at svare processens omkostning skadesløs, siden ingen
mindelig betalning har været at erholde. vil fornem/m/e om den indstevnte møder.
Dend indstevnte Ole Scheje møtte, tilstoed varselen og sagde, at have tilbudet Citanten saa
mange penge som hand bekom for studen i Bergen, neml: 2 rd: 4 mrk: 8 s:, saasom hand icke
havde kiøbt studen, men budet 19 mrk: for studen, men budet blev ej imodtaget,
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og skeede budet til Citantens søn Ole Johan/n/es-søn, som her ved Retten er nærværende,
hand paastod 20 mrk:, men 8te dage derefter ved Kircken, tilspurte hand Comparenten om
hand icke vilde lægge noget til, hvor til Comparenten svarede Nej. 12te dag efter at hand
havde giort sit første bud, førte de studen til ham, da hand sagde at studen var En halv daler
mindre værd end hand havde budet, men som de lod studen blive hos ham, førte hand den til
Bergen og solte den.
Citanten sagde, ej at være hiem/m/e da den indstevnte giorde bud paa hands stud, men da
hand kom hiem fra Bergen, siger hands søn ham, det Ole Scheje havde budet 19 mrk: for
sruden, da lod Citanten ved sin Datter bringe studen til Ole Scheje for de 19 mrk: Ole Scheje
behold studen, {at} uden at sende den eller noget andet bud tilbage, og førte saa studen
til{bage} Bergen, hvor hand har solt den, der for paastoed Dom for de 19 mrk: med
processens omkostning.
Ole Scheie talte op strax paa bordet 19 mrk:, og for processen 1 rd: 12 s:, tilsam/m/en 4 rd: 1
mrk: 12 s:, som hand tilbød Citanten.
Citanten tog imod de anbudene penge og frafald sit stevnemaal.
Jan Svendsøn Scheje gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til den/n/e tægte dag har ladet
indkalde sin Fader Svend Jansøn Scheje at aflæge sin Edelig forklaring om sit til hands ælste
søn Ole Svendsøn Scheje udstæde skiøde af 16 Martj 1745 for En halv Løb smør udj gaarden
Scheje, angaaende de ord udj skiødet, sc: udj mit paaboende arvelig tilfalden aasæde:
hvorleedes sam/m/e ord skal forstaaes. og er den ælste søn Ole Svendsøn indkaldet, sam/m/e
hands Faders vidnesbyrd og Eedelig forklaring at anhøre, alt til Et lovskicket Tingsvidnes
erholdelse. Lagde i Rette til Actens følge en gienpart af det om/m/elde skiøde, vilde i det
øvrige fornem/m/e om de indstevnte møder. Den fremlagde gienpart af skiødet er saa
lydende.
Dend indstevnte Ole Svendsøn Scheje møtte og tilstoed varselen. Ligesaa møtte Faderen
Svend Jansøn Scheje, som En gaml: Laugrettes mand, den man formeedelst mangel paa
hørelse ej kunde forelæsse Eeden, men blev af Dom/m/eren foreholdt at eftertæncke den Eed
hand var kaldet til at aflægge: da hand svarede meget vel at erindre Edens betydning, dend
hand saa ofte havde hørt læsse, var og villig sin Ed og forklaring at aflæge. der efter lagde
Eeden af, og forklarede, at som skiødet til Ole siger: i mit paaboende aasæde, da er det
saaleedes at forstaae, siden hand selv boede paa sam/m/e gaard, at den halve Løb som hand

har solt til Ole, er i det goeds Ole selv beboer, som er aasædet, og det hand har solt til sin søn
Jan, er i det brug Jan nu beboer.
Citanten var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som blev billiget.
{Hans} Lars Olsøn Berven udgivene skiøde af dags dato til Thron Isaaksøn Fladebøe paa 2
pd: 15 mrk: smør, 1/16 Løb salt, ½ huud, 1/8 K:skind med bøxel, i gaard: Berven, læst.
Johan/n/es Rasmussøn Bruu og medJnteresserede udgivene skiøde af dags dato til Anders
Pedersøn Lille Fosse paa 1 ½ Løb smør i gaarden Aarhuus, blev læst.
Tosten Johan/n/essøn Løbse og Tosten Olsøn ibdm: udgivene skriftlig forpligt af 18 Maj
1759, hvad de aarlig skal give Herbor Torbiørnsdatter til livs ophold, læst.
Siur Olsøn Wangdahl udgivene gields brev af dags dato til Jon Simonsøn Fundeland for
laante penge 40 rd:, imod det underpant af 1 pund 9 3/5 mrk: smør med bøxel, og overbøxel
til 1 pd: 5 2/5 mrk: smør, i gaarden Wangdahl, blev læst.
Gunner Larsøn Stranden gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Peder Erichsøn Stranden, vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, sc: Niels Isaaksøn Botnen, Ole ibdm:, og Jon Olsøn ibdm:, betræffende dend
utilbørlig tale og nærgaaende belastelser dend indstevnte i Citantens fraværelse har udsagt og
sigtet ham for, der for Dom at imodtage til undgieldelse og processens erstatning. saa er og til
vedermælle indkaldet Ole Olsøn Fixe, som den der i Citantens fraværelse har sat vidnerne til
provs og for Citanten angivet sagen. vil fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
Dend indstevnte Peder Erichsøn Stranden møtte, vedtog varselen at være ham lovlig
forkyndt, begierede sagen til i Morgen udsat, for at forsone sin Modstandere, den/n/e paastand
blev ham billigt.
Johan/n/es Nielsøn Berven udgivene gields brev af dags dato til Ole Pedersøn Torpe og
Torsten Johansøn Biørche for pengelaan 288 rd:, imod det underpant af 1 Løb 22 ½ mrk:
smør, ¾ deel huud, 3/16 K:skind, 3/32 Løb salt i gaard: Berven, blev læst.
Udj næst oven bemelte sag, fremkom begge Parter, da Peder Stranden hiertelig bad Citanten
Gunner Stranden om forladelse for de af ham i ubesindighed udtalte ord, og betalte til ham
strax i processens omkostning 9 mrk:, samt ydermeere forsonede sin forseelse med 1 rd: til
Lægs fattig Cassen, som blev leveret til Præstens Medhielper Elling Brigtsøn Moe. da
Citanten fant sig fornøyet, og ophævede sit søgemaal.
Dend 23de Octbr: Er ved Østensøe Ting følgende passeret.
Mons Tollachsøn Netteland udgivene bøxel brev med Revers, af gaar dags dato, til Ole
Siowatsøn paa 3 Spand smør, ½ huud i gaarden Netteland, blev læst.
Tron Isaaksøn Fladebøe udgivene bøxel brev med Revers, af dags dato, til Lars Olsøn
Berven paa 2 pd: 15 mrk: smør, 1/16 Løb salt, ½ huud og 1/8 K:skind i gaarden Berven, læst.
Kongl: allernaadigst skiøde af 5 Maj 1759 for Steeg Olsøn paa 2 pd: 15 mrk: smør, 1/16 Løb
salt, ½ hd:, 1/8 K:skind med bøxel i gaarden Berven, blev læst.
Steeg Olsøn Berven udgivene gields brev af dags dato til Samel Andersøn Giære og Peder
Sæwel for pengelaan 200 rd:, imod det underpant af 2 pd: 15 mrk: smør, 1/16 Løb salt, ½
huud og 1/8 K:skind i gaarden Berven, blev læst.
Thron Giermunsøn Berven gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Steeg Olsøn Berven, vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, betræffende de af dend indstevnte udtalte nærgaaende ord og belastelser, der for

efter sagens beskaffenhed at imodtage Dom til undgieldelse, samt processens erstatning,
vilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
Steeg Olsøn
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Berven møtte, tilstoed varselen, og sagde det hand maatte tilstaae at have i ubesindig
hastighed talt sin grande og Ven, Citanten, for nær, uagtet hand intet andet om ham ved, end
alt det som ærligt og gott er, vilde bede og bad ham hiertelig om forladelse, og til ydermeere
at forsone sin forseelse, da i hvor fattig hand er, vilde dog betale til fattig lægs Cassen 1 rd:,
dem hand lagde i Retten, og til Citanten i processens omkostning 1 rd: 5 mrk: 4 s:
Citanten ærklærede, med sin grandes decleration at være fornøyet, og frafald sagen. da dend
1 rd: til de fattige blev leveret Præstens Medhielper Brigt Jonsøn Østensøe.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere til sine Regnskabers befordring ligedan
bilager og documenter, som ved Jondahls Tinget Specificeret er, samt skatte Restancen for
dette Tinglav, hvis endelig Sum/m/a var 18 rd: 58 s:, og som ingen indfandt sig der noget
imod sam/m/e havde at Erindre, var hand Rettens Attestation begierende, som blev
efterkom/m/et.
De Laugrettesmænd som Retten tilstundende Aar skal betiene bleve opnævnte, og ere
følgende, Nye, Tosten Jonsøn Løpse, Jørgen Isaaksøn Berven og Ole Siovatsøn Netteland.
gamle Mænd, Aamun Tvedt, Haagen ibdm:, Torbiørn Soldahl, Ole Schaar og Brigt
Hellestvedt.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaa i Rette, derfor Tinget ophævet.

Dend 25de Octbr: blev paa Eie grund ved søen holden Et almindeligt Høste, Skatte og
Sagefalds ting med Grawens skibreede[s] Almue, da Retten blev betiendt med det
Ordinaire Laugret, som paa fol: 163 findes opnævnt, undtagen for Ole Poulsøn Hielmevold
sat Anders Hylle, og for Jon Swendsen Solberg sat Lars Tweito, nærværende inden Retten
Fogden Andreas Juel, med bøygde Lensmanden Lars Wambem og den Tingsøgende Almue,
da alleunderdanigst blev publiceret de Forordninger som ved Jondahls Ting paa fol: 179
findes antegnet og Extraheret.
Kongl: Allernaadigste skiøde af 19 Maj 1759 til Joseph Olsøn paa 18 mrk: smør, ½ b:skind
med bøxel, samt overbøxel til 1 pd: 12 mrk: smør, 1/6 g:sk:, ½ f:sk:, ½ K:sk: og 1 Løb salt, i
gaarden Holven, blev allerunderdanigst læst.
Et dito af sam/m/e dato til Haaver Heljesen paa 18 mrk: sm:, ½ b:sk: med bøxel, samt
overbøxel til 1 pd: 12 mrk: sm:, 1/6 g:sk:, ½ f:sk:, ½ K:sk: og 1 Løb salt, i næst bem:te gaard
Holwen, læst.
Et dito til Torbiør[n] Larsøn paa ½ Løb sm: med bøxel, og overbøxel til 2 pd: 6 mrk: sm:, 1
b:sk:, 2 f:skind, 2 K:skind, i bem:te gaard Holwen, blev læst.
Et dito til Colbeen Olsøn paa 2 ½ mrk: sm:, ½ b:sk: med bøxel, og overbøxel til 15 ½ mrk:
sm:, i øvre Torblaa.
Et dito til Giermun Aschielsen paa 15 ½ mrk: sm: med bøxel, og overbøxel til 11 ½ mrk:
sm:, i dito gaard.

Et dito til Siur Andersøn paa 2 ½ mrk: sm:, ½ b:sk: med bøxel, og overbøxel til 15 ½ mrk:
sm: i dito grd:
et dito til Samson Asbiørnsøn Nessem paa 2 pd: 6 mrk: sm:, ¾ hud i gaarden Bagne, blev
læst.
et dito for Kiel Danielsøn paa 2 pd: 6 mrk: sm:, ¾ hud i gaarden Bagne, blev læst.
et dito for Johan/n/es Johansen paa 20 mrk: sm: med bøxel, og overbøxel til 4 ½ mrk: sm:, i
grd: Eie.
et dito for Hans Johansen paa 5 mrk: sm:, 1/3 hud med bøxel, og overbøxel til 4 mrk: smør, i
gaarden Eie 2det Thuun, med underligende saugbrug og Giestgiberie, blev læst.
et dito for Iwer Ellingsøn paa 1 pd: sm:, 2/3 hud med bøxel, og overbøxel til 10 mrk: sm:, i
grd: Eie.
et [dito] for Johan/n/es Larsøn paa 18 ½ mrk: sm:, med overbøxel til 4 mrk: sm:, i gaarden
Eie, blev læst.
Hr: Cancellie Raad Alstrup udgivene gields brev af 18de Nobr: 1757 til Cancellie Raad
Fleischer for laante penge 599 rd:, imod det underpant af 2 ½ Løb smør i gaarden Lille
Grawen, blev læst.
Udj sagen indstevnt af Anfind Leqwe, paa hvis vegne møtte hands svoger Torchiel Poulsøn
Leqwe, Contra Ole Westrem, blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Citanten Anfind Leqwe beviser med saugmesteren Ørjans Poulsen Wichnes vidnesbyrd, at da
hand skulle skiære Ole Westreims tøm/m/er, og havde taget en stock og lagt paa saugen, blev
hand var, at i stocken var en Nye hugget T. hvor for hand tog stocken af saugen indtil Ole
Westrem kom, da hand siunede ham mercket. men, Ole Westrem sagde det var hands stock,
hvor for vidnet skar den. her til kom/m/er Torchiel Opheims udsigende: som forklarer at
have solt En Tøm/m/er stock til Anfind Leqve, som hand huggede i sin egen skoug, og der
Merckede den med en T, lod sin egen Dreng Kiøre stocken fra Roden i skoven til saugen, og
blev Mercket af Drengen hugget med en Øx. Dette alt bestørckes med vidnet Iwer Larsen
Torblaae, som forklarer, at stocken laae først paa sav velten, fremst paa Jallen paa sav velten,
saa det var den første stock som skulde for saugbladet, og blev vidnet siunet af Torchiel
Opheim selv, da vidnet med sin øx i Torchiel Opheims nærværelse, forfriskede det gamle T
mercke, at det skulde være siunlig for alle, og stoed mercket paa siden af Fodenden paa
stocken. og vidnet Aamun Olsøn Lionne forklarer, at da hand tiente hos Torchiel Opheim,
befalede hands huusbonde ham, at Kiøre en stock af veien, som Anfind Leqwe skulde have,
og Kiøre den til saugen, og Kiørte vidnet stocken til saugen og lagde den paa backen, saa de
kunde velte stocken need til saugen, og Ole Westrem sit tøm/m/er laae og oven for paa
saugvelten, men Anfind Leqwe sin stock lagde vidnet nærmest saugbladet, og var den
mercket med en T. og til Ole Westrems 3die qwæstion svare[de] vidnet, Teen!! (T’en) stoed i
Roed enden, og langstregen vente til Roden. Her af sees Klarlig, at det er Anfind Leqwe[s]
Tøm/m/er-stock, som Ole Westrem har ladet skære. dette uagtet, har dog Anfind Leqwe
vildet forlige den/n/e sag, ja plat vilde frafalde den. men Ole Westrem har Urgeret sagen til
Doms, uagtet, En virckelig forseelse hos ham findes: thj, da ham, af saugMesteren blev siunet
det frem/m/ede mercke paa stocken, burde hand i følge Loven først lyst stocken med sit
Mercke, i det minste paa Kirckebacken, føren hand lod den skiære. Efter saadan sagens
beskaffenhed Kiendes for Rætt at være,
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det Ole Westrem bør betale Tøm/m/er stocken til Anfind Leqve med saa mange penge, som
Anfind Leqve har betalt eller skal betale til Torchiel Opheim, for Tøm/m/er stocken, efter at

den var kom/m/en paa saugvelten. Saa bør og Ole Westrem at betale til Anfind Leqve udj
Processens omkostning 3 rd:, og til Justitz-Cassen for unødig trætte 1 rd: 60 s:, inden 15 dage
efter Dom/m/ens forkyndelse, under Nam og execution.
Christopher Siursen Jeltnes udgivene bøxel brev med Revers, af 22 Maj 1759, til Tosten
Andersen paa 1 pd: 23 ½ mrk: smør, 43/64 hud i gaarden Legrei, blev læst.
Christopher Østensen Aasem udgivene gields brev af 11de Aug: 1739 til Lars Endresøn
Halanger, indført i pante bogen paa fol: 141, blev efter paategnede qvittering af dags dato,
neml: 25de Octbr: 1759, anvist til udslettelse.
Aslach Iwersøn Windal udgivene gields brev af 28de Octbr: 1746 til Tron Knudsøn
Hougsnes, indført i pante bogen paa fol: 231, blev efter paategnede qvittering af 24de Octbr:
1759 anvist til udslettelse.
Niels Endresøn Garen viste fællen af En voxen Biørn som hand i den/n/e som/m/er har skut
paa sin Egen grund. Fogden betalte ham 2 rd:
Thore Halstensøn Høllen viste fællen af en voxen Biørn, som hand i den/n/e vaar har skut paa
egen grund. Fogden betale ham 2 rd:
Jan Scheje efter forige tiltale æskede sagen i Rette Contra Gunner Garrethun, og gav tilkiende
lovl: at have ladet forkynde Rettens forelægelse, vilde først fornem/m/e om den indstevnte
møder.
Gun/n/er Garrethuun møtte, og formeente ej at være Citanten noget skyldig.
Citanten lagde i Rette sin Debitors beviis, datteret Ullensvang dend 25de Apriil 1758,
lydende paa 15 rd:, og var sam/m/e bilagt med stemplet papiir No: 18 til 6 skil:, er saa
lydende.
Gun/n/er Garrethuun her til svarede, det sagen er saleedes, at Citanten havde et beviis fra
Carl Davahl!! (Duvahl) paa 15 rd:, som hand til Citanten skulde være skyldig: her om
begierede Citanten, at om Comparenten vilde betale ham sam/m/e penge, vilde hand give ham
2 rd: Comparenten svarede ja, dersom fordringen var rigtig: tog saa imod Carl Devals beviis
for de 15 rd:, og fick saa 2 rd: af Citanten, gav saa til Citanten igien dette beviis, som her liger
i Retten og af Klockeren blev skreven, men som dette beviis lyder paa 15 rd:, og det skulde
være paa 20 rd:, thj de 5 rd: skulde være for 5 pund homble, ved derfor ej hvorleedes dette
beviis er om skreven.
Citanten svarede, hvad hand har udsagt er Ret nock, undtagen i dette at beviiset skulde være
paa 20 rd:, hvilcket er urimelig, thj begierede af ham 5 pund humble for 5 rd:, hvor til
Citanten svarede ja, naar hand fick haandpenge skulde hand faa humle, men som hand ingen
haandpenge fick, har Gun/n/er ej heller faaen nogen homle, altsaa kunde beviiset ej giøres for
høyere end de 15 rd:, ligesom hand ej heller fordrer meere, siden Gunner ingen homle af ham
har faaen.
Gun/n/er tilstoed ej at have faaen de 5 pd: homble.
Citanten paastoed Dom, og erindrede om processens omkostning, i billigste med 6 rd:, da
hand nu 2de gange har reist disse lange veie her ind.
Afskeediget,
siden det er seent paa Aftenen optages sagen til Doms indtil i morgen.
Dend 26de Octbr: Er ved Grawens høste Ting følgende passeret.
Udj næst forbem:te sag blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.

Jndstevnte Gunner Garretuun har selv inden Retten ad Protocollum tilført at have fra Citanten
indfriet Carl Devahls beviis for skyldig værende 15 rd:, der for af Citanten bekom/m/et 2 rd:,
og meddeelt Citanten sit beviis af 26de Apr: 1758, at betale til ham 15 rd:, og det i bem:te aars
høst. da Gun/n/er Garretun ej saadan sin forpligt har opfyld, er søgemaal ved Retten vorden
anlagt: thj Kiendes for Rett, det indstevnte Gunner Garretuun bør betale de til Citanten
skyldig værende 15 rd:, og saaleedes sin udgivene forskrivelse at indfrie, samt betale til
Citanten i Processens omkostning 4 rd:, inden 15ten dage efter Dommens forkyndelse under
Nam og Execution.
Fogden tilkiendegav, at da han/n/em fra hands Excellence Hr: Stiftbefalings Manden, udj
skrivelse af 10de den/n/e Maaned, udj følge af det høy lovlige Rente Kam/m/erets til ham
forhen ergangne skrivelse af 22de Septbr:, er vorden tilsendt, en allerunderdanigst besværing
datteret Kiøbenhavn dend 19de Aug: 1759, paa samtlige Almues vegne af Ulviig og Eifiord
Sogner, og det, over det forhold og den uskickelighed som ved Giestgiber stædet Kiøllen skal
forøves, hvilcken besværing hand nu her producerede, til hands ærklæring og undersøgning
hvor vit {sandhed sig maatte} sam/m/e sig i sandhed maatte forholde. men da hand i forveien
maae erfare, den ulovlighed med den/n/e allerunderdanigst besværing, at sam/m/e hvercken
efter Lov eller de saa ofte igientagne allernaadigste forordninger, af nogen Concepist er
underskreven, som her saa meget des meere giøres fornøden, da alle de Klagende ere Bønder
og Almues mænd, men der ved og er dette besynderlige, at Klagen og besværingen er datteret
Kiøbenhavn, og de Klagende er her hiem/m/e, undtagen at en af de underskrivende, nemlig
Magnus
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Børse, her fra i som/m/er skal være afReist, og efter angivende, til Kiøbenhavn. saa
ihenseende at da de Klagende nu ved Retten var til stæde, Christopher Siursøn Jeltnes, Poul
Michelsøn Lindebræche som underskrivene Præsten Medhielpere. item Corporal Aandeland,
og Asbiørn Moursetter, maatte hand af Retten bede at den/n/e allerunderdanigste besværing
for disse tilstæde værende maatte oplæsses, og der paa indhentes deres sandfærdige svar, 1o:
om de vedkiender sig sam/m/e, og den saaledes som den nu her er, har underskrevet. eller
dernæst, om de haver givet nogen det i fuldmagt saadan allerunderdanigst besværing til Hands
Kongl: Maj:tt at indgive, og hvilcken den de maatte Navn give.
Efter at Klageskriftet var oplæst for disse 4re Mødende Mænd af Ulviig og Eifiord, sc:
Christopher Siursøn Jeltnes og Poul Michelsøn Lindebræche, begge Præstens Medhielpere,
item Conradt Aandeland og Asbiørn Moursetter, svarede de alle, det de aldeeles intet ved af
dette Klage skrift at sige, ej heller har de det underskrevet, det de icke kunde, siden det er
skrevet i Kiøbenhavn, og langt mindre givet noget Men/n/eske Fuldmagt det paa deres vegne
at underskrive.
Fogden {tilspur} derhos, at da hand ved, ham aldeeles intet, forgietter af den pligt som
han/n/em som allernaadigst beskicket Øvrighed her paaliger, saa om den/n/e klages indhold, i
sig selv skulde medføre nogen sandhed, saa maae hand forundre sig over, at der besværges
hos Deres Kongl: Maj:tt over det, hvor fore her hiem/m/e kand raades bod, og hands
allerunderdanigste Embeds skyldighed ham tilholder at holde over. saa vilde hand nu ej
alleene [tilspørge]? disse saa kaldede underskrevene Klagende, men end og den øvrige
Almue, om de ved at angive nogen, som efter den seeneste allernaadigste Forordning,
angaaende brendeviins afskaffelse og dets misbrug, paa dette giestgiber stæd kand have
hensidet, eller hvad andet misbrug der skeer. her til de 4re Mænd med samtlig Almuen
svare[de], af Brendeviin viste de intet at sige siden den Kongl: Allernaadigste Forordning
udkom, men i andre maader \q/ < q kand det have hændet sig, at> {er} der utilbørlig

drickes, saavel \Een/ Hellig som \Een/ søgne dag{e}, ja \en/ Natte{n} over, hvilcket
undertiiden kand være saaleedes indfalden {sig}.
Fogden begierede Extractum protocolli af hvis passeret er.
Lars Olsøn Eie udgivene gields brev af 1 Junj 1759 til Ole Siursøn Ystaas for penge laan 140
rd:, mod underpant af 1 pd: 6 mrk: sm:, 1 g:sk: i gaarden Eie, blev læst.
Lars Madsen Welke udgivene gields brev af 14 Maj 1744 til Wiching Iwersøn Haafaas,
indført i pante bogen paa fol: 143, blev efter paategnede qvittering af 22de Octbr: 1759 anvist
til udslettelse.
Ellef Sævertvedt udgivene gields brev af 30de Octbr: 1742 til Iwer Nessem, indført i Pante
bogen paa fol: 94, blev efter paategnede qvittering af dags dato anvist til udslettelse.
Lars Siowatsøn Rønnestrand udgivene gields brev af 1 Junj 1759 til Siur Nielsøn Qwandahl
for pengelaan 200 rd:, imod underpant ½ L: sm:, ½ hd: i grd: Røn/n/estrand, læst.
Niels Larsøn øfre Fylkedal udgivene gields brev af 23 Maj 1759 til Hans Pederen Nedr:
Seim for pengelaan 150 rd:, imod det underpant af 22 ½ mrk: sm:, 5/16 huud i gaard: øvre
Fylkedal, læst.
Hans Andersøn Saaqvitne udgivene gields brev af 1 Junj 1759 til Niels Pedersøn Fylkedal
for penge laan 258 rd:, imod det underpant af 1 Løb smør i gaarden Saaqvitne, blev læst.
Det høy lovlig Kam/m/er Collegii skrivelse af 28de Octbr: 1758 til Fogden Hr: Juel, tillader
at Hans Poulsøn Opheim og Torchiel Andersøn ibdm:, for Johan/n/es Riber udgivene Contra
Caution, for forige Foged Onsorg, indført i Pante bogen paa fol: 16, af Pante bogen maa
udslettes.
Aslack Iwersøn Windal udgivene skiøde af gaar dags dato til Hans Aslachsøn paa ½ Løb
smør, ½ huud i gaarden Windahl, blev læst.
Hans Aslacksøn udgivene gields brev af gaar dags dato til Thron Knudsøn Hougsnes for
penge laan 150 rd:, imod det underpant af ½ Løb smør, ½ hd: i gaard: Windal, blev læst.
Abselon Johan/n/essøn Espeland og medJnteressendere udgivene skiøde af gaar dags dato til
Jens Ellingsøn Aarhuus paa 18 mrk: smør, ¼ huud i gaarden Aarhuus, blev læst.
Iwer Aslachsøn Lille Berge skriftl: pengemangels lysning af 30 Decbr: 1758, som Odels
pretendent til 1 pd: 21 mrk: smør i gaarden Nedre Leqwe, blev læst.
Ole Tostensøn Westrem udgivene bøxel brev med Rewers, af 22de Maj 1759, til Christian
Gundersøn paa 3 Spand smør i gaarden Boelstad, blev læst.
Torbiørn Poulsøn Spaanem for Tosten Hylle, efter forige tiltale Contra Wiching Sponem,
sagde, det hand har!! (her?) paa Tinget har hørt sige, det Parterne, som fraværende, nu er
forligte, men om det er med sandhed, ved hand ej til visse, saa dog, siden den indstevnte er en
fattig Mand, begierede hand det sagen til næste ting maatte forfløttes, at hand forinden kand
erkyndige sig om forliget medfører sin Rigtighed. den/n/e paastand blev billiget.
Dend 27de Octbr: er ved Grawens høste ting følgende passeret.
Kongl: Allernaadigste skiøde af 5 Decbr: 1758 for Sergiant Holger Møllerup paa 22 ½ mrk:
smør, 1 hud, 1 g:skd:, 1 f:skd: med bøxel i gaarden øvre Røn/n/estrand, blev læst.
Peder Larsøn Maabøe udgivene gields brev af 26de Octbr: 1759 til Jon Knudsøn Lægrei for
laante penge 60 rd:, imod det underpant af halvdeelen i gaarden Maabøe, blev læst.
Kiel Danielsøn Bagne udgivene skiøde af gaar dags dato til Tollef Kielsøn paa 1 pund 3
mrk: smør, 3/8 huud i gaarden Bagne, blev læst.
Christopher Østensøn Aaseim udgivene gields brev af gaar dags dato til Lars Endresøn
Halanger for laante penge 124 [rd:], imod det underpant af ½ Løb smør, ½ hud i gaarden
Aaseim, blev læst.

Poul Olsøn Sæbbøe udgivene skiøde af gaar dags dato til Jon Knudsøn paa 1 pd: 3 mrk:
smør, ¼ deel huud med bøxel i gaarden Sæbbøe, blev læst.
Aamun Jonsøn Warberg udgivene skiøde af 24de Octbr: 1758 til Martein Ellingsøn paa 22 ½
mrk: smør, 1/8 deel huud uden bøxel, i gaarden Warberg, blev læst.
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Niels Tronsøn Rønestrand udgivene skriftlige forpligt af gaar dags dato til sine Forældre
Tron Nielsøn og Synneve Madsdatter, hvad de aarlig skal nyde til livs ophold, blev læst.
Hr: Capitain Hierman udgivene skiøde af gaar dags dato til Asbiørn Knudsøn paa 6 mrk:
smør i gaarden Garen udj Syssendalen, blev læst.
Et dito skiøde af sam/m/e dato til Thomas Wiig paa 18 mrk: sm:, ½ b:skd: i gaard: Maabøe,
blev læst.
Lars Madsøn Welke udgivene pante brev af 29 Martj 1740 til Wiching Hofaas, indført i
Pante bogen paa fol: 22, blev efter paategnede qvittering af 22de Octbr: 1759 anvist til
udlsettelse.
Lars Madsøn Welke udgivene gields brev af dags dato til Wiching Hofaas for laante penge
80 rd:, imod det underpant af ½ Løb 4 ½ mrk: smør i gaard: Welke, blev læst.
Bøygde Lensmanden Lars Wambem for sogne Presten Hr: Schnabel gav tilkiende, det sogne
Præsten her til Tinge i 14 dage havde ladet stevne og indkalde Magnus Magnussøn Nedr:
Lægrei fordj hand sam/m/e dag i druckenskab meget grovelig havde overfaldet Præsten,
uagtet sagvolderen dagen der efter, som bliver i Morgen 14ten dage, skulde gaae til Guds
bord. men som Sogne Præsten, formeedelst Embedets foretninger i Morgen, som er Søndag,
som og at sagvolderen og de indstevnte vidner ej møder, begierede hand det sagen indtil
næste Ting maatte vorde udsat.
Afskeediget,
sagen udsættes indtil den af Citanten lovlig vorder i Retten Kaldet.
Hr: Capitain Hiermans udgivene skiøde af gaar dags dato til Ole Tostensøn Westrem paa 5
mrk: smør uden bøxel i gaarden Westrem, blev læst.
Fogden til sine Regnskabers bilager lod oplæsse og Examinere ligedan documenter som ved
Jondahls Tinget findes at være Specificeret, og som ingen noget der imod havde at erindre /:
samt skatte Restancen, vis endelig Sum/m/a var 90 rd: 79 s: :/ var hand Rettens attestation
begierende, som billigens blev efterkom/m/et.
De Laugrettes mænd som Retten tilstundende aar skal betiene blev opnævnt, og ere alle Nye,
Michel Schaftedal, Lars Welke, Christopher Ystaas, Aslach Ourdahl, Ole Sævertvedt,
Johan/n/es Berge, Ole Twedt og Svend Feet.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, derfor Tinget
ophævet.

Dend 29de Octbr: blev paa Gaarden Utne med Kingtserviig og Røldahls skibreeders
Almue holden Et Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med
det Ordinaire Laugret, som paa fol: 166 findes opnævnt, nærværende inden Retten Fogden

Andreas Juel med Bøygde Lensmændene Jon Hougse og Helje Hambre, samt den
Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst blev publiceret de Forordninger som ved Jondahls Ting paa fol: 179
findes Extraheret.
Kongl: Allernaadigst skiøde af 19de Maj 1759 for Jon Haldorsøn paa 2 pd: 6 mrk: smør, 1 ½
Løb salt med bøxel i gaarden Mochestad 3de Thuun, blev allerunderdanigst forkyndt.
1 dito skiøde af sam/m/e dato paa lige andeel i bem:te gaard for Endre Østensøn, blev læst.
Et dito af sam/m/e dato for Lars Aamunsøn paa 22 ½ mrk: smør, ½ b:skd:, ½ f:skd: med
bøxel, samt overbøxel til 22 ½ mrk: smør, ¼ hud og ¼ Løb salt, i gaarden Buu, blev læst.
Et dito paa lige andeel i næst bem:te gaard Buu for Johan/n/es Johansen, blev læst.
et dito for Sølfæst Asbiørnsøn, Swend Asbiørnsøn, Jen!! (Jens?) Svendsen og Thomas
Svendsøn paa 1 pd: 18 mrk: smør, 7 Løber salt med bøxel, og overbøxel til 2 Løber salt, i
gaarden Hougstvedt.
et dito for Johan/n/es Jacobsøn, Jacob Knudsøn og Ole Heljesøn paa 11 mrk: smør, 1 f:skind
og et Kalvskind uden bøxel, i gaarden Hofland, blev læst.
et dito for Helge Knudsøn paa 15 3/11 mrk: smør uden bøxel, i gaard: Jordahl, blev læst.
Mogns Olsøn Growe udgivene skiøde af 1 Junj 1758 til Ole Ormsøn Berje paa ½ Løb smør
med bøxel i gaarden Øwerland, blev læst.
Ole Heljesøn Hofland udgivene gields brev af 28de Maj 1756 til David Fylkedalen, indført i
pantebogen paa fol: 446, blev efter paategnede qvittering af 4de Septbr: 1759 anvist til
udslettelse.
Hr: Provsten Atke udgivene bøxel brev med Revers, af 23de Octbr: 1759, til Peder Erichsøn
paa 1 pd: smør, 1 Løb salt i gaarden Røten, blev læst.
En dito af sam/m/e dato til Hower Olsøn paa et pund smør udj Præstegaard i Odde, blev
læst.
Halsteen Gun/n/ersøn Tvedt udgivene pante brev af 24 Julj 1738, indført i pantebogen paa
fol: 105, blev efter paategnede qvittering af 24 Julj 1758 anvist til udslettelse.
Ole Olsøn Lote udgivene skiøde af dags dato til Gunder Olsøn paa 18 mrk: smør, 1 g:skind i
gaarden Lote, blev læst.
Christopher Qwalnes og medJnteressentere udgivene skiøde af 26 Maj 1759 til Jon Iwersøn
paa 1 pd: 4 mrk: smør i gaarden Diggrenes, blev læst.
Aamun Gundersøn Utne og Brigt Jonsøn Østensøe udgivene skiøde af 23de Septbr: 1759 til
Siur Torbiørnsøn paa 1 ½ Spd: smør, 1/8 huud i gaarden Utne, blev læst.
Halsten Gundersøn Twedt udgivene gields brev af 24 Julj 1758 til Lars Diggrenes for laante
penge 104 rd:, imod det underpant af 1 Løb smør i gaard: Twedt, blev læst.
Ole Heljesøn Hofland udgivene gields brev af dags dato til Christj Olsdatter Fylkedal for
laante penge 140 rd:, imod underpant af 1 Løb 17 ½ mrk: smør i gaard: Hofland, læst.
Jon Tostensøn Mochestad gav tilkiende, det hand haver afstaaet sin jord til sine 2de søn/n/er
Lars Jonsøn og Tosten Jons:, mod de til livs ophold skulde give ham aarlig vilckor, men
hands Elste søn Lars, som Odels berettiget, løste sin yngere broder Tosten af jorden, saa hand
maatte flytte fra gaarden, derefter har hand ved offentlig Auction solt til frem/m/ede, det brug
hand i gaarden Mochestad løste fra sin broder, og siden indtet vilkor til livs ophold vil give
sin Fader udj hands høye alderdom, saa hand, Faderen, maae lide hungersnød. dets aarsag
hand, Faderen, har været nødsaget imod sin villie her til Tinget at lade stevne og indkalde
den/n/e sin ubarmhiertige søn, til at imodtage dom, aarlig at give ham livs ophold af sin jord,
samt processens omkostning at erstatte, vilde fornem/m/e om den/n/e hands ælste søn møder.

dend indstevnte søn Lars Jonsøn Mochestad møtte, tilstoed varselen, og sagde, at have budet
sin Fader i
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aarlig vilkaar 2 tønder Korn, samt føde for ham 1 Koe og 4 á 5 smaler, men hands Fader vilde
ej imodtage det, derfor vil hand nu intet give sin Fader.
Citanten, Faderen, sagde, det ej at være med sandhed hvad hands søn siger, er vel fornøyet
med det vilkor, og der om paastaar Dom, samt processens erstatning.
den indstevnte søn Lars Jonsøn sagde, det hand nu aldeeles icke gav det vilkor.
Citanten paastoed Dom.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Da indstevnte Lars Jonsøn har erholdet til Eiendom, brug og beboelse Faderen Joen
Tostensøns heele gaard Mochestad, imod at give sin Fader aarlig vilckaar til livs ophold udj
hands Alderdom, og dog nu, til saadan sin sønlig pligt og skyldighed at opfylde, {efter}
\imod/ Guds og Naturens Lov, findes vegerlig. Ei betragtende det hand haver alt brødet fra
Faderen, der nu i sin alderdom ej kand ernære sig selv, og altsaa en søns pligt at give sin
Fader det daglig brød, besønderlig og allermest, da hand paa dend maade har faaen Faderens
jord. Saa Kiendes for Rætt, det indstevnte Lars Jonsøn Mochestad, aarlig bør give sin Fader
til livs ophold 2 Tønder Korn, saa gott som det avles paa gaarden Mochestad, eller i mangel
der af, at betale disse tvende tønder Korn til Citanten, Faderen, Aarlig efter Marckets gang
med Reede penge, samt føde for Faderen Aarlig En Koe og fiire smaler, og det forsvarlig. og
i mangel af disse Creatures aarlig Foster, at betale til Faderen saa meget i Foster løn, med
Reede penge, som brugeligt og giengs er paa bøygden. og endelig, at betale til Faderen
den/n/e processes aarsagede omkostning med 2 rd:, alt af Lars Jonsøn Mochestad at
efterkom/m/es under Nam og Execution samt videre lovlig Adfær.
Dend 30de Octbr: Er ved Utne Tinget følgende passeret.
Gunner Jøssendahlen viste fællen af en voxen biørn, som hand [paa] gaarden Schare grund
nu i høst haver skut. Fogden betalte ham 2 rd:
Samson Nielsøn Tochim viste fællen af en voxen biørn som hand i dette aar vaaren har skut
paa gaarden Tochims grund, blev betalt 2 rd:
Jon Larsøn Diggrenes udgivene gields brev af 28de Octbr: 1757 til Haldor Helland for laante
penge 54 rd:, mod underpant af 3 Spd: smør i gaarden Diggrenes, blev læst.
Rector Jens Boalth udgivene bøxel brev med Rewers, af 28 Septbr: 1759, til Ole Olsøn paa 2
Spand smør i gaarden Kambestad, blev læst.
Aad Wichingsøn Reisetter udgivene skiøde af 18de Octbr: 1759 til Wichlich Olsøn paa 1 pd:
23 ¼ mrk: smør, 5/16 hud i gaarden Reisetter, blev læst.
Arveskifte brevet af 11de Januarj 1759, sluttet efter afgangne Johan/n/es Haldorsøn, blev
læst, og var stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Midnæs 2 pd: 9 mrk: smør, 1 1/3 b:skind
uden bøxel, vurderet 74 rd: 1 mrk: 8 s:, og udlagt i arv, saasom til Encken Britta Isaaksdatter
16 ½ mrk: smør, 1 1/3 b:skind, og til børnene, sc: Ragna Johan/n/esdat: 20 ¼ mrk: smør, og
Ingebiør Johan/n/esdatter ligesaa 20 ¼ mrk: smør.
Thomas Larsøn Alsager gav tilkiende, det hand, som en svag Man[d], udj sin Egen skov er
bleven overfaldet og ilde medhandlet af Endre Qwalviigen, der om hand med Muntl: varsel til

dette Ting har ladet stevne og indkalde bem:te Endre Qwalviigen, vidner at anhøre, som under
Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Lars Larsøn Alsager, Ole Larsøn Qwalviigen, Haaver
Larsøn Lote og Lars Trones, deres vidnesbyrd at aflæge. og er Endre Qwalviigen indkaldet,
Dom at imodtage til undgieldelse samt processens erstatning, vil fornem/m/e om de
indstevnte møder.
dend indstevnte Endre Qwalviigen møtte og tilstoed stevningens lovlige forkyndelse.
de indstevnte vidner møtte, undtagen Haaver Lotte, som nu ej var tilstæde.
Citanten paastoed de mødende vidner Eedelig forhørt. Edens forklaring blev vidnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Lars Larsøn, værende hos sin Moder paa gaarden Alsager, er broder til Citanten,
efter aflagde Eed vidnede, at i næstleeden vinter stoed vidnet i skoven og huggede paa sin
Moders tøm/m/er, da kom/m/er Citanten til ham, og spørger ham, hvis arbeid det var hand
stoed med. der til vidnet svarede, du ved [h]vis det er. da Citanten spørger om icke Endre
Qwalviigen var der, hvor til vidnet svarede jo, vil du tale med ham, og sprang saa vidnet need
efter Endre, som var i sam/m/e skov og huggede en Marcke børe. da de begge kom op til
Thomas, stoed hand [og] merckede tøm/m/eret, siden det var efter Moderens ordre hugget i
hands Egen skov. da siger Endre til Thomas, er det Tyvegoeds du mercker, tog saa øxen fra
Thomas, og med skaftet af øxen slog hand Thomas over skulderen, og skiød ham saa fra sig,
da Thomas siger, slaa mig icke, ieg er en brøstfældig Mand. saa huggede Endre mercket ud
igien paa tøm/m/eret, da Thomas gick til Endre, men Endre skiød ham atter bort, sigende,
gaae hiem, eller skal ieg slaae dig meere, og saa Kiørte vidnet bort med læs. Citanten sagde
det hand havde ej noget at tilspørge vidnet, men vilde ønske det var ham tilladt under Eed at
bekræfte hvor jam/m/erlig hand af Endre var medfaren. vidnet sagde ellers, det Endre tog
Thomas sin øxse og huggede den i steen og saa Kastede den hen paa Marcken. dend
indstevnte Endre Qwalviigen havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det vidne, Ole Larsøn, boende paa gaarden Qwalviigen, efter aflagde Eed vidnede, at den
dag d(ette) er passeret, drog baade forrige vidne Lars Larsøn og Endre Qwalviigen tiilig om
Morgenen med hest i Citantens skov, da det leed noget paa dagen gick vidnet i sin egen skov,
og ved Noens tiider hørte vidnet jam/m/erlig skrig, og at en Raabte om hielp, og bad at
Fanden icke maatte Riide dem. som vidnet da siuntes at dette skriig var needen for ham,
sprang hand need imod søen, men saae ingen, men saae spor hvor de havde Kiørt. og har
Endre selv sagt til vidnet, efter at hand var stevnet, at hand havde slaget Thomas med øxe
skaftet og skuet ham fra sig, men det skeede icke med nogen vrede. Parterne havde ej noget
at tilspørge vidnet.
3de vidne, Lars Larsøn, tienende hos sin Moder paa gaarden Trones, efter aflagde
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Eed vidnede, at Thomas Alsager beklagede sig for vidnet, det Endre Qwalviigen havde slaget
ham, og siunede hand øxen for vidnet, sigende, det Endre havde saaleedes beskadiget øxen,
som var ophugget ligesom den kunde være hugget i jern eller steen.
det vidne Haaver Lotte, efter paaRaabelse møtte end nu icke. Kaldsmændene Tosten
Isaaksøn øvre Qwale og Svend Knudsøn Lutro afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt
vidnet Haaver Lotte i Eget paahør for hands boepæl, og det under Lovens faldsmaal.
Citanten begierede sagen udsat til i Morgen tiilig, da hand er forvisset at vidnet møder i
aften.
Afskeediget,
sagen udsettes til i morgen formiddag.

Arveskifte brevet af 9de Octbr: 1758, sluttet efter Aamun Iwersøn Mouge, blev læst. og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Mouge 1 Løb 5 5/11 mrk: smør, 5/11 hud, 1 3/22 Løb
salt, vurderet 156 rd: 6 s:, og udlagt arvingerne i arv, saasom Encken Randwei Knudsdatter 1
pd: 1 5/11 mrk: smør, 5/11 hud og 1 3/22 Løb salt for 78 rd: 6 s:, søn/n/erne Knud, Iwer og
Jørgen Aamuns-søn/n/er, hver 13 mrk: smør, Døtterne, sc: Sigri og Giøa Aamuns døttere,
hver 6 ½ mrk: smør.
Jørgen Knudsøn Freim og medJnteressendere udgivene skiøde af dags dato til Asbiørn
Johan/n/essøn paa 2 pd: 4 mrk: smør i gaarden Mouge, blev læst.
Ole Erichsøn øvre Berven udgivene skiøde af dags dato til Ole Torbiørnsøn paa 2 pd: 10 ½
mrk: smør med bøxel i gaarden øvre Berven, blev læst.
Thomas Alsager gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Endre Qwalviigen, vidner at anhøre, betræffende En fure, 1 ½ favn tyck i Roden,
som Citantens sal: Fader, som og hand selv havde livet, og dend indstevnte haver omhugget
og er bortført. item at den indstevnte haver i Citantens skov hugget birckeved og Kiørt det ud
i gaarden Qwalviigens {skov} Marck, og der fra haft det til søen. om alt Dom at imodtage til
undgieldelse samt processens omkostninger at erstatte. til vidner udj sagen er under Lovens
faldsmaal indkaldet Aamun Qwalwiigen, Ole ibdm:, Gunner Steensøn ibdm:, og Hans
Swensøn ibdm: vil fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
Dend indstevnte Endre Qwalviigen møtte og vedtog at den/n/e stevning er ham lovlig
forkyndt.
de indstevnte vidner møtte, undtagen Aamun Qwalviigen, som efter paaRaabelse ej møtte
eller lod svare.
Citanten paastoed de mødende vidner Eedelig forhørt, Eedens forklaring blev vidnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Ole Larsøn, Boende paa Gaarden Qwalviigen, efter aflagde Eed vidnede, at den
fure, 1 ½ favn tyck i Roden, har vidnet ej seet hvem der har hugget den, men vidnet har seet
Roedstocken i Endre Qwalviigens Nøst, og har Endre Qwalviigen sin Fader sagt, at Endre har
hugget den i Anna og Thomas Alsager sin skov. og var den Roed stock omtrendt Toe eller
halv tredie allen lang, og var Resten \af/ furen end da i Marcken, det som var i Nøsted, var
etlet til salte trug. Lars Larsøn Alsager har ellers sagt, det Endre uden love havde hugget
den/n/e store fure. angaaende bircke veden, da har vidnet seet at Endre har ophugget bircke
ved i Thomas Alsager[s] skov, og siden saa vidnet sporet, det veden var Kiørt af Alsager
Marcken og ud paa vidnets Marck. atter seet det Endre, paa vidnets Eiendoms Marck, Kiørt
veden til søen og ladede den i sin jægt, og var veden, da den var ophugget, omtrendt halv
anden eller Toe favne birck, og kunde den ved paa Roden, siden det var saa nær søen, være af
værdj 24 skil: favnen. af veeden var barcken og næveren flæcket, og needlagt i Marcken
under steen og Mosse, og stoed der ved, af den Raae birck hugget En skrue Moer og 2de
tapper. vidnet {og} tog skrue Moren, og har den endnu i sin Marck ligende. gick saa til
Citanten og sagde ham det, men da hand kom op i sin skov, var det alt borte. siden har vidnet
seet de 2de skruetappe i Endre Qwalviigens huus. efter at hand, Endre, nu var stevnt for
den/n/e sag, gick hand til Sigri Qwalviigen og vilde at hun skulde tilstaae at have givet ham
lov at hugge ved: men hun svarede, det hun [h]vercken havde givet ham lov, eller kunde give
ham lov der til.
2det vidne,
Parterne declarerede forlig saaleedes, det indstevnte Endre Qwalviigen skal betale til
Citanten for furen, Birckeveden og processens omkostning in alles 10 rd:, hvor om de for
Retten Rechede hin anden haanden. saa skal Endre Qwalviigen for sin forseelse ydermeere
betale til fattig lægs Cassen 2 rd:, disse 2 rd: hand strax i Retten betalte, og blev sam/m/e
leveret til Præstens Medhielpere Iwer Olsøn Utne. da Citanten frafaldt sit søgemaal.

Dend 31de Octbr: Er ved Kingtserviig høsteting følgende passeret.
Helje Jacobsøn Instenes udgivene skiøde af 16de Octbr: 1759 til Ole Heljesøn paa 1 pd: 3
mrk: smør, ¼ huud med bøxel, i gaarden Instenes, blev læst.
Sølfest Swendsøn Huus og medJnteressendere udgivene skiøde af 28de Octbr: 1758 til Tron
Iwersøn paa ½ Løb smør i gaarden Instenes, blev læst.
(Tron) Iwersøn Instenes udgivene gields brev af 30de Octbr: 1758 til Aamun Urem for
laante penge 30 rd:, imod underpant af ½ Løb smør i gaard: Instenes, blev læst.
Tomas Swendsøn Hougstvedt udgivene skiøde af 30de Octbr: 1759 til Wier Thomasøn paa
10 ½ mrk: smør, 1 ¾ Løb salt i gaarden Hougstvedt, blev læst.
Thomas Alsager ærklærede det den mod Endre Qwalwiigen anlagde slagsmaal sag, som i gaar
blev til [i] dag udsat, er forligt, saa hand frafald sit søgemaal, og ophævede sam/m/e.
Arne Winæs for Tosten Alsager gav tilkiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Carl Duwahl for skyldig værende 6 rd: for afkiøbt smør, der om Dom
at imodtage til betalning, samt processens erstatning, vilde fornem/m/e om den indstevnte
møder.
Carl Duwahl blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde
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svare.
Kaldsmændene Tosten Isaaksøn øvre Qwale og Svend Knudsøn Luttro afhiemlede
stevningen at være Carl Duvahl for skyldig værende 6 rd: 1 mrk: 8 s: i egen paahør i sit
Logement pa Gaarden Diønne lovlig forkyndt.
Citanten erindrede om Lovdag.
Afskeediget,
Den lovl: indstevnte Carl Duvahl gives Lavdag til næst anstundende aar[s] som/m/erting.
Michel Siursøn Lotte udgivene skiøde af dags dato til Siur Michelsøn paa En halv Løb smør,
En halv huud med bøxel i gaarden Lotte, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere til sine Regnskabers bilager ligedan
documenter som ved Jondahl Tinget findes Specificeret, samt skatte Restancen, hvis endelige
Sum/m/a var 40 rd: 25 s:, og som ingen noget der imod havde at erindre, blev de af Retten
attesteret.
De Laugrettes mænd som Retten tilstundende aar skal betiene bleve opnævnte, og ere
følgende. Nye, Ingebrigt Larsøn Diøn/n/e, Lars Aamunsøn ibdm:, Niels Tioflaat, Knud
Aadsøn Sandwiigen, Aamun Knudsøn Instenes, Jørgen Olsøn ibdm:, Siur Knuds: Staen, og
Ole Larsøn Isberg.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
1759
.....................

1760
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Anno 1760.
Dend 21de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Lillethuun, beligende i Grawens
Præstegiel[d] og Eifiord kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugrett, som efter Loven er
opnævnt, sc: Elling Pedersøn Undeland, Hans Børse, Siur Poulsøn Spaanem, David Hylle,
Aslach Lille-Berge, Lars Tostensøn Sæe, Lars Wichlichsøn Tweito, og Lars Andersøn Lione,
nærværende Lensmanden Lars Larsøn Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Endre Olsøn Lillethuun og gav tilkiende, det hand med Muntl:
varsel nestleeden Aar for Juul til Jorde Tirsdagen dette aar, og atter til den/n/e Tægte dag her
til Aastædet har ladet stevne og indkalde Tosten Nielsøn, boendes paa den anden halve part
her udi gaarden Lillethuun, at anhøre Citantens {Odels vidner og} Odels breve om Odelen til
de, den indstevnte paaboende 2 Spd: 11 ¼ mrk: smør her udj gaarden Lillethuun, der efter at
imodtage Dom til at tage imod løsnings penge for dette paastevnte jordegoeds, samt at svare
processens omkostning. {de Odels vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere} vil
fornem/m/e om dend indstevnte møder.
Tosten Nielsøn Lillethuun møtte og tilstoed dend incaminerede stevning at være ham, som
melt er, lovl: forkyndt.
Citanten viste penge for Retten, om den indstevnte sam/m/e imindelighed vilde imodtage.
Tosten Lillethuun Replicerede, det hand nu ej imodtog løsnings penge, men havde Citanten
tilbudet ham dem før, havde hand haft leilighed til at indløse sit Eget Odels goeds, der nu er
bleven forstaaet af mangel paa penge.
Citanten tog i sit eget giem/m/e de anbudne penge, som hand sagde var 95 rd:
Citanten lagde i Rette et Arveskifte brev af 16 Maj 1707 efter hands Farfader sal: Endre
Olsøn Lillethuun, som havde indhiemlet al godset efter skiøde af 23 Septbr: 1682, sam/m/e
skiøde er forkom/m/et, men en Kort Extract der af findes i skifte brevet inddragen, begierede
her udj Acten inddragen Arvelinien og alt det som taler om dette jordegoeds. En[d]
forklarede Citanten, det hands Fader Ole Endresøn Lægrei, som var sin Fader Endre Olsøn
Lillethuuns Elste søn, /: det hand haaber ingen kand modsige, og om saa var, trøster hand sig
med den heele Almues vidnetsbyrd det at bevise :/ ej overlevede sin Moder, saa hands Fader
sal: Ole Endresøn godset kunde indhiemle, men, \saa har/ {da Citantens} hands Farbroder
Baar Olsøn indhiemlede!! (indhiemlet) det halve goeds, hvor paa Citanten nu boer, det hand
bekom med sin Kone, som var hands Farbroders Elste datter. og har hand det fra hindes
medarvinger indløst, der om hand fremlagde Et lovl: tinglyst skiøde af 21 Martj 1738. fleere
breve sagde Citanten til sagens oplysning paa sin siide, ej at have. de fremlagde breve er saa
lydende.
den indstevnte Tosten Nielsøn Lillethuun sagde, det Hoved Citanten har begyndt en
ufornøden trætte og penge spilde, da Comparenten aldrig har desputeret ham Odelen her til
gaarden, der for været nødsaget at begegne Hoved Citanten med en Muntl: Contra-stevning,
hvor ved hand til den/n/e tægte dag er bleven Contra-stevnet til at anhøre sin egen skriftlig og
lovlig tinglyste Contract af 21 Martj 1738. der efter Dom at anhøre, det sam/m/e Contract
skal opfyldes, og endelig, at betale ham processens omkostning.
Hoved Citanten tilstoed den/n/e Muntl: Contra stevning at være ham lovl: forkyndt.
Contra-Citanten lagde i Rette den paastevnte Contract, sam/m/e er saal:
Hoved Citanten declarerede at ophæve og frafalde sagen, imod at blive ved Contracten, og
den paa begge sider at opfylde, da hand vil betale Retten, og i det øvrige haabe Contra
Citanten tog sine omkostninger hos sig selv.
Contra-Citanten var med den/n/e declaration fornøyet.

altsaa bliver at beregne Rettens løn, som er Sorenskriveren 2 rd:, er før udbetalt, diet penge 4
mrk:, parterne har selv skydset Sorenskriveren til aastædet, og
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skydtser ham hiem igien, Laugretten per Mand 20 s:, er 1 rd: 4 mrk:, Lensmanden 1 rd:,
tilsam/m/en 3 rd: 2 mrk:, som af hoved Citanten blev betalt, og Retten ophævet.
Dend 22de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Garretuun, beligende i Grawens
Præstegield og Eifiord kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Ret, som efter Loven er
opnævnt, sc: Elling Pedersøn Undeland, Hans Naesøn Børse, Siur Poulsøn Spaanem, David
Michelsøn Hylle, Aslach Larsøn Lille-Berge, Lars Tostensøn Sæe, Lars Wichlichsøn Tveto,
og Lars Andersøn Lione, nærværende Lensmanden Lars Larsøn Wambem.
hvorda for Retten fremstoed Hans Nielsøn Garretuun og gav tilkiende, det han med Muntlig
varsel nestleeden Aar 1759 for Juul til jorde-Tirsdagen indeværende Aar, og atter til den/n/e
Tægte-dag her til Aastædet har ladet stevne og indkalde Endre Halstensøn Qwamen med søn
Aslach Endresøn, at anhøre Citantens Odels Ræt til omtrendt En Løb smør jordegoeds her udj
Gaarden Garrethuun, derom at anhøre Citantens Odels vidner samt Odels breve, og endelig
ved Dom at vorde tilfunden at imodtage Løsnings penge for den/n/e paastevnte Ene Løb smør,
efter de i Retten fremkom/m/ene breve, saa og ved Dom at vorde tilfunden processens
omkostninger at erstatte. til vidner i sagen er under Lovens faldsmaal indkaldet Magnus
Møchelethuun, Siur Hielmoe, Lasse Møchelethuun, Jacob Lægrei, Lasse Røyse, Peder Sæbøe,
og Synneve Lund. vil fornem/m/e om de indstevnte vederparter møder.
de indstevnte Endre Halstensøn Qwamen med søn Aslach Endresøn møtte og tilstoed de
incaminere[de] Muntlige stevninger at være dem lovlig forkyndt.
Citanten viste penge for Retten, som hand sagde at være 120 rd:, men formeente at det efter
skiftebrevet efter Halsten Nielsøn ickun skal være 108 rd:, er det meere, vil hand vederlæge,
om de indstevnte imindelighed vil imodtage løsnings penge.
de indstevnte svarede det de ej imodtog løsnings penge for deres Odel.
Citanten tog de anviste penge igien i sit Eget giem/m/e.
Citanten paastoed de indstevnte Odels vidner Edelig forhørt. da alle vidnerne møder, blev
Eedens forklaring af Lovbogen dem forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Magnus Olmoesøn, boendes paa Gaarden Møchelethuun, gaml: 57 aar, er
Farbroder til Citanten og Søskendebarn til den indstevnte Endre Qwamen. Citanten
fremlagde sine skriftlige qwæstioner af dags dato, som var belagt med stemplet papiir No: 18
til 6 skil:, sam/m/e er saa lydende. Lit: A. til 1ste qwæstion svarede vidnet, at gamle Olmoe
havde heele Garrethuun til Odel og Aasæde: hand havde En søn, sc: Niels Olmoesøn, som
ligeleedes havde heele gaarden til Odel og Aasæde: den/n/e Niels Olmoesøn havde 3de
søn/n/er, den ælste søn Olmoe Nielsøn og 2den søn Gun/n/er Nielsøn og 3de søn Halsten
Nielsøn. dend Første og tredie søn, Olmoe og Halsteen, kom her paa gaarden at boe, og
skiftede gaarden imel: dem, og gav Olmoe tilladelse det Halsteen maatte løsse den halve
gaard indtil hands børn kom til. Olmoe Nielsøn Garretuun var Citantens Farfader, og Halsten
Nielsøn Garretuun var Fader til indstevnte Endre Qwam/m/en, og Farfader til indstevnte
Aslach Endresøn. Til anden Qw: svarede, hand har hørt saa snacke. til 3de qw: svarede, ved
intet her om. til 4de qw: svarede, har intet hørt her om. Parterne havde ej noget at tilspørge
vidnet, og altsaa Eedfæstede vidnet sit udsigende.
2det vidne, Siur Østensøn, er boendes paa Gaarden Hielmoe, gaml: 80 aar, er hvercken
beslægtet eller besvogret, vitterlig, med Parterne. til 1ste qw: svarede som første vidne,
undtagen hand ej ved hvorleedes Halsteen løste den halve gaard, saasom hand, vidnet, den tiid

var ude i Kriigen. til 2de qw: svarede, ved intet her om. til 3de qw: svarede ligesaa. til 4de
qw: svarede, har intet hørt her om. Parterne havde ej noget at spørge vidnet, hvor for det
aflagde Eeden.
3de vidne, Lasse Aamunsøn, er huusmand paa gaarden Møchelethuun, gaml: 82 aar. er
{ing} i andet og Citanten i 4de leed med hin anden beslægtet. til 1ste qw: svarede som første
vidne om Odel og Arvelinien, men hvorleedes Olmoe Nielsøn og Halsten Nielsøn forligte sig
om jorden, ved vidnet intet af at sige. til 2de qw: svarede, kand intet sige her om. til 3de
qw: svarede, har intet hørt her om, ej heller mindes det. til 4de qw: svarede, har ej hørt det.
vidnet aflagde Eden efter Loven.
4de [vidne], Jacob Andersøn, boendes paa Gaarden Lægrei, er 62 aar gam/m/el, ingen af
Parterne beslægtet eller besvogret. til 1ste qw: svarede, det gaml: Olmoe Garretuun og hands
søn Niels Olmoesøn var begge døde føren vidnet blev til, men har hørt sige iblandt alt folcket,
det de begge Eiede og beboede all gaarden Garretuun som deres Odel og Aasæde. den/n/e
Niels Aalmoesøn havde 3de søn/n/er, sc: Olmoe Nielsøn, Gun/n/er Nielsøn, og Halsteeen
Nielsøn, disse 3de brødere vidnet Kiende: Olmoe Nielsøn Garretuun var Farfader til Citanten
Hans Garretuun, og Halsteen Nielsøn Garretuun var Fader til indstevnte Endre Qwam/m/en,
og alt[saa] Farfader til indstevnte Aslach Endresøn. til 2de qwæstion svarede, dend ved
døden afgangne Arne Lægrei sagde til vidnet en gang, nu nyder Olmoe Garrethuun[s] {ilt af}
efterkom/m/ere ilt af hands godhed, havde hand
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indløst alt godset, og saa bøxlet det halve til sin broder Halsten, havde de været fri for trætte.
og skulde Halsten have det sin livs tiid, og siden skulde det gaae til Rette Odels Mænd, saa
sagde Arne Lægrei. til 3de qw: svarede, det hand, vidnet, ved intet om deres indbyrdes
snack. til 4de qw: svarede, at referere sig til svaret ved tredie qwæstion. Retten tilspurte
vidnet, hvem der Eier, bruger og beboer det andet brug, eller halve Garretuun. Resp:
Citanten[s] Elste broder Gun/n/er Nielsøn Garretuun Eier, bruger og beboer den anden halve
part her udj gaarden Garretuun. Citanten tilspurte vidnet, hvor gam/m/el den Mand var, som
hand vidnede efter. Resp: 85 aar gl: da hand ved døden afgick, som var for Juul nestl: aar.
da ingen videre havde at tilspørge vidnet, aflagde det Eden efter Loven.
5te vidne, Lasse Guttormsøn, boende paa Gaarden Røyse, gam/m/el 63 aar, er begge Parter
lige nær beslægtet, hand i 3de og begge Parter i 4de leed beslægtede. til 1ste qwæ: svarede
som første vidne om Odel og Aasæde samt de needstigende linjer, men i det øvrige sagde ej at
vide hvorleedes Olmoe og Halsten Niels-søn/n/er havde Contraheret. til 2de qw: svarede,
ved intet her om, ej heller noget af det i 3de og 4de qw: omspurte. til Rettens ved 4de vidne
fremsatte qvæstion svarede vidnet, Citanten Hans Nielsøn Garretuuns Elste broder Gun/n/er
Nielsøn Garretuun Eier, bruger og beboer den anden halve part her udj gaarden Garretuun.
som ingen videre havde at tilspørge vidnet, aflagde det Eeden efter Loven.
6de vidne, Peder Olsøn, boende paa Gaarden Sæbøe, gaml: 74 aar, er ingen af Parterne
beslægtet eller besvogret, til 1ste qw: svarede om Odel, Aasæde og den needstigende
slægtelinie, i et og alt som første vidne svaret har. men sagde ej det ringeste at vide om den
Contract som skal være giort imellem Olmoe og Halsten Niels-søn/n/er. og der for sagde ej at
vide noget om det omspurte i 2den, 3de og 4de qwæstioner, har aldrig hørt tale om saadant.
til Rettens ved 4de {qwæst} vidne fremsatte qwæstion, svarede vidnet, Citanten Hans Nielsøn
Garretuuns Elste broder Gun/n/er Nielsøn Garretuun Eier, bruger og beboer den anden halve
part her udj gaarden Garretuun. vidnet Edfæste[de] sit aflagde vidnesbyrd efter Loven.
7de vidne, Synnewe Baarsdatter, er gift og boendes paa Gaarden Lund, 61 aar gam/m/el, er
ingen af Parterne beslægtet eller besvogret. til 1ste qw: svarede i alt som de andre vidner, om
Odel og Aasæde samt de needstigende slægte linier, men ved intet om den foreening som skal

være skeet imellem Olmoe og Halsteen Nielsøn/n/er da de skiftede gaarden Garretuun imel:
dem. sagde og intet at vide om det omspurte i 2de, 3de og 4de qwæstioner. forklarede ellers,
det hun som et barn var her i Halsteen Garretuuns bryllup, som er over 50 aar siden: og da
sagde Olmoe Nielsøn Garretuun til sin broder Halsten, det hand fick sidde her i 20 aar, men
hvad der blev videre af, kunde hand ej sige. til Rettens ved 4de vidne fremsatte qwæstion,
svarede vidnet som de andre vidner svaret har. som ingen noget havde at tilspørge vidnet,
aflagde det Eeden efter Loven.
Citanten fremlagde En Copie af et skiøde eller gavebrev, datteret 18 Maj 1707, og skal
Orriginalen være tinglyst dend nest paafølgende 6 Julj. der ej af nogen er bekræftet eller
verificeret, men bestørckes med et udtog af Hardanger Justitz Protoc: om Tinglysningen:
bem:te breve er saa lydende, Lit: B. C. End lagde Citanten i Rette Et udtog af Hardanger
Justitz-Protoc:, at Citantens Fader Niels Olmoesøn har lyst penge mangel. Nock En Præste
attest af 15 Janv: 1759. En penge mangels lysning af 19 Maj 1734. og atter En af 26de
Octbr: 1757. der alt er saa lydende, Lit: D: E. F: og G.
{Endre Hals} Aslach Endresøn Garrethuun gav tilkiende, det hand med Muntlig Contra
stevning til den/n/e tægte dag har ladet Contra stevne Hans Nielsøn Garretuun at anhøre
{hævds} \Odels/ vidner, og at imodtage Dom i hoved sagen, samt processens omkostning at
svare. til vidner er under Lovens faldsmaal indkaldet Lasse Møcheletuun, Jorand
Aamunsdatter, Ragnilde Jonsdatter, Lasse Røyse, Aamun Jonsøn Warberg, Elling Rowertsøn
Warberg, og Tormoe Svendsøn Sæbøe. vil fornem/m/e om de møder.
Hoved Citanten tilstoed den/n/e incaminerede Contra stevning at være ham lovl: forkyndt.
Contra-Citanten paastoed sine indstevnte Contra vidner Eedelig forhørt. Eedens forklaring
blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed. Contra-Citanten sagde det orriginal
skiøde af 18 Maj 1707 er forkom/m/et, saa ingen ved hvor det er, men antager den af Hoved
Citanten i Retten lagde Copie som lovlig og gyldig, begierede alleene de indstevnte vidner at
forklare om icke hand og hands æt har stedse Eiet og brugt i 53 aar lige efter Copie skiødet.
1ste vidne, Lasse Aamunsøn Møchelethun, efter forhen aflagde Eed, blev tilspurt, om icke
Contra Citantens Farfader
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sal: Halsten Nielsøn, med Kone og børn efter ham, stedse har \Eiet/, brugt \og beboet/ den/n/e
halve gaard Garretuun, siden sal: Halsten der om blev foreenet med sin broder Olmoe Nielsøn
Garretun. Resp: jo, det forholder sig med sandhed, og er det 53 aar siden sal: Halsten blev
Eier for den halve gaard, og styrede hand den forhen med sin Moder. 2de qwæstion, om icke
Contra Citanten Aslach Endresøn er sal: Halsten Garretuns ægte ælste søn/n/esøn. Resp: jo.
Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
Hoved Citanten sagde, det er ufornøden at føre Contra vidner om disse poster: thj hand
tilstaar, det Halsten Nielsøn Garretun, og efter ham, hands Kone og Børn, hvor af Contra
Citanten Aslach Endresøn er sal: Halsten Garretuuns ægte Elste søn/n/esøn, har stedse ejet,
brugt og beboet dette paastevnte halve Garrethuun fra 18 Maj 1707 til i aaret 1753.
Efter den/n/e Hoved Citantens tilstaaelse frafaldt Contra Citanten de indstevnte, dog under
Reservation, om de i sin tiid skulde fornødiges.
dernæst Contra Citanten Aslach Endresøn lagde i Rette arveskifte brevet af 7 Junj 1741, efter
hands Farfader Halsten Nielsøn Garretun, med paastand, det arve linien og alt det som handler
om jordegodset, her i acten maatte inddrages. item et skifte brev af 27 Julj 1751 efter hands
Farbroder Gun/n/er Halstensøn. af disse breve hand paastoed en Extract her ad acta tilført.
end lagde Contra Citanten i Rette 2de Præste Attester, af 12 og 14 Janv: dette aar, som var
belagt med lovl: stemplet papiir, samt sit skiøde af 26de Octbr: 1752, læst til Tinge dagen der
efter, paa 1 pd: 21 mrk: smør, ½ huud og ½ g:skind her i gaarden Garretuun, der alt lyder som

følger. Contra Citanten sagde, ej fleere breve at have, og som hand har beviist meere end
dobbelt hævd, paastoed hand Dom til sin Odels beskiermelse, og erindrede om processens
omkostninger.
Hoved Citanten anviste Et arveskifte brev af 9 Januarij 1740 efter afgangne Olmoe Nielsøn
{Garretuun} Møchelethuun, som var hands Farfader, til beviis, naar hand omtrendt ved døden
er afgangen, sam/m/e blev paategnet og ham tilbage leveret. Hoved Citanten sagde, ej videre
at have til sagens oplysning, men paastoed Dom, dog vilde hand først tilbyde Contra-Citanten
det forlig saaleedes, det hver beholder det halve af den/n/e paastevnte halve gaard, og hver
betaler halv deelen af processens omkostning.
Contra Citanten sagde, ej sam/m/e at kunde imodtage, men paastoed Dom.
Afskeediget,
sagen optages til Dom indtil i Morgen, da Parterne haver at møde, Dom at anhøre.
Dend 23de Apriil blev den/n/e sag atter foretaged, da begge Parter møder.
Og som Parterne ej videre havde at forestille, men efter forhen giorde paastand vilde høre
Dom,
saa bliver først følgende beregning at giøre. Sorenskriverens fløtning til og fra Aastædet,
først til søes 2 miile, En fierding til lands, og en fierding over et fersk vand, har hoved
Citantent!! besørget, og fremdeeles hiem igien vil skydtse ham. diet penge 4 mrk:, 2de dages
foretning 3 rd:, hvor af de 2 rd: forud er betalt, beregnes ickun 1 rd:, Laug Retten paa den/n/e
besværlige tiid, Kand ej ringere have daglig end 20 s:, er per Mand 40 s:, for dem samtlig 3
rd: 2 mrk:, Lensmanden for sin umage med Laug Rettens tilkaldelse samt opvartning ved
Retten 1 rd:, tilsam/m/en som Rettens Personer nu tilkom/m/er, 6 rd:
Dernæst blev af Sorenskriveren og Laug Retten, som MedDomsMænd, saaleedes for Rett
Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
At gamle Olmoe Garrethuun, og efter ham, hands søn Niels Olmoesøn Garrethuun, har Eiet
den/n/e heele gaard Garrethuun som deres sande Odel og Aasæde, er ej alleene med de førte
vidner tilstræckelig oplyst, men end og, ej af Parterne modsagt eller Desputeret. Den/n/e
Niels Olmoesøn Garrethuun har haft 3de søn/n/er, sc: Olmoe, Gun/n/er og Halsteen Nielssøn/n/er. efter Deres Fader Niels Olmoesøns dødelig afgang har Moderen forligt den Elste
søn Olmoe Nielsøn og tredie søn Halsteen Nielsøn, det En hver skulde have den halve gaard
til Odel og Eiendom, som erfares af Copie skiødet dateret 18de Maj 1707, der her ad acta er
tilført, siden den tiid det stedse har været og er 2de Mænds brug. Naar nu gaarden har været
siden 1707 og end nu er 2de Mænds brug, er det efter Naturens Lov billigere, at den blev 2de
Mænds brug for den gamle Stam/m/e, Neml: for Niels Olmoesøns tvende søn/n/er Olmoe og
Halsteen Niels-søn/n/er, deres Nedstigende linie, som den fra 18 Maj 1707 til en/n/e tiid har
været, end at den skulde blive til tvende Mænds brug for Hoved Citanten Hans Nielsøn og
hands Elste broder Gunner Nielsøn Garrethuun, der Eier og beboer dend anden halve gaard
Garrethuun, og ere disse tvende brødere Olmoe Nielsøns san/n/e søn/n/er, og den indstevnte
Aslack Endresøn er Halsteen Nielsøns søn/n/e-søn. Den/n/e billighed vil Dom/m/eren ej
videre Røre om, men alleene igienem gaae hoved sagen saaleedes som den befindes at være.
Det af hoved Citanten i Retten lagde Copie skiøde af 18 Maj 1707, er ej af nogen Verificeret
eller Atesteret, men det bekræftes ved det af hoved Citanten i Retten lagde udtog af
Hardanger Ting Protocoll, som her ad Acta er tilført, der bevidner, det orriginalen har været
Tinglyst. hvor til kom/m/er det Contra Citanten ad Acta har tilført, det Orriginalen er
forkom/m/et, men antager det af hoved Citanten i Retten fremlagde Copie skiøde for lovligt
og gyldigt. I dette Copie skiøde siger Hoved Citantens Farfaders Moder Gurj Halsteensdatter
disse ord: min Elste søn Olmoe Nielsøn haver brug udj den halve jord Garrethuun, der for
bem:te Olmoe Nielsøn sin livs tiid tillader hands broder Halsteen Nielsøn fra sine Søskene at

udløse den halve jord. Af disse ord hoved Citanten vil udfinde, at der imellem Olmoe Nielsøn
og Halsteen Nielsøn var indgaaet en Contract, det Halsteen ickun skulde have godset i Olmoe
sin livs tiid, hvilcket hoved-Citanten giver tilkiende
1760: 185
1760.
med de i Retten til vidnerne fremlagde skriftlige Qwæstioner: da dog ordene ej anderleedes
kand forstaae, end at Olmoe Nielsøn sin livs tiid ej vil paatale det goeds hands broder
Halsteen Nielsøn har indløst. og der med ej forbyder sine søn/n/er og søn/n/esøn/n/er Godset
i lovlig tiid at paatale og indløse. ej heller har de mange indstevnte hoved vidner, noget om
saadan Contract kundet forklare, undtagen vidnet Magnus Olmoesøn Møchelethuun, der
vidner disse ord: og gav Olmoe Nielsøn tilladelse, det Halsteen maatte løsse ha[l]ve Gaarden
indtil hands Børn kom til. dette er stridig imod det af hoved Citanten i Retten fremlagde
Copie skiøde, og som den/n/e Magnus Olmoesøn Møchelethuun er en virckelig Farbroder til
hoved Citanten, og altsaa Olmoe Nielsøns søn, bliver ej noget paa dette hands vidnesbyrd at
reflectere. og lad være, det var saa i sig selv med sandhed, det Halsten Nielsøn ickun skulde
have godset indtil Olmoe Nielsøns Børn kom til, saa er jo vidnet Magnus Møchelethuun
Olmoe Nielsøns søn, og siger sig at være 57 aar gam/m/el, og dog aldrig har paatalt godset.
Endelig har hoved Citanten lagt i Rette tvende penge Mangels lysninger, af 31 Julj 1724 og
19de Maj 1734, da hands Fader Niels Olmoesøn har lyst paa Egene vegne sin penge mangel,
hvor af hoved Citanten tæncker at benøtte sig, som og, at forige Bøygde Lensmand, afgangne
Anders Hansøn, i arveskiftet efter Halsteen Nielsøn Garrethuun, vide skiftebrevet af 7 Junj
1741, for hoved Citantens Elste broder Gunner Nielsøn Garrethuun har paastaaet løsnings
Retten til dette paastevnte goeds, da Arvingerne har paastaaed hævd. men alt dette er hoved
Citanten uvedkom/m/ende, siden saadant ej er skeet i hands Navn. Til slutning har hoved
Citanten fremlagt sin Egen penge mangels lysning af 25de Octbr: 1757, der her ad Acta er
tilført, da Contra Citanten og hands Farfader med Farmoder og deres Børn alt havde fanget
meere end dobbelt hævd. Nu bliver at overveie sagen paa de indstevnte Endre Halsteensøn
Qwamen med søn Aslach Endresøn Garrethuun som Contra Citant, deres siide. Da merckes,
at hoved Citanten med Fader Niels Olmoesøn og Farfader Olmoe Nielsøn Møchelethuun
aldrig har Eiet end det ringeste af den paastevnte jordepart, halve \gaarden/ Garrethuun. thj
Copie skiødet af 18 Maj 1707 siger at Halsteen Nielsøn skal indløse det fra sine Søskene, og
at merbem:te Halsteen Nielsøn skal nyde forskrevene jordegoeds udj den halve jord
Garrethuun til Odel og Eiendom. de i Retten fremlagde breve, samt vidnernes Eedelige
forklaring, og hoved Citantens Egen tilstaaelse, oplyser, det Halsten Nielsøn Garrethuun med
efterlevende Kone og deres Børn, hvor af Contra Citanten Aslack Endresøn Garrethuun er
Elste søn/n/e-søn, har Eiet og beboet den halve part i gaarden Garrethuun siden 18 Maj 1707,
og er sam/m/e halve jord i Garrethuun efter Contra-Citantens i Rette lagde skiøde af 26de
Octbr: 1752, til Tinge læst dagen der efter, og her ad Acta tilført, udj Landskylden 1 pd: 21
mrk: smør, ½ huud og ½ g:skind, hvor paa er fanget meere end dobbelt lovlig hævd. Thj
Kiendes for Rett at være, efter Lovens 5 B: 5te Cap: 1 ar:, det Odelen til disse paastevnte 1
pd: 21 mrk: smør, ½ huud og ½ g:skind, som skal være halve gaarden Garrethuun, bør følge
og tilhøre indstevnte Endre Halsteensøn Qwamen med sin søn, Contra Citanten, Aslach
Endresøn Garrethuun. Betreffende Processens omkostning, da betaler Hoved Citanten til
Rettens Personer efter den beregning som ad Acta er tilført, 6 rd:, og til Contra Citanten for
ibragte omkostninger 2 rd:, samt til Justits-Cassen, for unødig trætte, 1 rd: 3 mrk: 12 s:, inden
15ten dage efter Dom/m/ens lovlige forkyndelse, under videre lovlig Adfær.

Dend 29de Apriil blev Retten betiendt paa Gaarden Mochestad, beligende i Kingtserviig
Præsteg:, Ullensvangs kk: sogn udj Hardanger, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes
mænd, som efter Loven er opnævnt, sc: Christopher Langesetter, Jon Hestham/m/er, Ole
Olsøn Nedr: Berven, Thomas Torgiersøn Jaastad, Torgis Torgissøn ibdm:, og Helje Olsøn
øvre Berven, nærværende Lensmanden Jon Torgielsøn Hougse,
hvorda for Retten fremstoed Siur Jærandsøn Mæhland og sagde, det hand paa offentlig og
lovlig Auction haver Kiøbt 3 Spand smør jordegoeds med bøxel og herlighed her udj gaarden
Mochestad, som Eieren Lars Jonsøn Mochestad ved Auction lod opraabe og bort solte. da
som Kiøberen befinder, at de til den/n/e jordepart henhørende andeel huuser, ere faae, ia slette
og nesten needraadnet, har Kiøberen til en/n/e Tægte dag og her til stædet med Muntlig varsel
lovligen ladet stevne og indkalde selgeren Lars Jonsøn Mochestad for at anvise og overlevere
til Citanten den andeel huuser som skal følge den solte jordepart: samt at bivaane den/n/e
foretning, ved at de overleverede huuser ved Rettens Personer vorder besigtiget, Taxeret og
Wurderet, hvad de efter nu i værende tilstand, da selgeren giør Leverance, kand være værd.
vil fornem/m/e om den indstevnte selgere møder.
dend indstevnte Lars Jonsøn Mochestad møtte, vedtog varselen, og sagde at være villig strax
at anvise og overlevere den andeel huuse i [den] stand de nu befindes, til Kiøberen, som og at
bivaane besigtelse og vurderings foretningen. hvorefter forføyede vj os til huusene, da
selgeren anviiste
Løen, dends inderste part eller siide langs igienem løen, at følge Kiøberen. den/n/e andeel
befantes meget slet, 2de stav[er?] var ickun gode, Resten af foraadnelse taget skade. Taget
over alt meget slet, spærene deels Raadnede og deels afbrudt. det som i dette huus kunde
ansees for brugeligeligt!! (brugeligt) i et andet huus, som og at tiene i dette huus, blev i alt
anseet og vurderet for 4 rd: 3 mrk: under det neederste braad af Løen er bygt en med steen
muret
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Floer, den inderste eller venstere side ved indgangen skal følge Kiøberen, og blev arbeidet af
den/n/e steen mur anseet værd, med den gamle huun som liger over Floren, for 2 rd: 3 mrk:,
bliver saa Kiøberens andeel i Løe og Floer værd 7 rd: {3 mrk:}
2o: overlevere og anvise selgeren Et Fios. veggene og taget aldeeles forraadnet, det som
kunde siunes got til sit brug blev vurderet 2 rd:
3o: anviiste selgeren En senge bud!! (bue) med Kelder af muur under: den inderste vegg
eller inderste brøst næsten gandske forraadnet: huuset er ellers i maadelig goed stand, men vil
rives for den inderste brøst skyld. det som got er, saa og i henseende til arbeidet med den
Mure[de] Kelder, blev dette huus vurderet at være værd 10 rd:
4o: Tvende smaae udløer anviste selgeren, hvor af Kiøberen skulde Eie{r} for det første
halvdeelen i hver, men naar jorden bliver skift dem imellem, da Kiøberen at beholde en udløe
for sin andeel, hvilcken udløe der da kand staae paa Kiøberens bøe. begge udløer befantes at
være lige gode, men meget slette og forraadnede, blev hver anseet for 1 rd:, er 2 rd: for dem
begge, hvor af Kiøberen skal eie det halve i dem begge, som er 1 rd:
5o: anviste selgeren os en heste stald, hvor udj Kiøberen skal eje halve deelen. heele stalden
blev vurderet, det som er got der udj, saasom den er Raaden, 1 rd:, er Kiøberens andeel 3 mrk:
6o: Et qwærne huus, er slet, blev vurderet 1 rd:, bliver Kiøberens det halve, 3 mrk:
Fleere huuse sagde den indstevnte selger Lars Jonsøn Mochestad ej at have, som skal følge
den solte jordepart. beløber da Kiøberen, Citantens andeel i disse gamle forraadnede huuse til
21 rd: {3 mrk:} Er En og Tyve Rigsdaler.
videre declarerede Parterne ej nu at kunde foretages, saa den/n/e besigtelse og vurdering {af}
foretning af Parterne sluttes.

Bliver da at beregne den/n/e foretnings omkostninger, som er Sorenskriverens fløtning, for 2
Miile 4 mrk:, ligesaa hiem igien, diet penge for En dag 4 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:,
Laug Retten per Mand 20 s:, er 7 mrk: 8 s:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 6 rd: 1 mrk: 8 s:
Citanten lod tilføre, foruden hvad Retten nu skal have, har hand udlagt for foretningens
beskrivelse med det stemplede papiir 1 rd: 12 s:, til Fogden for Mænds opnævnelse 1 rd:, samt
der under stevningens forkyndelse ej beregnet. Rettens underholdning 4 rd:, tilsam/m/en
den/n/e forretnings bekostning 12 rd: 2 mrk: 4 s:, og da Citanten havde betalt Retten, blev
den/n/e foretning saaleedes sluttet.
Den 8de Maj indfandt sig her paa min beboende Gaard Hestham/m/er, Sogne Præsten,
Welærværdige Hr: Provsten Hans Casten Atche, med paastand, at som hand havde ladet
insinuere Procurator Johan Simon Cramer Et skriftlig tilbud af 21de Septbr: 1759, om forlig
udj mellem værende Process, med bem:te Cramers der paa tegnede skriftlige svar, det hand
agtede alt med Posten til Høyeste Rett at needsende, men befrygtede det Posten ved en eller
anden ulyckelig hendelse kunde blive borte, som forhen er skeet. var hand til sickerhed
begierende, dette document ordlydende udj Notarial Protocollen indført. og er sam/m/e saa
lydende.
No: 20 C: 5tus 24 skl:
No: 11706.
Monsieur Johan Simon Cramer!
1759. Endskiøndt dend udj Aaret 1758 d: 17de Martj imellem Eder og mig Afsagde
Com/m/issions Dom i henseende til Eders forhold imod mig, blev i alt for lemfældige
Terminis affatted, fandt I dag uventelig behag udj sam/m/e for dend Kongelige Ober-hof-Rett
til underkiendelse at indstevne, hvorved ieg altsaa blev nødsaget til under vedbørlig Contrastevning at gribe til forsvar, og sagen endelig paa sidst bemelte stæd fick saadan udfald, at I
dend in totum tabte, og foruden andet blev tildømt at betale mig Processens omkostning
skadesløs saavel for Commissionen som for Ober-hof-Retten. Da nu min humeus ej
inclineres til ufredelighed, men ieg inderlig ønsker fra ald process og Rettergang at blive
aldeles entlediget, saa haver ieg paa den/n/e grund, men ej af anden aarsag, dog under
Reservation af Lovens meddeelte Benficio udj 1ste Bogs 15de Cap: 3die art:, her ved vildet
giøre Eder dette Venlige og Mindelige tilbud, sc: at eftergive de ved Com/m/issionen anvente
omkostninger, Naar I alleene af de ved aftvungne forsvar for Ober-hof-Retten foraarsagede
omkostninger til mig vil erlegge og betale 100 Rdr:, skriver Et hundrede Rixdaler, og at der
ved ald viidere Trette og Rettergang imellem os in totum vorder Mortificeret og ophævet: her
om ieg Eders udførlige svar ved de udsendte Beskickelses vidner vil forvente.
Bergen d: 21de Septembris 1759.
Hans Casten Atche.
hoshæftede giensvar, med Procurator Johan Simon Cramers Nafns underskrift, haver vi
underteignede dato, bekom/m/et, Efter at Beskickelsen d: 22de hujus Næst forhen var bleven
Jnsinueret, for Procurator Cramers boepæll, udj hands skrivertieners Monsr: Juuels paahør, og
til ham den Medfølgte Copie der af overgivet. Det Atesteres af Raadstue-Betienterne og
anordnede beskickelse vidner, udj Bergen d: 24de Septembr: 1759.
Christian L: Kiær. Johann Fridr: Sinning.
her ved var hæftet følgende svar.
Til Hr: Pastor Hans Carsten Atches beskickelses infererede in omente, bliver efter følgende at
erindre.
1mo: Jngen Process hævede ieg imod ham. Men da hand over sin Anklager Lensmand
Peder Hierman fortørnedes, og dets aarsage for hiemTinget giorde sag paa ham, var ieg
exciperet.

2do: der under blev ieg haardelig blameret, og dets uden benævnte Lensmand fristet at
afsige sig, og at skyld give mig for begge Klage skrifter; Men hand vedblev dend sandhed, at
ieg intet conciperede for ham, uden hvad hand selv forlangede, hvor over hand begge Klage
skrifter med
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beraad huu hafde egenhændig underskrevet, som hand og skulde tilsvare.
3tio: Efter at benævnte hiemTings Process var Modnet til optagelse, Affaldt Hr: Atche dend
sam/m/e, og aller underdanigst udbad sig Commission.
4to: formeedelst hans der til Accommoderede aller underdanigste Suppliqve, samt paafuldte
stevning og paastand, blev ieg lesterlig blameret. hvor over ieg lovgemes paatalede
vedbørlig Satisfaction.
5to: herrer Commissarier frikiendte mig, uden at tillegge mig nogen Opretning, Men dømte
Principalen saa Merckelig at herr Atche var skadesløs til overflød.
6to: des formedelst var ieg aarsaget at indgaa til Ober-hof-Retten, men udfaldet var mig end
meere smertelig, hvor over ieg aller underdanigst haver udbedet høyesteRettes stevning, som
for herr Atches sidste tilhold her i Bergen hos Sr: Christian Christensen lovgemæs er
Ankyndiget, og udskrift af stevningen hannem leveret, hvilken rigtig nock er han/n/em
tilkom/m/et. Thi Recommanderes til herr Atches eget fornuftig overleg, om hans fremsatte
paastand, kand vorde Accorderet: Eller ike. besynderlig naar hand der hos behageligst vil
erindre, at ovenstaaende Recite er Acten mæsig, og at hand der om selv er Convinceret. hvor
over det øvrige, som skal forklare hans personelle Qvaliteter, bliver forbigaaet at besvare.
Aller helst det bliver mig Velbehagelig: Naar det gaar hannem saa vel, som hand selv, Sana
Mente, kand ønske og tilbede sig.
Bergen d: 22de Septbr: 1759.
da hoved beskikkelse{n} blev hos mig ensinueret, samt udskrift efterlagt.
J: S: Cramer.

Dend 12de Maj blev paa Gaarden Næss med Jondahls skibreede[s] Almue holden Et
almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds ting, da Retten blev beklæd med det paa fol: 179
opnævnte Laug Rett, undtagen for Siur Molwen sat Samson Brattebøe, for Johan/n/es
Handegaard sat Samson Præstegaard, for Iwer Espeland sat Peder Fladebøe, og for Ole Eie sat
Ole Præstegaard. nærværende inden Retten Hr: Fogden Juel, med Bøygde Lensmanden
Germun Berven og den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret,
1mo: Forord: af 7de Janv: 1760, angaaende det oprettede Westindiske og Guinæiske Rente
samt General Told-Kam/m/er.
2o: For: af 5 Martj h: a:, angaaende En Kongl: Almindelig Pensions-Casse paa Livstiid.
3o: Fundation af 5te Martj 1760 til En Kongl: Almindelig Pensions-Casse paa Livs-Tiid.
4o: Rente Kam/m/erets ordre til Hr: Fogden Juel, af 5de Apriil h: a:, at imodtage betalning af
de som vil indskyde i den/n/e Pensions Cassa, og der for meddeele dem interims beviis.
5to: hans Excellentze Hr: Stiftbefalingsmanden[s] ordre af 2den Octbr: 1759, til Fogden
Juel, at inCassere af dette Fogderie Grentse skydsen med 168 rd: 68 s:, som lignes efter løbe
tallet.

Samson Endresøn Traae udgivene Gields brev af 26de Octbr: 1744 til Ole Fundeland, indført i
Pante Bogen paa fol: 194. blev efter paategnede qvittering af 17 Maj 1759 anvist i Retten og
udslet.
Siur Siursøn Bagegaard udgivene gieldsbrev af 20de Octbr: 1759 til Samson Samland for
pengelaan 25 rd:, imod det underpant af 15 mrk: smør i gaarden Bagegaard, blev læst.
Johan/n/es Nielsøn Wiig udgivene skiøde af 20de Octbr: 1759 til Aad Larsøn Brattebøe paa
1 ½ Spd: smør i gaarden Bræche, blev læst.
Et dito skiøde af sam/m/e dato, og sam/m/e udgivere, til Ole Svends: Scheie paa 1 ½ Sp: sm:
i Underhougen.
af sam/m/e udgivere, Et dito skiøde af lige datto, til Siur Pedersøn Øyerhavn paa 1 ½ Spd:
sm: i dito Ga[a]rd.
Samson Larsøn Brattebøe og Jon Berjesøn ibdm: udgivene skiøde af dags dato til Lars
Bergesøn paa 1 pd: 12 mrk: smør med bøxel i gaarden Brattebøe, blev læst.
Jacob Ingebrigtsøn Baches udgivene skiøde til sin Søn Gunder Jacobsøn paa 2 pd: 12 mrk:
Smør, 9/16 Løb salt, 3/8 g:skind, 3/8 f:skind med bøxel og herl: i gaarden Bache, dat: dags
dato, blev læst.
Fogden Juel lod inden Retten oplæse og Examinere Skatte Restancen for dette Jondahls
Skibreedes 1te og 2de Termin pro Annis 1760, som beløber til dend Sum/m/a 211 rd: 1 mrk: 5
[s:], som da dend blev Rigtig befunden, kunde Rettens attestation hannem ej Nægtes.
Efter 3de ganges udraabelse for Tingstue Dørren, jndfandt sig ingen som havde noget at i
Rette kom/m/e med, thi blev Tinget for denne sinde for dette Tinglav ophævet.

Dend 13de Maj blev paa Nest forbem:te gaard Næss med Østensøe skibreede[s] Almue
holden Almindelig Som/m/er, Skatte, og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det
paa fol: 180 opnævnte Laugret, undtagen i Brigt Hellestvedt stæd sat Lars Brigtsøn
Hellestvedt. nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel, Bøygde Lensmanden Giermun
Berven med den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forordninger og Ordres som ved
Jondahls Ting her oven til findes Extraheret.
Kongl: Allernaadigste skiøde af 27de Octbr: 1759, til Troen Giermunsen paa 1 Løb 2 pd: 6
Mrk: smør, 1/18 Løb salt, 1 hud og ¼ K:skind i gaarden Berven, blev allerunderdanigst læst.
Et dito skiøde af sam/m/e dato for Siur Nielsen paa 1 L: 22 ½ mrk: sm:, ¾ hd:, 3/16 K:sk:,
3/32 Løb salt i dito gaard.
Lensmanden Jan (Jon?) Olsøn Østensøe gav tilkiende, det hand Nestl: aar[s] vaar havde soldt
til Jan Svendsøn Scheje 2de stude, den Ene for 6 rd:, og den anden for 2 rd: 5 mrk:,
tilsam/m/en 9 rd: mindre 1 mrk: efter at bem:te Jan Scheje havde bekom/m/et studene,
betalte hand til Citanten i tvende gange 8 rd: 3 mrk:, da som her paa Restede 2 mrk:, dem Jan
Scheje ej vilde betale, blev aftalt dem imellem, det den ene stud for de 2 rd: 5 mrk:, siden Jan
Scheje desputerede de 2 mrk:, skulde sendes Citanten tilbage, uagtet den/n/e aftale, og
foruden Citanten vidnesfast lod Jan Scheje om høsten, da Creaturene kom fra Fieldet, tilsige
at sende ham studen, har dog Jan Scheje drevet studen til Bergen. som da Citanten ej i
mindelighed kand faae studen, ej heller de manglende 2 mrk:, har hand været nødsaget ved
Muntlig varsel til dette Ting at indkalde Jan Scheje til at høre vidner om at Citanten sendte

bud efter studen, der efter Dom at imodtage til at opfyld en af deelene, enten levere studen
tilbage, eller at betale de manglende 2 mrk:, og processens omkostning at erstatte, vil
fornem/m/e om den indstevnte møder.
den indstevnte Jan Scheje møtte, tilstoed varselen, og sagde det hand kand bevise at Citanten
har faaet sine fulde penge, studen har Comparenten ført til Bergen og der solt.
Citanten paastoed de indstevnte vidner, som er
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Den unge Lars Larsøn Moe og Gun/n/er Tollefsøn Aarhuus, Eedelig forhørt. Edens forklaring
blev de mødende vidner forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Lars Larsøn, tienende hos sin Fader paa gaarden Moe, er Soldat ved Hr: Major
Blichfeldt[s] Compagnie, efter aflagde Eed vidnede, Kort for Michelsdag nestleeden Aar,
siger Iwer Østensøe til Jan Scheje, ieg skal sige til Dig fra Jan Østensøe, at Du skal skicke
ham hands stud igien. da svarede Jan Scheje, vil du tage studen: Iwer Østensøe svarede, ieg
tager den icke, Fanden tage den. da siger Jan Scheje, ja, saa Kiører ieg studen til Byen.
videre har vidnet ej at forklare. Jan Scheje tilspurte vidnet, paa hvad sted den/n/e beskickelse
skeede. Resp: det var i gaarden Steene Marck, da Jan Scheje var der med Creaturene paa
Reisen. 2do: om vidnet icke hørte det Comparenten tilspurte Iwer Østensøe om hand havde
hands udlagde penge med, hvis icke, Kiørte hand studen til Byen som hands Eiendom. Resp:
har ej hørt saadant.
2det vidne, Gun/n/er Tollefsøn, er boendes paa gaarden Aarhuus, efter aflagde Eed vidnede
Conform med første vidne, undtagen til den indstevntes 2de spørsmaal, svarede vidnet, jeg
har ej faaet mine penge igien, sagde Jan Scheje, og naar ieg ej faar dem betalt, Kiører ieg
studen til Bergen. jeg, Jan Scheje, sagde, ieg har betalt ham studen med 15 mrk: efter vor
accord, den ieg vil beviise, og der for begierer sagen til neste ting udsat. Citanten sagde
accorden var 3 rd: mindre 1 mrk:, kand Jan Scheje beviise andet, er ieg fornøyet.
Afskeediget,
den af Jan Scheje forlangende udsettelse billiges.
Haagen Tostensøn Sandwen og medJnteressendere udgivene skiøde af dags dato til Tosten
Haagensøn paa En halv Løb smør, ½ huud i gaarden Sandwen, blev læst.
Tollef Christophersøn Steene og medJnteressendere udgivene skiøde af dags dato til Lars
Michelsøn Nesthuus paa 1 pd: 7 ½ mrk: smør i gaarden Nesthuus, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere til bilag ved hands Regnskaber, Termins
Restancen for dette skibreede, hvis endelig Sum/m/a var 244 rd: 4 mrk: 15 s: 2o:
Specification over de faldene Første bøxler af det usolte Halsnøe Closter goeds, svaret, var
ingen. 3o: om adskillige antegnelser i Regnskabet for 1758. og da alt fantes rigtig, var
Fogden Rettens attestation begierende, som blev efterkom/m/et, da det ej kunde nægtes ham.
Hugne Pedersøn Tiosaas udgivene skiøde af dags dato til Hans Jacobsøn øvre Wiig paa En
halv Løb smør uden bøxel, i gaarden øvre Wiig, blev læst.
Lars Svendsøn Røsseland skriftlige penge mangels lysning af 10de hujus, som formeenentlig
Odels berettiget til 2 pd: 8 mrk: smør, 1/3 hud i gaarden Røsseland. læst.
Thron Giermunsøn Berven udgivene skiøde af dags dato til Jørgen Isaaksøn paa 2 pd: 15
mrk: smør, 1/16 Løb salt, ½ hud, og 1/8 Kalvskind i gaarden Berven, blev læst.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa Ting[et] ophævet.

Dend 14de Maj blev Retten betiendt paa Wiigøers Præstegaard med efterskrevene Laugret af
Jondahls skibreede, som efter Loven er opnævnt, sc: Iwer Bergesøn Swaasand, Samson
Larsøn Brattebøe, Peder Pedersøn Fladebøe, Tollef Michelsøn Wichene, Christopher
Christophersøn Aase og Jørgen Bergesøn Herrestvedt, nærværende Kongl: Maj:ts Foged,
Ædle Andreas Juel, samt den i Jondahl Constituerede Bøygde Lernsmand Lars Halderager, og
det i følge Sogne Præsten her til Wiigøers Præstegield, Welærværdige Hr: Peter Blyt[s]
Memorial af 7de Jan: h: a:, med paategned Hans Exellence Hr: Stiftbefalingsmand von
Cicignons Resolution af nest paafølgende 26de Jan:, der var bilagt med stemplet papiir No: 20
til 24 skil:, og er saa lydende, Lit: A.
hvorda for Retten fremkom Welærværdige Hr: Peter Blyt og fremlagde sin skriftlige
stevning af 26de Apriil h: a:, bilagt med behørig stemplet papirr, og er saa lydende, Lit: B.
paa Encken, Provstinde Gelmejdens vegne møtte Bøygde Procurator Hans Waage.
de af Almuen i stevningen benævnte Mænd møtte saa vel paa Egene som samtlige Almuens
vegne, og sagde at tage til gienmæle udj alt hvad den/n/e foretning kand vedkom/m/e.
Hr: Fogden, som ved den/n/e foretning i følge den høye Øvrigheds ordre var tilstæde,
maatte, forinden at der med den anbefalede besigtelse og Taxsations foretning noget blev
foretaget eller fortfaret, af Reqvirenten, Welærværdige Hr: Blytt udbede at hand enten udj
Retten vilde fremlegge de foretninger som over den/n/e Præstegaards huuser og vaaninger
forhen kand være passerede, paa det at der af kand blive til Rettens oplysning bragt udj
erfaring hvilcke huuse Egentlig Almuen vedkom/m/er, og hvilcke Præst efter Præst at
anskaffe eller vedlige holde, eller og, om den/n/e oplysning ved nogen foretning skulde feile,
da at fremkom/m/e med sin paastand saa vit ved vidner fuldkom/m/elig kand forklares, hvad
huuser og vaaninger her paa Præstegaard[en], af alders tiid har været eller den bør følge, og
hvilcke af dem Almue[n] tilhører, og hvilcke Præst efter Præst, alt i den henseende og, at det
for eftertiiden en gang kand være afgiort og i foretning fastsat og Kiendt, hvad huuser og
vaaninger en hver skal tilhøre.
Sogne Præsten Hr: Blyt sagde, ej andre foretninger Præstegaardens huuser vedkom/m/ende,
er ham til hænde kom/m/et, end En besigtelse og Taxsations foretning af 21de Martj 1725,
den hand fremlagde, bem:te foretning beraaber sig vel paa en Eldere foretning, men Encken,
Provstinde Gelmejden foregiver, det hindes sal: Mands formands Encke, da hun fløtte til
Bergen, medtog iblandt andre breve, bem:te foretning, som der er forkom/m/et, vil haabe at de
indkaldede Mænd oplyser hvilcke huuse Almuen tilkom/m/er at vedlige holde, og hvilcke
Præst efter Præst. den fremlagde foretning, er q <q ufornøden at indføre, da den følger
acten> {ord efter andet saa lydende, Lit: C.}
Hr: Fogden, i anleedning af den udj Retten nu producerede seeneste hold[t]e besigtelse
foretning, maatte sige dette, alt ligesom Retten
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det selv behagentlig vil erfare, saa er der af ej nogen tilstræckelig oplysning at udfinde,
hvilcke huuser med vaaninger Almuen skal tilhøre, og hvilcke Præst efter Præst saavel at
anskaffe som at vedlige holde, saa maatte hand i slig begivenhed af Retten udlede, at den af
de nu tilstæde værende 8 Mænd paa den samtlige Almues vegne, vilde lade give sig den
oplysning og forklaring, som de kunde vide og have, hvorleedes at det med disse huuser og
vaaninger i fordum tiid har været. men hvilcken forklaring hand forhaaber saa\vel/
Reqvirenten, Welærværdige Hr: Blyt, som den indstevnte Frue Provstinde Geelmejdens, eller
den paa hendes vegne mødende, at være fornøyet og den vedtage.
Hr: Blyt var fornøyet med den forklaring og oplysning de 8 Mænd kunde og vilde give.
Hans Waage paa Encken, Provstindens vegne declarerede og der med at være fornøyet.

De indkaldede 8te Mænd forklarede, det Præsten i fordum tiid har holdt vedlige 1o:
stavburet, 2o: Drenge loftet, 3de: Ildhuuset, 4de: Borgestuen, 5de: skorsteenstuen,
formeedelst dends forra[a]dnelse Casseret, 6de: Kiøckenet, 7de: smale huuset, 8de:
stalden, 9de: En Floer og Løe under et tag, 10de: qværn-huus, qværn og teignen undtagen,
11de: det saa Kaldede Kircke Nøst, 12de: En veed skygge, 13de: Øyejords Løen, 14de:
holme Løen, 15de: sæls huuser, 1 paa vaar og 1 paa som/m/er stølen. Almuens huuser,
som de vedlige holder, er 1o: Dagligstuen, 2o: Herre Salen, 3o: Skolen, 4o: En Floer,
5de: En Løe. Alle andre ubenævnte huuser er Encken tilhørende.
hernæst begav Rettens Personer dem ud til disse Specificerede huuser, sam/m/e at besigtige
og brøstfældighed at Taxsere.
1o: Stavburen.
til taget at forbedre og omtæcke vil medgaae
10 voger Næver, á 20 s:, er
2 rd: 0 mrk: 8 s:
1 Nye stav leie med arbeid at føre og tilhugge
1
til bordKlædning i brystet, 3 tylter bord, á 2
mrk: 4 s:
1
12
2 oplænger til brystet
8
grine træerne vil med arbeid forbedres. Arbeids
løn til heele huuset, anseet
5
Er
9 rd: 1 mrk: 12 s:
der fra afgaar den gamle stavleies værdi
1
bliver
9 rd: 0 mrk: 12 s:
o
2 : Drenge loftet.
Er et meget gam/m/elt forældet, men til det brug det nu er, er det i god stand, og blev anseet
værdt at være 4 rd:, men om Præsten i sin tiid skulde blive Nødsaget, formeedelst det tilfælde,
at needrive og et andet at opbygge, da Præsten eller arvinger af hands Successor at nyde
erstatning, for det huuset, efter lovl: Taxsation kand være meere værd end de nu Taxerede 4
rd:
3de: Ild-huuset.
til vægene vil 1 tylt Tøm/m/er, er
6 rd:
7 tylter bord til bordKlædning, á 2 mrk: 4 s:
2
3 mrk: 12 s:
6 oplænger, á 8 s:
3
arbeids løn
6
Er
15 rd:
12 s:
4de: Borgestuen.
1 tylt tøm/m/er til vegene, dens hugster, siden
det tages i Præstegaards skoven, Kiørsel og
arbeids løn, ved huuset
5
5te: Kiøckenet.
der til 3 voger Næver, á 20 s:, er
3 mrk: 12 s:
1 tylt bord til bordKlædning i brystet
2
4
arbeids løn
1 rd:
2
6de: Skorsteenstuen.
Dette huus, som i den forige foretning, formeedelst dets ælde og forraadnelse, ickun er anseet
for 7 rd: værd, befindes nu af sal: Provsten Gelmejden at være sat i den stand, at det er værd
19 rd: Naar nu fradrages dets forige værdi 7 rd:, bliver igien, som kom/m/er Encken tilgode
12 rd:, selver 12 rd: vorder Encken, Provstinde Gelmejden i den anden aaboed paa
Præstegaardens huuser got giort, hvor imod nuværende Sogne Præst Hr: Blyt eller arvinger

gives Regres hos Successoren, hvad huuset i sin tiid kand være meere værd end bem:te 7 rd:,
det igien, efter lovl: Taxsation, af efterkom/m/eren at nyde.
7de huus er smalehuuset.
Er lovforsvarligt i alle maader.
8de: hestestalden.
Er ganske god og smuck opbygt imod den gl: stald, som Encken, Provstinden afriver.
9de: En Floer med Løe under et tag.
2 bielcker vil nye legges i Floren, sam/m/e
hugges i gaardens skov. 30 voger Næver, á 20
s:, er
6 rd: 1 mrk: 8 s:
arbeids løn
3
9 rd: 1 mrk: 8 s:
Lateris
40 rd: 3 mrk: 0 s:
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Transport

40 rd: 3 mrk: 0 s:

10de: qværnhuuset.
fantes forsvarlig.
11de: Kircke Nøstet.
til Reparation med 6 tylter huun, á 10 s:
3 mrk: 12 s:
8 voger Næver, á 20 s:
1 rd: 4
arbeids løn/n/en
1
Er
3 1
12
12. ved skyggen.
er forsvarlig.
13. øyejords løen.
der til 12 voger Næver, á 20 s:, er
2 rd: 3 mrk:
½ tylt huun til bordtag
5 s:
2 tørvaller
1
arbeids løn
5
Er
3 rd: 3 mrk: 5 s:
Der ved er en tru svale, som kom/m/er
Provstinden til gode, vurderet, og fra aaboden
3
bliver
3
5
14de: holme løen.
der til vil 12 voger Næver, á 20 s:, er
2 rd: 3 mrk:
5 tylter huun, á 10 s:
3
2 s:
2 torvaller
1
arbeids løn
5
Er
4
2
15de: sæhlhuusene.
Da Man ej for snee kand kom/m/e paa støllene, disse huuse at besigtige, Proponere[de]
Provsten Hr: Blytt, det hand til som/m/eren vilde tage 2de Mænd, og Encke Provstinden
kunde tage 2de Mænd, der kunde besigtige disse tvende smaae huuser. hvad disse 4re Mænd
for gott befinder, er hand fornøyet med. Hans Waage for Encke Provstinden declarerede selv
at sette disse 2de smaae huuser i stand. Hr: Blytt sagde, naar Provstinden sette dem i
lovforsvarlig stand, er hand fornøyet.
Sum/m/a aaboden 50 rd: 5 mrk: 3 s:
Der fra afgaar, de Provstinden, paa skorsteen

stuen tilgode kom/m/ende
12
bliver aaboden at tilsvare
38 rd: 5 mrk: 3 s:
Encke Provstinden declarerede med Taxsations foretningen at være fornøyet, og vil, uden
videre Dom betale den/n/e aaboed til Hr: Blytt.
Almuens 5 huuser.
Der om blev saaleedes sluttet imellem Sogne Præsten og de 8te Mand paa Almuens vegne, det
Almuen i mindelighed efter haanden, et aar efter andet, vilde sætte deres huuser i stand, og
icke alle paa engang, men med maglighed efter Almuens leilighed, da Almuen vilde pynte
huusene med nye vinduer og døre, og saaleedes Zire huusene efter nu brugelig maade, alleene
at hvert huus nu blev besigtiget, og paa den maade aaboden Taxseret.
1o huus, Daglig stuen.
den inderst veg har skutt sig, kand tilbage
skrues, vil frem/m/en til, naar svalen, som
mørckner huuset, er borttagen, bordklædets.
dog blev vedtaget, det svalen skal staae indtil
nye vi[n]duer i huuset er indsat, fattes da noget
paa lyssenet, vil Almuen selv der efter rette dem
med svalen. bliver da dend inderste veck!!
(vegg) at skrue til rette, samt oplænger, vil Koste 1 rd: 3 mrk:
12 Nye vinduer med jern beslag og Karmer,
samt Ram/m/er, vil Koste
24
6 allen Tysk lærret, til at bedæcke pløyningen i
loftet over stuen, a 6 s:
2
4 s:
loftet i stuen at lade male, kunde ej Taxeres, men
Almuen vedtog at lade det selv giøre
Er
25 rd: 5 mrk: 4 s:
2. Herre Salen.
Der paa legges 3 Nye omfar, hvor til tøm/m/eret
tages i Præstegaard skov. 6 tylter bord, á 2 mrk:
4 s:
2 rd: 1 mrk: 8 s:
En Ny døer med sit jern beslag og gerigter
3
vinduer, 4 Nye, vil Koste
8
arbeids løn
10
spiiger
1 4
Er
24 5
8
3. Skolen.
Der til 20 voger Næver, á 20 s:
4 rd: 1 mrk.
arbeids løn med at tæcke og væle huuset
1 3
Er
5 4
4de og 5te huus, er Floren og Løen.
her om Almuen sagde, det de haver alt i beredskab til at Reparere disse tvende huuser,
saasnart Deres Sogne Præst paalysser det Reperationen efter landets og tiidens leilighed kand
tillade det, der for ufornøden at Taxsere nogen aaboed.
Sum/m/a den/n/e aabod
56 rd: 2 mrk: 12 s:
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Almuen sagde, det de den/n/e aaboed, efter haanden, ligesom Et hvert huus vorder i stand
sat, vil betale.

Hans Waage paa Encken Provstindens vegne sagde, det ved Præstegaarden følger
Jnventarium, som nu vorder overleveret Sogne Præsten, og er
1 Brycker Kaaber Keedel, veier 4 pd: 6 mrk:, er forbrendt, der for
Encke Provstinden leverede en god dyktig og forsvarlig Keedel, vigtig
5 pd: 2 mrk:, kom/m/er Provstinden til gode hos Hr: Blyt for 20 mrk:,
á 15 s:, er 3 rd: 12 s:
1 gryde og en skierring, tilsam/m/en
3 mrk:
2 Navere for
2
2 øgeseeler
1
8 s:
1 læder giøring
1
3 træefader og 6 træetallerckener
1 tind Kande
4
1 brot øxse
8
1 gam/m/el baad for 4 Bergens gylden, som er
3
1 gam/m/el mæle
8
1 gam/m/el dixsel
12
1 brycker Kar
2
2 senge stæder
2 rd:
3 ½ td: Reent Korn, løst maal
4
4
1 Kremming fladbrød
1 Fleske skincke for
1
5 melcke Kiør, á 3 rd: 3 mrk:, er
17
3
1 toe aars gl: oxse
2
1 hors for
1
4
1 sviin
1
1 geed
2
5 faar og og 2 Nye føde lam, á 3 mrk:
2
3
1 Gaas
1 hane med 4re høner
1 senge dyne og Et aaklæde
3
1 par grove strylærets lagen
5
1 haand qværn
1
1 Frid: 2ds: Bibel in fol:
1 Svaniche Bibel 4 parter in Oct.
1 Rituolet
1 nye og En gam/m/el Alter bog
1 gam/m/el Psalme bog med Noder
Som ingen af Parterne videre havde at forestille, blev den/n/e foretning saaleedes sluttet, og
Hr: Blyt paa forlangende den beskreven belovet, som billigt er.

Dend 16de Maj blev paa Eie grund ved søen med Grawens skibreedes Almue holden Et
Almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det paa fol:
181 opnævnte og Specificerede Laug Rett, undtagen i stæden for Christopher Ystaas sat Niels
Nielsøn Følchedahlen, for Ole Sæwertvedt sat Elling Osse, for Johan/n/es Berge sat Jørgen
ibdm:, for Ole Tvedt sat Thore ibdm:, nærværende inden Retten Hr: Fogden Juel, med
Bøygde Lensmanden Lars Wambem og den Tingsøgende Almue,

da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forord: og Ordres som paa fol: 186
ved Jondals Ting findes Extraheret.
Fogden tilkiendegav, at da hand til Dem!! (Den) høye Øvrighed haver indgivet sin
underdanige ærklæring angaaende den allerunderdanigste ansøgning og besværing, som er
dateret Kiøbenhavn d: 14 Aug: avigte aar, til Hans Kongl: Maj:tt var indgivet, om det af Hr:
Capitain Hierman holdede Giestgiberie og den det sam/m/e foregaaende ulovlighed, og
hvilcken Memorial var underskrevet, paa samtlig vedkom/m/ende Almues vegne, af
efterskrevene Christopher Siursøn Jeltnes og Poul Michelsøn Lindebræche, begge Præstens
Medhielpere, og samtlige efterfølgende Almue, Magnus Børsem, Jørgen Store Berge,
Gun/n/er Store Berge, Conradt Undeland; af Eifiord sogn Tosten Lillethuun, Andwe Schaar,
Baar Lægrei, Asbiørn Moursetter og Aamun Warberg. og der ved frem sendt den
undersøgning, som seeneste Rettens tiid her inden Retten passerede, hvor vit at de da til stæde
værende, som den/n/e allerunderdanigste besværing skulde have underskrevet, sam/m/e
vedtog, enten som de den de selv havde underskrevet, eller og som de den der til nogen havde
givet FuldMagt. saa efter at det af bem:te undersøgnings foretning er bleven befundet, at de
da tilstæde værende, hvis Navne under Memorialen vare tegnede, inden Retten haver
declareret, at de ligesaa lidet viste af besværing[en]s indhold, som de den havde underskrevet,
eller nogen paa sine vegne befuldmægtiget. Er hand, under 21de Febr: sidstleeden af den
høye Øvrighed befalet, hvis original hand her i Retten producerede, at indkalde Land Soldaten
Magnus Børsem, som den/n/e Klagebesværing tillige haver underskrevet, til at være Rettens
Examen undergiven, om omgangen og sam/m/enhengen af den/n/e Klage, til hvilcken ende
hand under 31de Martj sidstl: haver udstædt sin skriftl: indvarsling, den hand nu udj Retten
producerede, ej alleene forsaavit bem:te Magnus Børsem angaar, men end og de øvrige under
Klagen tegnede til at give deres forklaring, alt som indvarselen nærmere giver
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anleedning til. bem:te fremlagde breve bleve oplæste og er saa lydende. Lit: A og B.
Den indstevnte Soldat Magnus Børsem, med de samtlige i stevningen benævnte og indkalde,
møtte alle, undtagen Poul Michelsøn Lindebræche, som møtte ved seeneste Ting, men nu
icke. Hr: Capitain Hierman møtte, og alle vedtog lovl: at være Kaldet.
Fogden producerede saa den han/n/em tilstillede Klage in Orriginalj, og begierede saa, at
sam/m/e for det første maatte oplæsses for de nu tilstæde værende Jørgen Store Berge,
Gun/n/er Store Berge, Andwe Schaar, Tosten Lillethuun, Baar Lægrei og Aamun Warberg.
og paa efterfølgende indhæntes deres svar. 1o: om de vedkiender sig sam/m/e og den
saaleedes, som den nu her er, haver underskrevet. 2do: om de haver givet nogen det i
fuldmagt, saadan allerunderdanigst besværing til Hans Kongl: Maj:tt at ingive, og hvilcken
den de maatte Navn give. bem:te Klageskrift blev oplæst, er saa lydende, Lit: C.
Efter at Klagen var oplæst, svarede Jørgen Store Berge, Gun/n/er Store Berge, Andwe
Schaar, Tosten Lille-Thuun, Baar Lægrei og Aamun Warberg til første qwæstion, svarede
samtlig, det de hvercken Kiender dem ved Klagen, ej heller har underskrevet den. til 2de
qwæst: svarede samtlig: det de slet icke har givet nogen Fuldmagt saadan Klage at
underskrive, eller i minste maader er vitterlig om Klagen.
Fogden havde disse forestaaende ej videre at tilspørge, men bad nu at Retten vilde dernæst
indhænte den indstevnte Magnus Børsem[s] svar 1o: om hand den nu oplæste Klage selv
Egenhændig har underskrevet. Magnus Bersem!! (Børsem) svarede ja. 2o: om hand den
selv udj pen/n/en haver forfattet, eller hvem. item, paa hvad stæd den er underskrevet. Resp:
Nej, har ej forfattet den, men En Student i Kiøbenhavn, ved ej Rettere end at hand heder
Paaske, og skrev hand den under i Kiøbenhavn. 3o: om hand af den/n/e Paaske selv har

forlanget {har} \at/ skrive den/n/e Klage. Resp: ja, men langt fra ej saa grov som den
skreven er. 4de: hvem der bragte ham til den/n/e Student Paaske. Resp: hand møtte ham,
Paaske, paa Slotzplatsen, og Kiendte Comparenten paa sin Klædedragt det hand var en
Hardanger: tiltaler ham og siger det hand var en Præste-søn her fra, beder Comparenten
kom/m/e til sig i sit Logement for at tale med ham om Hardanger. da nu Comparenten kom
der, spurte Paaske ham om hand havde noget at Klage, sigende, hand havde hiulpet mange.
da bad Comparenten ham at skrive Klagen, men langt fra ej saa grov som den er, og var det en
ringe ting hand betalte ham for klagen at skrive, saasom hand fornam det Paaske gierne skrev
Klager for et lidet Ruus, ja for en pægl brendeviin. Comparenten var og for tvende andre som
vilde skrive for ham, den ene var Colund, som bad ham levere sig alle papiirer, da hand vilde
skrive for ham: men Comparenten befattede sig ej med ham. Paa Fridensborg møtte hand en
som tilbød sig at skrive for ham, og sagde, og havde i Norge afsadt mange Præster, Fogder og
Sorenskrivere: sagde sig selv at have været Foget og var afsadt, var siden bleven Lensmand,
men Comparenten vilde ej befatte sig med ham. 5te qwæst: om at hand til Concipisten har
angivet deres Navne, som tillige med hands er skrevet under Klagen, og om hand saa deres
Navne haver undertegnet. item om Magnus Børsem har undertegnet Jørgen Store Berge,
Gun/n/er Store Berge og Conradt Undelands Navne, som siunes med hands skrift at
accordere. Resp: ja, hand angav for Paaske disse Navne, undtagen de trende Mænds Navne,
dem sat Comparenten under, dog icke paa anden maade, end at de skulde være vidner. 6de:
om hand Klagen haver indgivet. Resp: ja, Comparenten selv overleverede Klagen til
Kongen, da Kongen Kiørte ind i Kiøbenhavn, uden at læsse Klagen, thj havde hand vist at
Klagen var saa grov, som hand nu hører den at være, havde hand ej indgivet dend, ej heller
underskrevet den, men Concepisten oplæste den for ham meget hastig, og selv er hand ej i
stand til at læsse den, thj hand har ej lært videre at skrive, end hand kand skrive sit Navn.
Magnus Børsem sagde, det hand erbyder sig med Ed at bekræfte, det de Navne som er
undersat under Klagen, er ej med hands vidende undersat som Klagere, men som vidner om
Klagens indhold.
Fogden var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som blev billiget.
David Hylde gav tilkiende, at have ladet med Muntl: varsel til dette Ting indkalde Sogne
Præsten, Welærværdige Hr: Poul Schnabel, fordj hand haver bort bøxlet fra Citantens Eiende
brug i Hylden 13 ½ mrk: smør Lysse Closter goeds, som ligger udsteent i Citantens brug efter
Marckeskields brev af dato d: 4de Octbr: 1736. og at sam/m/e bøxel seddel at blive
underkiendt ugyldig, og Citanten efter Dom at blive tilkiendt nærmeste at maatte bøxle, samt
at erstatte processens omkostning skadesløs.
Paa Sogne Præsten Hr: Poul Schnabels vegne møtte hands Medhielper Christopher Jeltnes,
som sagde det Sogne Præsten paastoed icke at være lovlig stevnet, saasom ham ej blev
forkyndt hvorfor hand blev stevnet, men alleene stevnt at anhøre Dom, men ej i hvad sag.
Kaldsmændene Jørgen Store-Berge og Aslach Aslachsøn Ourdahl afhiemlede stevningens
forkyndelse saaleedes: Efter David Hylde[s] ordre var de bededags aftenen paa Ulviig
Præstegaard, og \udj/ Sogne Præsten Hr: Schnabels Eget paahør, siger til ham fra David
Hylde, det Præsten skulde bøxle ham den part
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som liger i hands brug, eller møde paa Tinget og høre Dom. og andre ord har de ej sagt,
saasom dem ej anderleedes var befalet.
Afskeediget,
Stevningen afvises til nye og lovlig behandling og forkyndelse.

Kongel: allernaadigste skiøde af 27de Octbr: 1759 til Hellie Olsøn paa løsnings Retten til En
halv Løb smør i gaarden Wallerviig, blev læst.
Kongl: allernaadigst Bevilling af 10de Maj 1759 til Ole Tostensen Westreim paa Erdahls
saug, til 1200 bords aarlig skiørsel, blev allerunderdanigst læst.
Simon Endresøn Liønne udgivene gields brev af dags datto til Christopher Siursøn Jeltnes
for laante penge 150 rd:, imod det underpant af ½ Løb smør, ¼ hd:, ¼ td: salt i gaard:
Lion/n/e, læst.
Lars Torbiørnsøn Lion/n/e udgivene gields brev af dags dato til Christopher Jeltnes for
laante penge 280 rd:, imod det underpant af 1 Løb smør, ½ hd:, ½ td: salt i gaard: Lionne,
blev læst.
Erich Pedersøn Aakre udgivene Odels Transport af 22 Decbr: 1759 til Lars Gun/n/ersøn
Ringøen paa løsnings Retten til 21 mrk: smør i gaarden Bremnes. blev læst.
Jens Ellingsøn Aarhuus skriftl: forpligt af 25de Octbr: 1759, paa det hands Moder Christi
Olsdatter hos ham til dødsdagen skal aarlig nyde til livs ophold.
Tron Knudsøn Hougnes udgivene skiøde af 26 Martj h: a: til Andwe Pedersøn paa 16 mrk:
smør, 1/3 faarsk:, 1/6 K:skind i gaarden Hougsnes, blev læst.
Lars Mognsøn den ældre udgivene gields brev af dags dato til Lars Mogns[øn] den yngre for
laante penge 80 rd:, imod det underpant af 9 mrk: smør, ½ f:skind med bøxel, og overbøxel til
18 mrk: smør, 1 faarsk:, i gaarden Houchenes, blev læst.
Torsten Halstensøn Hotle udgivene skiøde af 31 Janvarj h: a: til David Ørjansøn paa Et halv
pund smør i gaarden Hotle, blev læst.
Det!! (Dend) 17de Maj Er ved dette Grawens Ting følgende passeret.
Danckert Krohn udgivene bøxel brev med Revers af 21de Martj h: a: til Elling Svendsøn paa
2 pund smør i gaarden Lille Berge, Seminarii goeds, blev læst.
Hal Iwersøn udgivene gields brev af 8de Julj 1737, indført i Pantebogen paa fol: 86, blev
efter paategnede qvittering af 13 Maj 1760 anvist til udslettelse.
Jørgen Olsøn Hougsnes udgivene gields brev af 16 Maj h: a: til Lars Nielsøn Hougse for
laante penge 80 rd:, imod det underp: af 16 mrk: sm:, 1/3 f:sk:, 1/6 K:sk: i gaard: Hougsnes,
læst.
Siur Poulsøn Spaanem udgivene Mortification af 16 Maj h: a:, over den af Siur Larsøn
Hylden d: 20 Martj 1738 til Poul Siursøn Spaanem udgivene Pante Obligation, indført i pante
bogen paa fol: 98. blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere 1o: den/n/e Termins skatte Restance, hvis
endelig Sum/m/a var 461 rd: 1 mrk: 10 s: 2o: angaaende Almuens svar over En deel
antegnelses poster. der alt af Retten blev atesteret.
Lars Siovatsøn Røn/n/estrands skriftl: pengemangels lysning af 16 Maj h: a:, for Christj
Larsdatter som Odels Pretendent til 1 Løb smør, 1 hud i gaarden Hylde, blev læst.
Torsten Olsøn Sæd skriftl: penge mangels lysning af 14de Maj h: a:, som Odels pretendent
til 1 pund 3 mrk: smør i gaarden Sæd. blev læst.
Conrat Undeland, paa hands vegne Lensmanden Lars Wambem, gav tilkiende med muntlig
varsel at have ladet stevne og indkalde Niels Torgrimsøn yttre Tweto for skyldig værende 6
rd:, som er for en Øg den indstevnte {for} af ham haver Kiøbt, der om dom at imodtage til
betaling og processens erstatning.
den indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.

Kaldsmændene Jørgen Store Berge og Aslach Ourdahl afhiemlede stevningen[s] lovl:
forkyndelse at være skeet udj hands Kone og grande Lars Tweto paahør, {Citan} siden hand
ej lod sig finde.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
den lovl: indstevnte Niels Torgrimsøn Tweto forelæges at møde til næste ting.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaae i Rette,
dog gav Fogden til kiende, at da hannem udj skrivelse af 16de Octbr: afvigte aar fra Hans
Excellence Hr: Stiftbefalingsmand von Cicignon, den hand nu her udj Retten in orriginalj
Producerede, er Communiceret det høy lovlige Rette!! (Rente)-Kam/m/erets skrivelse af 26
Septbr: nest forhen, høy bem:te hans Excellence, og der ved befalet, nøyagtig at undersøge, i
anleedning udaf de 2de allerunderdanigste Memorialer af 18de og 29de Aug: ligeleedes nest
forhen, udgivene af de 2de Bønder Ole Halstensøn Midaas og Magnus Iwersøn Børsem,
hvorvit at de 2de gaarder Midaas og Børsem er ved den over det Hans Maj:tt forhen
tilhørende Halsnøe Closter goeds holdte Auction ere bortsolte, og den første, Neml: Midaas,
af skyld ½ Løb smør, 1 g:sk: med bøxel, og overbøxel til 18 mrk: smør, 1 f:skind, tilslagen
Ole Halstensøn for den Sum/m/a 329 rd:, men ickun udj den Kongl: Cassa betalt med 300 rd:
og den anden, Børsem, af skyld 1 Løb smør, 1 b:sk:, 2 Løber salt med bøxsel, og overbøxel til
1 Løb smør, 1 b:sk:, 1 g:sk:, tilslagen Niels Pedersøn Spilden for 718 rd: 4 mrk: 8 s:, kand
eragtes eller siges ringere end andre gaarder, hvor for næsten, ja meere for hver Løb af bøxel
og overbøxlende goeds udj Kiøbe Sum/m/en har været udlovet og til den Kongl: Cassa er
bleven betalt. der næst, om Ole Halstensøn med hands mange Børn ej skulde Kunde
Conserveres paa den/n/e hands paaboende og tilkiøbte gaard Midaas, vis det skulde have sit
forblivende ved de i den Kongl: Cassa betalte 300 rd:, hvor af hand dog den største deel skal
have laant. samt at Magnus Iwersøn Børsem, uden hands Ruin ej formaaer at fornøye de 343
rd: 72 s:, som for Gaarden Børsem af Kiøbe Sum/m/en end nu er ubetalt. i den anleedning
som de forhen melde angieldende nu for Retten vare tilstæde og til vedermæle, og hvilcke
hand begierede den i Retten producerede ordre først oplæst. saa lydende, Lit: A. maatte
Fogden tilspørge den tilstæde værende Lensmand med Almuen og Laugretten. om de med
sandhed og samvittighed kand sige at disse benævnte 2de gaarder Midaas og Børsem ere
ringere end de fleeste andre gaarder, der for lige eller større Sum/m/a, saavel af bøxlende som
overbøxlende goeds paa den/n/e hold[t]e auction er bleven solte og Kiøbte.
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her til Lensmanden med Almuen svarede, det disse 2de gaarder er god for pengene, og findes
der baade bedere og slettere gaarder, der er dyrt Kiøbt og betalte. Sorenskriveren sagde at
have gaaet Marckegang paa gaarden Børsem, saavel inden som udengierdes i skov og Marck,
saa Børsem er ham saa vel bekiendt, at det er en god gaard, og var den til Kiøbs, vilde hand
gierne give 800 rd: der for, og dog seer at kunde der paa profitere. 2o: om der kand siges at
Ole Halsteensøn, der nu haver overlat det halve af sit brug til sin søn efter skiøde af 2de Apriil
1759, er i slettere omstændigheder, end som mange andre af disse gaarde Kiøbende kand
være, og om icke er bekiendt, at de fleeste \e../ {ved} deres gaarde Kiøb haver maatte laant
penge, og at hand ligesaa gott som en anden Bonde ved den/n/e sin gaard kand leve. Resp:
de fleeste, ja neste alle, har laant penge til at betale deres jorder, og kand Ole Halstensøn lige
saa vel leve af sin gaard som en anden Bonde af sin. 3o: om icke er bekiendt at Magnus
Børsem haver faaet med sin huustroe efter sin stand anseelige Midler, vel over og icke under
400 rd: item, om den bondeman[d] Niels Pedersøn Spilden, hvilcken gaarden ved Auction er

tilslagen, ej er ligeleedes efter sin stand en gandske formuende Mand, og gandske i stand til at
betale sit giorde bud. Resp: hand har faaen 3 eller 400 rd: med sin Kone, en hvis Sum/m/a
kand de ej sige. og Niels Pedersøn Spilden er altiid god for at betale sit giorde bud. 4o: om
de icke ved at paa Børsem ere efterfølgende opsiddere, og haver saaleedes hver sit brug, sc:
Hans Naesøn, som bruger i skatteskyld 1 Løb 6 mrk: smør, og i Landskyld 2 pd: smør, 1
B:skind, 1 1/3 Løb salt. Iwer Magnussøn, som bruger i skatteskyld 2 pd: 13 ½ mrk: smør, og
i Landskyld 2 pd: 12 mrk: smør, 2/3 Løb salt. item Magnus Iwersøn, som bruger i skatteskyld
2 pd: 10 ½ mrk: smør, og i Landskyld ½ Løb smør, Et bucksk:, Et geedsk:, og om icke
Almuen ved at de fleeste gaarde brugende her, maaske 10, om icke 20, imod En, sider og
lever paa mindre brug end nogen af forbemelte. Resp: ja, dette forholder sig saa i ald
sandhed.
Fogden var Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som blev billiget.
Som ingen flere vilde gaae i Rette, blev Tinget ophævet.

Dend 19de Maj blev paa Gaarden Utne med Kingtserviig og Røldahls skibreeders Almuer
holden Et Almindelig Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det
paa [fol:] 183 opnævnte og Specificerede Laug Rett, undtagen for Ole Larsøn Isberg sat Ole
Larsøn Apoldo. nærværende inden Retten Fogden Andreas Juel, med de 2de Bøygde
Lensmænder Jon Torgielsøn Hougse af Kingtserviig, og Helje Monsøn Hambre af Røldahls
skibreede, med den Tingsøgende Almue.
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Kongl: Forordninger og Ordres som
ved Jondahls Ting paa fol: 186 findes Specificeret og Extraheret.
Knud Rappe anviiste fællen af en voxen Biørn, som hand nestleeden aar[s] høst har skut paa
Rappe grund, Fogden betalte ham 2 rd.
Peder Iwersøn Berven udgivene gields brev af 2de Nobr: 1747, indført i Pante Bogen paa fol:
260, blev efter paategnede qvittering af 19 Maj 1760 udslet.
Swen Asbiørnsøn Hougstvedt udgivene skiøde af 28de Decbr: 1759 til Johan/n/es
Haagensøn paa 10 ½ mrk: smør, 2 ¼ Løb salt med bøxel i gaarden Hougstvedt, blev læst.
Lensmanden Helje Hamre, for Jon Aamunsøn Gryting, gav til kiende med Muntlig varsel til
dette Ting at have ladet stevne og indkalde Lars Aslachsøn Mehuus for 17 rd:, som hand
haver solt Citantens hest for, Øster paa Norge, og nu ej imindelighed sam/m/e vil betale, men
foregiver imod ordre at have solt hesten for En Matte toback. her om, fremlagde for hesten
bekom/m/ene 17 rd, beviis at anhøre, dom at imodtage til betalning samt processens
omkostning at erstatte, vil fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte Lars Aslachsøn Mehuus blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Citanten sagde, det hands stevne vidner ej møder, der for begierede sagen til næste ting
udsat, at hand paa nye kand varsle sagvolderen ved saadan/n/e Kaldsmænd som kand møde,
stevningen at afhiemle. den/n/e paastand blev billiget.
Arveskifte brevet af 7 Decbr: 1760, sluttet efter afgangne Haawer Guttormsøn paa gaarden
Swartvedt, blev læst, og var stervboet Eiende jordegoeds i Gaarden Swartvedt 2 Spd: smør, ½
hd: og ½ f:skind, vurderet 65 rd: 5 mrk: 8 s:, som igien var lodnet saaleedes, for skiftets
omkostning udlagt 6 mrk: smør for 7 rd: Resten lodnet imellem Arvingerne saaleedes,

Encken Guro Pedersdatter arvet 8 mrk: smør, ½ hd:, ½ f:skind. hver af Børnene arvet,
saasom Guttorm og Peder Haaver-søn/n/er, hver 8 mrk: smør, Ragna, Herbor og Synneve
Haaversdøttere, hver 2 mrk: smør.
Siur Endresøn Utne udgivene skiøde af 31de Octbr: 1759 til Lars Siursøn paa endeel bønder
huuse, staaende paa Gaarden Utne, blev læst.
Niels Arnesøn, huusmand paa Gaarden Espe, gav tilkiende, med Muntlig varsel til dette Ting
at have ladet stevne og indkalde sin huusbonde Ole Haldorsøn Espe, vidner, som under
Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Aamun Espe med Kone Gunilda Tostensdatter, Lars
Samsonsøn og Ole Østensøn, at anhøre, betræffende de skields ord og beskyldninger den
indstevnte har tillagt Citanten, der om dom at imodtage til undgieldelse og processens
erstatning, vil fornem/m/e om den indstevnte med vidnerne møder.
paa den indstevnte Ole Haldorsøn Espe[s] vegne møtte hands søn Haldor Olsøen Espe og
vedtog lovl: varsel. af de indstevnte vidner møtte de 2de sidst benævnte, men Aamun Espe
og hands Kone Gunilda Tostensdatter, efter 3de gange paaraabelse, møtte ej.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være under
Lovens faldsmaal forkyndt lovl: for Aamun Espe[s] boepæl i hands Kone Gunilda
Tostensdatter[s] paahør, siden
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Manden ej lod sig finde.
Citanten paastoed de 2de mødende vidner Eedelig forhørt. Edens forklaring blev vidnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste vidne, Lars Samsonsøn, er tienende hos Aamun Espe, sagde sig gam/m/el 25 aar, er
Confirmeret og har været til Alters, efter aflagde Eed vidnede, at i den/n/e Vinter afvigte, var
indstevnte Ole Haldorsøn Espe og hands huusmand, Citanten, udj skienderi med hinanden i
Aamun Espe [sin] stue, og da siger Ole Haldorsøn Espe til Citanten, din q <q Kone og
datter> har staalet baade Mandemad og Buemad, i skal Reise for Tyve af gaarden. Citanten
tilspurte vidnet, om hand icke hørte det Ole Haldorsøn Kalte Citantens Kone baade for en
fante og en Keldring. Resp: Kand ej mindes at have hørt saadant. Haldor Olsøn tilspurte
vidnet, om hand icke selv har ladet Citantens Kone faae høe, i Comparentens Faders
fraværelse. Resp: jo, hun bad der om, og fick en liden dot, og da var nærværende 2de
Tøsser, sc: Gunilda Torbiørnsdatter og Torbiør Pedersdatter, som begge tiente ho Ole
Haldorsøn Espe tillige med vidnet, og den dot ragede hun sig op paa bøen efter den børre høe
hand bar i løen, ved ej om hun giorde ligesaa, efter det Tøsserne bar.
2det vidne, Ole Østensøn, tienende hos sin Moder paa Brat-Espen, er 21 aar gam/m/el, har
været til Alters, efter aflagde Eed vidnede Conform med første vidne. Haldor Olsøn sagde
det hands qwæstioner til første vidne passer ej med dette vidne. derfor har ej noget at spørge
dette vidne.
Citanten erindrede om Lavdag for de udeblivende vidner.
Afskeediget,
de lovlig indstevnte vidner Aamun Espe med Kone Gunilda Torstensdatter foreleges, under
Lovens faldsmaal straf, at møde til næste Ting.
Niels Ormsøn Botnen udgivene skiøde af 13de Octbr: 1759 til Joseph Søfrensøn paa 9 mrk:
smør i Teigen Botnen udj Røldahl, blev læst.
Ole Swensøn og Ole Torbiørnsøns, med hin anden oprettede Contract af 31de Octbr: 1759,
om ½ Løb smør i gaarden øvre Berven, blev læst.

Jørgen Aamunsøn Jørdahl udgivene gields brev af 29de Octbr: 1759 til Jørgen Christensøn
Eitrim for laante penge 62 rd:, imod 1 pd: 3 mrk: sm:, ¼ hd: til pant i gaard: Jørdahl.
Iwer Olsøn udgivene skiøde af 29de Octbr: 1759 til Biøne Larsøn paa 9 mrk: smør i gaarden
Lønne udj Røldahl, blev læst.
Haldor Olsøn udgivene gields brev af 30de Octbr: 1759 til Jørgen Christensen Eitrim for
laante penge 13 rd:, imod pant i 1/3 part i Tiøndahls saug, læst.
Biøne Larsøn udgivene bøxel brev med Revers, af 30de Octbr: 1759, til Niels Olsøn paa 9
mrk: smør i gaarden Lønne, blev læst.
Dend 20de Maj er ved Kingtserviig Ting følgende passeret.
Cancellie-Raad Fleischers Auctions skiøde af 3 Janv: 1760 til Siur Jærandsøn paa ½ Løb
smør, ¼ huud og ½ b:skind i gaarden Mochestad, blev læst.
Haldor Løningdahl udgivene skiøde af 9de Octbr: 1759 til Lars Larsøn paa 1 Løb 1 pund 12
mrk: smør med bøxel i gaarden Aga, blev læst.
Sølfest Heljesøn udgivene skiøde af 29de Janvarj 1759 til Torbiørn Sølfestesøn paa 1 Spand
16 ½ mrk: smør i Gaarden Jndre Alsager, blev læst.
Haldor Steensøn Løningdahl udgivene skiøde af 9de Octbr: 1759 til Berje Olsøn paa En halv
Løb smør i gaarden Aga, blev læst.
Dend Constituerede Stift-Provst Hr: Rennord udgivene bøxelbrev med Revers, af 19de
Nobr: 1759 , til Gunder Larsøn paa ½ Løb 9 mrk: smør, ½ hd:, ½ g:skind i gaarden Midnes.
Arne Erichsøn Hæng udgivene gields brev af 29de Octbr: 1759 til Jacob Christensøn Eitrim
for laante penge 40 rd:, imod det underpant af 1 ½ Spd smør i gaarden Hæng, blev læst.
Fogden gav tilkiende, det hand med Muntlig varsel paa Justitiens vegne til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Svend Tronsøn Huus og Britte Samsonsdatter for begangne
løsagtighed og barn avling med hin anden, der for dom at imodtage til undgieldelse og bøders
udreedning samt processens erstatning, vilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
for Britte Samsonsdatter møtte Faderen Samson Gun/n/ersøn Gilen, som tilstoed det hands
datter er lovl: stevnet, maatte beklagelig tilstaae desvære at være altfor sant det hands datter er
frugtsom/m/elig ved Drengen Svend Tronsøn Huus, og at hun til Korsmisse i høst venter at
kom/m/e i barselseng.
dend indstevnte {Thron} Svend Thronsøn Huus blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde
svare.
Kaldsmændene Jon Hougse og Christopher Langesetter afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt Svend Tronsøn Huus, hvor hand tiener hos sin broder Jacob Huus, i paahør af bem:te
hands broders Kone Anna Simonsdatter.
Actor erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
den lovl: indstevnte Svend Tronsøn Huus forelæges at møde til næste Ting.
Helje Olsøn Rabbe udgivene skiøde af 13de Octbr: 1759 til Lars Olsøn paa 12 mrk: smør med
bøxel i gaarden Botnen, blev læst.
Ole Iwersøn Naae udgivene gields brev af dags dato til Siur Gribsøn Mochestad for laante
penge 80 rd:, imod det underpant af 1 Løb 6 mrk: sm: i gaarden Store Naae, læst.
Ole Larsøn Qwalviigen gav tilkiende, det hand med muntl: varsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Arne Jonsøn Widnes og Swend Jacobsøn ibdm:, vidner at anhøre,
angaaende det de indstevnte haver veitet Elven paa Citantens bøe og Eiendom udj nest afvigte
aar[s] som/m/er, hvor ved ham skade er tilføyet, der om Dom at imodtage til erstatning, saavel

for tilføyet skade som processens omkostning. til vidner i sagen indkaldet Endre
Qwalwiigen, Jacob Teigen, Aslach Iwersøn, tienende paa Widnes, Aagotte Monsdatter, Anna
Jacobsdatter Widnes, Christj Jonsdatter Traa, Anna Heljedatter Qwalwiigen, Guri Nielsdatter,
Helje Heljesøn Qwalviigen,
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1760.
Aamun Heljesøn Qwalwiigen og Torsten Siursøn Alsager.
paa dend indstevnte Arne Joensøn Widnes vegne fremstoed for Retten hands søn Jon
Arnesøn og protesterede imod dette stevnemaal, paa grund, at hands Fader er paa sin lovlig
Reise i Stawanger Amt paa Jern!! (Jæren?) hen Reist, og ventes nu hver dag hiem, og var
hand afReist føren stevningen blev forkyndt, saa hand er aldeeles uvidende om dette søgemaal
og den/n/e af Citanten, imod Comparentens Fader, anlagde sag; pastoed det hands Fader bør
lovlig Kaldes føren vidner, ham uafvidendes, kand føres, der for urgerede paa stevningens
afvisning.
Citanten sagde, det hand maatte tilstaae, det Arne Jonsøn Widnes var afReist til Stawanger
amt, føren stevningen blev forkyndt, og endnu ej er hiem kom/m/en.
Eragtning,
Da Citanten selv tilstaar, det Arne Joensøn Widnes var Reist til Stawanger Amt føren
stevningen blev forkyndt, og endnu ej er hiemkom/m/en, altsaa aldeeles uvidende om dette
søgemaal. thj Kiendes for Rett, det stevningen afviises til lovlig {afvi} forkyndelse, føren
vidner kand admiteres.
Arne Knudsøn Luttro udgivene gields brev af dags dato til Anders Olsøn Luttro for laante
penge 80 rd:, imod det underpant af 1 pd: 6 mrk: smør i gaarden Luttro, blev læst.
Ole Thoresøn Mæland gav til kiende, med muntl: varsel til dette Ting at have ladet stevne og
indkalde Tosten Jærandsøn Mæland, vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, angaaende utilbørlige skields ord imod Citanten udtalte, samt for overfald i sit eget
huus, der for Dom at imodtage til undgieldelse og Processens erstatning. til vidner er
indkaldet Kari Aamunsdatter, Ole Jærandsøn Mæland, Lars Haldorsøn og Helje Larsøn
Mæland.
Bøygde Lensmanden gav tilkiende med Muntl: varsel, paa Justitiens vegne, at have træet i
sag[en], og indkaldet begge Parter til undgieldelse efter sagens befundene beskaffenhed.
dend indstevnte Tosten Jærandsøn Mæland møtte og tilstoed at være lovlig Kaldet.
de indstervnte vidner møtte alle, dem Citanten paastoed forhørte. Edens forklaring blev
vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
Parterne declarerede saaleedes at være forligt, det Tosten Jærandsøn betaler til de fattige 1
rd:, som blev lagt i fattig Børsen, samt til Citanten hands omkostninger, som strax blev
efterkom/m/et. og endelig declarerede de, at den som først befindes at give anleedning til
uenighed, skal betale til fattig lægds Cassen 5 rd: og saaleedes frafald Citanten stevning[en].
Torbiørn Sølfestesen skriftlige pengemangels lysning af 17 Septbr: 1759, som Odels
prætendent til 18 mrk: smør i gaarden Alsager, blev læst.
Encken Britte Christensdatter mit Sexe udgivene skiøde af gaar dags dato til Knud Pedersøn
paa 2 pd: 2 1/3 mrk: smør, 2/3 huud, 1/12 Løb salt i gaarden Mit-Sexe, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere til sine Regnskabers bilager følgende
documenter. 1o: denne Termins skatte Restance, hvis endelig Sum/m/a var 525 rd: 74 s: 2o:

Specification over de faldene bøxeler af Halsnøe Closter godset i aaret 1759. og var ingen.
3o: Tingsvidne over andskillige!! antegnelsers besvarelse. der alt blev af Retten attesteret.
Thore Johansøn Branstvedt udgivene pantebrev af 26 Junj 1750, indført i pante [Bogen] paa
fol: 313, blev efter paategnede qvittering af 16 Maj 1760 anvist til udslettelse.
Et dito pante brev af selver Mand, dateret 23 Julj 1744, indført i Pantebogen paa fol: 160,
blev efter qvittering af 16 Maj 1760 ligesaa anvist til udslettelse.
selver atter udgivet gields brev af dags dato til Torgis Torgilsøn Jaastad og Thomas
Torgilsøn ibdm: for laante penge 180 rd:, imod 1 Løb sm:, 1 hd: til pant i gaarden Branstvedt.
læst.
Efter 3de gange udraabelse var ej nogen der vilde gaae i Rette, blev Tinget ophævet.
Anno 1760 d: 12te Junj, blev Retten betiendt paa gaarden Saaqwitne, beliggende i Grawens
Præstegield og Kierkesogn udj Hardanger, med efterskrevne Eedsorene Laugrettes Mænd, sc:
Lars Bonstrand!! (Rønnestrand?), Jens Ellingsøn Fylkedahlen, Ole Omundsen øvre
Fylkedah[len], Niels Nilsen Nedre Fylkedahlen, Jens Olsen Nestaas, Iwer Ellingsen Eje, Iwer
Nilsen Moe og Ole Siursen Ystaas. Nerværende Lensmanden Lars Larsen Wambem efter
tilkaldelse af Citanten.
Hvorda for Retten fremstoed Snare Arnesen Saaqwitne og gav tilkiende, at hand med lovl:
varsel til denne tægte dag her til aastæden, med Muntl: varsel, har ladet stevne og jndkalde
min MedEiere og Grande Hans Andersen Saaqwitne at være Nærværende med Rettens
Middel, mens de Skifter og Deeler, steener og Reener med lovlig Mod og Marckeskield denne
gaard Saaqwitne, som forhen var Deres Maj:ts Halsnøe Closters gods, og skylder efter Aftag
2 Løber Smør baade i skatt og landskyld, os jmellem udj 2de lige gode deele, siden Een hver
af os Eier dend halve gaard, som er 1 Løb Smør baade i Skatte og Landskylden, saavel jnden
som uden giærdes af agger og bøe, Skouv og Marck, paa det ieg kand vide at free og hævde
min andeel og Eiendom i gaard[en]. I lige maade er her til aastæden og denne dag jndstevnt
alle mine tilgrendsende og anstødende Naboer med deris Eiere, Neml: Gaarden Hougen, der
af bruger Peder og Niels 1 Løb Smør boende og Selv ejende gods, og dend øvrige deel ejer
Haldor Helland, som beboes af lejlendingen Jon Olsen, og er ½ Løb 9 mrk: Kløwe, er pro
Offitio tillagt Grawens Præstebord, og bruges af Tormoe og Lars Tormoesøn. Nesbøen
kaldet, er og pro Officio tillagt Grawens Præstebord. øvre Seim, som ejes af Hr: forvalter
Forman, og bruges af Brynnild og Haaver. Nedre Seimb, Eies af frue Alstrup, og bruges af
lejlendingerne Gier[m]und og Hans, at de alle Een hver efter andeel og bør Svare ham til
omkostninger,
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vilde altsaa fornem/m/e om de jndstevnte møder.
Efter paaraabelse møtte Hans Andersen, som vedtog lovl: varsel.
Paa Haldor Helands vegne møtte Ole øvre Fylkedahl. saa og lejlendingen Jon Olsen
Hougen, som begge tilstod lovlig varsel. Ligesaa møtte Peder og Niels Hougen og tilstod
lovlig varsel. Hr: \Pastor/ Schnabel med lejlendinger paa gaardene Kløwe og Nesbøen blev
paaraabt, men jngen jndfandt sig, ej heller nogen paa deris vejgne. Paa øvre Seims Eiere, Hr:
forvalter Formans veigne møtte lejlendingen Brynnild Larsen, som paa Eierens, Egne og
medlejlending Haavers veigne, vedtog lovlig varsel. Frue Alstrup og hendes lejlendinger
Giermund og Hans blev paaraabt, men jngen af dem møtte.

Citanten med grande Hans Andersen Saaqwitne \og Houges Mændene/ sagde at være Eenige
om Mareckeskield, bad der fore at Rettens Middel ville efter dend af dem giørende
anviisning, med Mod og Marckeskield skille dem jmellem, først med Agger og bøe:
Nu mødte lejlendingerne Gierrmund og Hans, som paa Egne og deris Eierinde Frue Alstrups
veigne tog jmod lovlig varsel.
derefter Rettens Personer i samtlige mødende Parters overværelse forføjede os til at skifte
ager og bøen, neml: \Hougs mendene/, Citanten Snare og grande Hans Saaqwitne: og dermed
denne forretning i henseende til udsteening dem jmel: saaleedes begyndt.
Ind i bøe garen i NordWest blev hugged een kors i en stor jordfast steen, som viiser hiem
efter braadet eller Rusten i 4 efter hin anden need sadte Marckesteene, hvor udj dend sidste er
hugget een C gloppe, der viiser need til Aggeren Kaldet Stor Aggeren, i en I Rinden needsadt
Marckesteen, hvor i er hugget een T gloppe: der af paa Westre side ejer Snare Saaqwitne
bøen med een der liggende agger fleck, kaldet Grøthoug flecken, og paa dend Nordre og Østre
side ejer Peder Hougen.
fra sidst berørte T gloppe, om viser tvers over for Storageren til een Merckesteen der
needsadt med een L gloppe udj, og viser need til een anden needsadt Marckesteen ved
sam/m/e ager, og viser saa langs need jgiennem aggeren til een needsadt Markesteen med een
L eller vinckel gloppe, som viiser til een gam/m/el forhen nedsat Marckesteen, hvor udj blev
hugget een Nye L gloppe. Snare Ejer paa Westre side baade agger og bøe, og Hans
Saaqwitne ejer aggeren paa Nordre {bøen} Side, men bøen sam/m/e steds ejer Snare.
fra sidst bemelte gamle Marckesteen med een Nye huggen L gloppe udj, der viser need til
een gam/m/el merkesteen staaende ved Stavburet med en V gloppe udj, som viser udj en Nye
i en gam/m/el før staaende og need falden stæd opretted Marckesteen. der af ejer Jon Hougen
Aggeren paa dend Nordre, og Snare Saaqwitne paa dend Søndre og Østre side.
Langaggeren er jndgierdet saaleedes: paa Nordre side needsadt een Marckesteen som viser
tvers over aggeren i en der needsadt Marckesteen med een L gloppe udj, der viser op til een
anden Marckesteen i hiørnet paa aggerens Westre side, der hugget en V udj: som viser til 4re
udj en Circul needsatte Markesteene til dend sidste af dem staaende ved Hans Saaqwitnes
Westre Fios-Naav. Snare ejer paa Ostre og Westre side baade ager og bøe, og Hans Eier paa
Nord siden baade ager og bøe af disse Merker.
Paa Snare Saaqwitnes bøe haver Hans Saaqwitne 3de ager flæcke, kaldet Hæste-Sprængen,
Giøtte flæken, \og/ Myrlenden:
Imellem Snare og Hans Saaqwitne blev hernest paa hiem/m/e bøen paa Feeten needstatt!!
een Marckeskields steen som viser til en anden lengere op i Feeten under ageren needsatt
Marckesteen, der fra til den {gamle} 3die Marckesteen og til dend 4de Marckesteen tet ved
Feet-Ageren, der fra udj Een Jordfast steen i lige linie oven for Feet aggeren, fra denne
bemelte sidste gloppe i steen \huggen/, gaar bytted endnu lengere op i lige linje i en needsatt
Marckesten under Breche, der fra lige højere op til Lang ageren udj dend der needsatte sidste
Steen, som blev sat i agger Reenen, udj denne Steen blev hugged en V gloppe som viser til en
anden nest hos Staaende Marckesteen med en vinkel V som viiser langs med aggeren i 3de
efter hin anden needsatte Merkesteene, hvor i dend sidste af dem er hugget en Winkel gloppe.
af disse Merker ejer Snare Saaqwitne baade agger og bøe paa Søndre side, og paa Nordre side
ejer Hans Saaqwitne baade agger og bøe.
I Moen er omfareteiger, med øvre og Nedre Seims Mændene og Hougs mændene samt
Saaqwitne Manden, Neml: Imel: Nedre Seimb og Snare, blev tæt under garen i West needsat
en Merckesten som viser til dend andre nedsatte Merkesten, hvor udj blev hugget een vinkel
gloppe, som viser i Ost til 2de efter hin anden needsadte Markesteene, udj dend sidste af dem
blev hugget en gloppe, af disse Merker ejer Snare Saaqwitne paa Nordre side og kaldes
Langeteigen, og Nedre Seim paa dend Sør Siide.

Af dend sidst bem:te Merkesteen i Langeteigen, hvor er huggen en gloppe som viser udj 4re
efter hin anden needsatte Marckeskields steene til Elven, og viiser i Ost, som er Ende mercket
{og kaldes}, Enden ejer Snare Saaqwitne paa Nordre side, og Øvre Seim paa Søndre side.
Af Løchen, hvor er needsadt een Markesteen ved dens Østre Ende, som viser efter femb efter
hin anden needsadte Markeskields steene, udj hvilcken sidste er huggen Een
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kors, af disse Merker ejer Snare Saaqwitne paa Søre Siiden, og Jon Hougen paa den Nordre
side.
fra sidst benevnte Kors steen i Nord til 4re efter hin anden needsatte Markeskields Steene,
hvor udj dend sidste er hugget en L gloppe som viser bort til Elve baret i Een der needsadt
Markesteen, Snare Saaqwitne ejer paa Westre, og øvre og Nedre Seimb paa Østre side.
af tit bevnte Kors steen viser i Nord udj 11ve efter hin anden needsadte Markekields steene,
dend sidste Steen viiser ud til Elven. Snare Saaqwitne ejer paa dend Østre, og Hougens
opsiddere paa Westre siden,
Af Elven i Sør i 4re efter hin anden needsatte Markesteene som viiser ud til {Elven} en Løck
ved Elven. Snare Saaqwitne ejer paa Westre, og øvre og Nedre Seim paa dend østre, som er
til Elven.
Op ved Udrudningen tet ved Elven needsadt Een Markesteen som viiser i Sør udj fire efter
hin anden nedsatte Markesteene, dend sidste staar tæt ved garen, Snare Saaqwitne ejer paa
dend Westre, og Peder Hougen paa Østre side.
{.......} \Af denne/ sidst benevnte Merkesteen i Sør over garen i 2de efter hin anden needsatte
Merkesteene frem med garen: er merke, saa at Snare Saaqwitne ejer paa Westre, og Peder
Hougen paa dend østre side.
Af Stor høel i Een \der/ needsat Markesteen gaar bytted langs vejen Lougmoen udj 5 efter
hin anden needsatte Markeskield, som er 2de Markesteene, 1 gloppe og 2de L glopper, hvor
dend sidste viser i Katteraae-houg, hvor og en gloppe blev huggen. Snare Saaqwitne ejer paa
dend Østre, og Peder Hougen og Hans Saaqwitne paa Westre Siden.
Snare Saaqwitnes hiem/m/e hage blev jndhægnet med 16ten Markeskield, som ere 9 glopper,
5 L glopper og 2de Markeskields Steene.
Siden Elven haver brudt jgennem Kringløen, saa bliver Merket nu i 3de glopper hugget i
Jordfaste steene needen for Fiske stie høllen paa Westre side af Elven, som skiller øvre Seim
og Saaqwitne ad, dog skal dend i Elven af Snare Saaqwitne udlagde Laxe-Sløe, af ham
optages og aldeeles ej af ham der meere bruges, saasom {d..} \øvre/ Seims mændene ejer lige
over Elven til de 3de ovennevnte merker og huggede glopper neden for Fiske stie hølen.
fra Fiske stien paa bøen blev hugged en gloppe som viser op i 2de efter hin anden i Skarv
huggede glopper, hvor af dend eene er en vinckel til een Markesten tæt under garen ved
leedet, hvor i og er hugged en L gloppe som viser i een gloppe i en Jordfast steen, og saa need
til {gloppen i} Bæcken i een Jordfast steen med en L gloppe udj, der atter viser op, ved
bæcken til qwerne huuset udj en der needsadt Merckesteen, der fra op i en berg ham/m/er,
hvor blev hugget en L gloppe som viser hiem ad veien udj 2de efter hin anden needsadte
Merckesk: steene, udj hvilcken sidste er hugget en L, som viser op i en Stoer steen, hvor i
blev hugged en gloppe som viser lengere op til een stor Jordfast Steen, hvor i og blev hugged
en L gloppe, sam/m/e viser ud ad til eller i Byttes heller, hvor blev hugget en gloppe, der viser
bort til Gienstie bæcken. Snare Saaqwitne Eier paa Nordre og Westre, og Hougen paa den
Søre og Østre side af disse Merker.
Nu følger bytted efter Biønstie bæcken og lige op til Biønstie Fossen, som deeler Snare og
Hans Saaqwitne jmellem, saa at Snare Eier paa dend Nordre, og Hans paa dend Søre Siden.

I Øyene paa Elvebaret blev needsadt en Markeskields steen som viser op i Garmoen, hvor
der og blev needsadt een Markesteen med en L gloppe udj, som viser i Nord West i 5 efter hin
anden Needsadte Markesteene, der af dend sidste er staaende tæt under garen. Snare
Saaqwitne ejer paa den Nordre, Peder Hougen paa den Østre, og Hans Saaqwitne paa den
Søndre side.
Oven for garen i Hagen blev Needsadt een Marckesteen som viser op i Illerhoug, hvor der og
blev needsadt een Marckesteen tætt under vejen. Snare ejer paa dend Nord Nordwestre, og
Hans Saaqwitne pa dend Syd Østre side af dette mercke.
Hans Saaqwitnes Teig, som kaldes Litle-Hagen, og ligger i Snare sin Bøe, er jndhægnet med
9 Markeskield, 2de glopper i Berg huggen, 4re i Jordfaste Steene, 2de L glopper, een i en
Marckesteen og den anden i Jordfast steen, samt en Winkel gloppe hugget i Een Jordfast
steen.
Af {I.......} Griot Kleiw, der i huggen en gloppe huggen i et skarv, som viser i Sør udj 2de
efter hin anden huggene glopper, hvor dend sidste er hugget \i/ vid Bergs Enden i Een der
liggende stor steen. Snare Saaqwitne ejer paa Østre, og Jon Hougen paa Westre siden af disse
Mercker.
dermed denne dags forretning blev slutted.
Dend paafølgende 13de Junj blev denne forretning atter foretagen, da Rettens Middel i
{begge} Parternes Nærværelse forføjede dem i Skougen og Udmarcken, er passeret som
følger.
Inden paa Waate-Kleiw i Een stor Jordfast steen blev hugget een L gloppe som viser op i 2de
efter hin anden huggede glopper, dend første i en Jordfast Steen, og dend sidste under \i/ Naas
berget. Kløwes Mændene ejer paa dend Nordre, og Snare Saaqwitne paa dend Søndre side af
disse Merker.
ved Naas-bæcken op paa fieldet blev hugget een kors i een ham/m/er, som viser i Sør til en
gloppe hugget i een berg ham/m/er, som viser i {....} Naas, hvor der blev hugget een V:kel,
som viser Neer jgiennem i 6 efter hin anden opsatte!! (needsatte) Markeskield, der af 2de
Korser, 2de Steener og 2de glopper, hvor dend sidste Kors er staaende paa Skorved ved vejen,
og viser hiem ad efter vejen Need
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til Jlerhoug til en i gaar der needsadt Markesteen. Snare Ejer paa dend Nordre, og Hans
Saaqwitne med Hougs mændene paa dend Sør Siden.
I {.......} Kiettel blev hugget een gloppe som viser op ad udj 6 efter hin anden sadte
Marckeskield, 3 glopper, 2de C glopper og 1 L gloppe i Niuck, som viiser ind i Biønstie
Swaaen, hvor der er hugget en gloppe, sam/m/e viiser til Biønstie Fossen. Snare ejer paa
Søndre side, og Hougs manden, neml: Peder, paa dend Nordre siden.
Støels Marcken oven for disse Merker, bliver felles Eiendom for Saaqwitne og Hougen, som
der fra forrige tider veret haver og brugt er.
Huuse Tufter beholder Een hver paa Saaqwitne, saaleedes som de dem hver for sig, hid jndtil
haft haver.
Som jnted videre var at forrette, blev følgende beregning at giøre: Sorenskriverens skyds
frem og tilbage haver Citanten selv forskaffet, diet Penge 4 mrk:, for 2de dages forrettning 3
rd:, der paa forud betalt 2 rd:, Laug Retten daglig 1 mrk: 8 s:. er 4 rdr:, Lensmanden for at
opnevne og holde Laugretten samlet, samt gaae Rettens middel til haande, kand ej mindre
have end 1 rdr:, Tilsam/m/en 6 rd: 4 mrk:, som med brev penge er 7 rd: 3 mrk: 4 s:, dem
Citanten betaler. Øvrigt sagde Citanten Snare Saaqwitne, det hand haver udlagt for mends
opnævnelse, Stevne penge med videre, Rettens underholdning med videre i alt til 12 rd: 2

mrk: 4 s:, som tilsam/m/en giør denne forretnings gandske omkostning 19 rd: 5 mrk: 8 s:, som
saaleedes bliver at ligne: Citanten Snare Saaqwitne tager halv omkostning paa sig selv, som
er 9 rd: 5 mrk: 12 s:, Hans Saaqwitne betaler 2 rd: 3 mrk:, Peder Hougen 2 rd: 5 mrk: 12 s:,
Jon Hougen 1 rd: 3 mrk:, Brynnild og Haaver øvre Seimb, hver 4 mrk: 8 s:, er 1 rd: 3 mrk:,
Giermund og Hans Nedre Seimb betaler lige saa hver 4 mrk: 8 s:, er 1 rd: 3 mrk:, giør dend
anden halve omkostning. Kløwe mændene og Nerbøe manden fritages for omkostninger at
svare, saasom der ickun jmellem dem og Citanten er 3de needsatte Mercker.
Sdaaleedes er denne forretning slutted.
Saaleedes den/n/e Protocoll sluttet
J: S: Fleischer
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Udj den/n/e Bog som indeholder Et Hundrede Halvfemtesinds tyve og Toe Num/m/ererede,
igien/n/em dragne og forsiglede blade, og er anordnet til En Ting og Justitz Protocoll for
Hardanger Sorenskriverie, haver Kongl: Maj:ts velforordnet Sorenskriver sam/m/estæds,
Cancellie-Raad Johan Seckman Fleischer, efter Eed og Embedets pligt at indføre alt hvis paa
Tingene udj forbem:te Hardanger Sorenskriverie forefalder, og han/n/em ved á parte ordres
kand blive anbefahlet, samt alt hvis Justitien vedkom/m/er, og det saa Lovlig som hand selv
agter at an og tilsvare. Naar saa den/n/e Bog er fuldskreven, haver hand den, imod en andens
udtagelse, strax igien at indlevere.
Bergen dend 29de Augustj 1752.
Cicignon
(1760: 193)
På toppen av denne blanke sida er det innført:
”En Dom af 19 Martj 1744 og et skiøde paa Growe, indført paa fol: 170. et dito indført paa
fol: 364.”

