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(225 blad / 450 sider) Del I 1755-1760

1755: 1
In Nomine Jesu!
Anno 1755, dend 11de Septbr:, blev Rættem betiendt paa Gaarden Nedr: Lie, 2det Thuun,
med efterskrevene Edsorne Laug Rættesmænd, som af Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Smith er
opnævnt. sc: Joen Fannestøelen, Anders Kolve, Ole Fladeqwal, Michel Store Rochne,
Tosteen Hellestwedt og Anders Æen; Nærværende ved Rætten Bøygde Lensmanden Frandtz
Wenvig;
Hvor da for Rætten fremstoed Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae og til kiende gav,
det hand for Anders Michels: til [i] dag med skriftl: Stevning af 25de Aug: sidstl: her til
Aastædet har indstevnet sine Naboer, først Lars Hallesøn og Tosten Pedersøn Jndr: Lie, saa
vidt deres Mercker med min Principals Eiendom anstøder. Dernæst Amund Godvinsøn og
Svend Larsøn yttr: Lie, saa vit deres Eiendom anstøder, til En lovlig Steening og Reenings
Forretning imel: min Principal og deres Eiende og paaboende jorder. Endelig har og min
Principal kaldet her til Aastædet Eendeel widner, følgelig, Siur Rondwe, Michel Haatveten,
Siur Wiche, Knud Kinde, Størk Qwale og Berge Dolwe, som alle kand vidne om Mercke
stæderne imel: wores jorder, End Nock Et vidne til, Knud Torbiørnsøn Ryche,. Dernæst
Comparenten i Rætten lagde sin belovede skriftl: Stevning. sam/m/e war belagd med
stemplet papiir, blev oplæst og er saa lydende, Lit: A.
De samtl: indstevnte Parter møtte og tilstoed dend oplæste Stevning at være dem lovl:
forkyndt.
Procurator Traae lagde i Rætten til Actens følge En skriftl: beskickelse datteret Traae d:
18de Aug: sidstl:, sam/m/e war belagt med stemplet papiir No: 20 til 24 skil:, som blev oplæst
og er af følgende indhold, Lit: B.
Parterne begierede nogen tiid for at see om de kunde træffe Et mindelig Forlig. Den/n/e
Forlangende blev Parterne billiget, men efter nogen lang sam/m/en tale blev dog intet Forlig
truffet.
Procurator Traae paastoed de indstevnte Vidner alle forhørte. Edens Forklaring blev
Vidnerne forelæst og formanet at blive ved Sandhed.
1ste Vidne, Michel Torgiersøn, er boendes paa Gaarden Haatveten, sagde sig at være 56 aar,
ingen af Parterne enten beslægted eller besvogret, vidnede, ieg har boet her paa Gaarden Lie
1ste Thuun i 8te aar, og er det 9 aar siden ieg fløttede der fra. ieg blev gift her til Gaarden og
fick En Encke{n}, som inu lever, hun sagde til mig, da ieg havde faaet hinde og skulde styre
jorden, det Jndr: Lie beboere havde fløttet bøegaren ind efter, og at hun mindes den gaml:
Garmoe at hun havde seet dend. Thore Lie, som var Citantens Moder, hun sagde en gang til
mig: Docker skulde have En Teig, som ligger her oppe og hører Eder til med Gud og Rætten,
og var ieg god til at gaae, skulde ieg visse dig hvor den laae og hvor garmoen er. Omtrendt
for (9?) aar siden, da Granderne byttede Teiger her paa Gaardene, var ieg med, og blev da talt
dem imellem, det Kleiven her inde var Mercke imel: Citanten \og/ Jndr: Lie, herom ieg kand
giøre anvisning, og andet Mercke ved ieg ej af. jeg hørte ej nogensinde talle eller sige det
Yttre Lie Eiede inden for bøe garen. ieg hørte og sige da ieg boede her, det Mercket imel:
Øvre Lie, er Jndr: og Yttre Lie, og Nedr: Lie, er dette Lie 2det Thuun, skulde være BergStøllen, men hvor Mercket i Berg-Støllen skulde være, det hørte ieg ej. ieg ved intet videre
om Mercke at sige, kan giør[e] anvisning paa Berg Støllen. Procurator Traae tilspurte
Vidnet: 1o om icke den omtvistede Teig som Vidnet har talt om, blev Mageskiftet fra Lie
1ste Thuun her til Lie 2det Thuun. Resp: jo, det er saa, og var ieg med da det Mageskifte
omtrendt for 11 aar siden skeede. 2o qw: om de i første Thuun, da de levere Teigen fra sig,

icke giorde anvisning paa Teigens Mercker. Resp: ingen \anden/ anvisning blev giort paa
Mercker end af min gaml: Kone, og afgangne Mons Lie sagde, det Merckerne for Teigen var
af Kleiwen og op i Berg Støllen. 3de qw: om Vidnet icke ved at Marckeskield skal være af
den Merckesteen her staar oven for og ind i Ste(...)grinet. Resp: jeg ved slet intet her om.
4de qw: om Vidnet icke ved, at de har brugt saaleedes. Resp: de har brugt efter garen som
staar op og Need. Svend Larsøn Yttr: Lie tilspurte Vidnet, om icke Yttr: Lie og Lie 1ste
Thuuns Eiendom/m/e støder sam/m/en i Wiches-Scharet. Resp: ja, ieg har ej andet hørt sige.
2o qw: om Vidnet har hørt om andre Mercker imel: disse 2de brug som skulle gaa lenger op
fra Wiches Scharet. Resp: Nej, ieg har intet hørt der om. Lars Jndr: Lie tilspurte Vidnet,
om han kand sige, det Anders Lie eller hands Formænd har brugt dend bøe, som hand nu vil
til Kan/n/e sig. Resp: jeg har hvercken hørt det eller veed det. Niels Traae tilspurte Vidnet,
at da hand leverede dend Mageskiftede Teig fra sig, om der da icke blev sagt at Mercket
skulde være i Wiche Skarvet, og icke Wiche Skaret. Resp: jeg har hørt sige begge Stæder,
kand giøre anvisning paa begge Stæder, men hvilcket af Stæderne der blev sagt, da ieg
leverede Teigen fra mig, kand ieg ej mindes. 2o qw: om Vidnet icke ved og hørte at
Merckerne skulde gaa beent i en lige linie. Resp: Kand icke sige at have hørt noget der om.
2det Vidne, Siur Jonsøn, boende paa Gaarden Rondve, er gl: 61 aar, og er i 3 leed beslægtet
med Aamun Lie, sagde intet at være vidende som den/n/e Sag kand oplyse. Niels Traae
tilspurte Vidnet: 1o da Vidnet var her paa paa Gaarden, efter Anders Lie forlangende, for at
besigtige garen, om icke da Halvor Lie var med og viste dem nogle Merke stæder. Resp: ieg
kand ej mindes om hand var med eller icke, saasom det er over 20 aar siden. Der efter Vidnet
aflagde Eeden efter Loven, det hand intet ved, som den/n/e Sag kand oplyse.
3de Vidne, Siur Wichingsøn, boende paa Gaarden Wiche, er i det 64 aar gaml:, er ingen af
Parterne enten beslægtet eller besvogret. Vidnede. Procurator Traae tilspurte Vidnet: 1o om
hand icke var nærværende, da Teigen blev Mageskiftet og over leveret min Principal. Resp:
jo, ieg var med, efter forlangende, da Anders og afgangne Mons Lie byttede Teiger, og kand
ieg icke Ret mindes hvor lenge det er siden, i(.. .... ..... ..... var) omtrendt 10 aar siden, da
besigtede vi (..... ..... .....)
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vat ligge goed, og da blev os vist Merckerne paa begge sider, og skal ieg gaa paa Stæden som
Mons Lie viste os Mercket, men der blev intet Navn givet paa Mercket, og aldrig har ieg hørt
noget Navn der paa.
4de Vidne, Knud Nielsøn, boende paa Gaarden Kinne, ieg er gl: 61 aar, er ingen af Parterne
beslægtet eller besvogret, vidner: da Anders og afgangne Mons Lie byttede Teiger, war ieg
tilkaldet med Siur Wiche, for at besigtige skougene, da vj kom til dend første Groues helle, er
en liden bæk, sagde Mons at det var Mercke imel: Øvre Lie og Nedr: Lie 2det Thuun, der fra
og beent i Bergs Støllen. Dertil svarede Anders Lie, det er gandske sant, saa sagde min Fader
til mig. Da kom baade Lars og Tosten Øvre Lie til gaaende, og siger Nej, det var icke der,
men dend tiid det var, da havde vore Creature buerecke ind i Stoer Elven og fick dem Vand.
Paa disse Mercker kand ieg giøre anvisning.
5te Vidne, Størk Aadsøn, boende paa Gaarden Qvale, ieg er 49 aar gl:, er i 3de leed
beslægtet med Lars Øvre Lie eller Jndr: Lie. gamle Halver Lie, som boede paa Nedr: Lie 1ste
Thuun, er død omtrent for 20 eller 21 aar siden, hand sagde til mig at Mercket var i Kleiven
og op i Berg-Støllen, og at der var Et skarv kaldes Wiches skarw i Wiches veien, saa at
Mercket skulde gaae af Kleiven i Wiches-skarv og saa i Berg-Støllen, og siunede hand mig
mange gange disse Mercker, og kand ieg giøre anvisning der paa, og skulde Teigen gaa saa
høyt op i Field-Brunen, alt men Mand kunde see Gaarden Skierve, sam/m/e ord ieg og ofte
hørte af Halwe Lie[s] første Kone, som var op avlet her paa disse gaarder.. og tiente ieg hos

Halver og hands Kone i 10 aar, og er det paa En 22 aar siden ieg kom fra Halver at tiene, og
levede hand Et aar efter ieg kom fra ham.
6de Vidne, Berge Tormoesøn, boende paa Gaarden Dolwe, sagde sig at være gaml: 43 aar,
ieg er i 3de leed beslægtet med Citanten Anders Lie, ieg er opavlet paa Nedr: Lie 1ste Thuun.
afgangne Halwer Lie sagde til mig det Øvre Lie Mændene havde fløttet bøe gierdet lengere
ind, end som deris Eiendom war. om Mercker kand ieg intet mindes, undtagen igien/n/em
Berg-Støllen og op i øverste Bruene /: er Field Rusten saa langt Man kand see op :/ men her
nere mindes ieg ingen Mercker. Paa Berg-Støllen kand ieg giøre anvisning, men icke videre.
7de Vidne, Knud Torbiørnsøn, boende paa Gaarden Øvre Ryche, ieg er 55 aar gaml:, og ved
ej at være nogen af Parterne enten beslægtet eller besvogret. ieg har slet intet at vidne i
den/n/e Sag. Niels Traa sagde det ieg aldeeles frafalder dette Vidne.
Afskeediget,
Da dagen er forløben, udsættes den/n/e Sag til i Morgen tiilig, da Parterne og Vidnerne atter
haver at møde.
Dend {9de} 12de Septbr: blev den/n/e Forretning atter forretaget, da Sorenskriveren i Følge af
Laug Rætten og begge Parter samt Vidnerne forføyede os til det omtvistede Aastæd, for der at
imodtage dend anvisning Vidnerne har beloved at giøre.
Da Vidnet Michel Torgiersøn Haatveten giorde anvisning paa Kleiven, Wiches Skarvet og
Wiches Skaret samt Bergstøllen. og som ingen havde noget widere at tilspørge Vidnet,
aflagde hand Eeden efter Loven.
3de Vidne, Siur Wichingsøn Wiche gick til Mercket Kleiwen og Wiches Skarvet samt
Bergstøllen, og sagde at de Stæder hvor hand stod og giorde anvisning, havde Mons Lie wist
ham, da hand leverede Teigen fra sig. Dette Vidne giorde og allerførst anvisning paa
Groueshellen, eller Rettere, Grouben, og sagde at Mons Lie dend omvundene tiid der havde
giort anvisning paa Teigens Mercke, men Øvre Lie opsiddere kom i det sam/m/e, saa de
tvistede om dette Mercke. Rætten tilspurte Vidnet, om hand ellers icke havde hørt sige det
Wichesskaret, og icke Skarvet, skulde være Et Mercke. Resp: jo, af min Vær Fader,
afgangne Joen Ellingsøn Wiche, som boede over 46 aar paa Wiche, hand sagde at Mercket
imel: Øvre og Nedr: Lie var i Wichesskaret.
4de Vidne, Knud Nielsøn Kinne, anviste Groueshellen, eller Grouben, samt Berg-Støllen.
da ingen widere havde at tilspørge Vidnet, aflagde det Eeden.
5te Vidne, Størk Aadsøn Qwale, anviste Kleiven, Wichesskarv i Wiches-Veien, Berg-Støllen
og Field Brunen. sagde ellers det hand \har/ hørt talle om Wiches Skarret, men aldrig hørt
sigge at det skulde være Mercke, men vel at Wiches-Skarvet var Mercke. som ingen noget
videre havde at tilspørge Vidnet, aflagde det Eeden efter Loven.
6de Vidne, Berge Tormoesøn Dolwe, giorde anvisning paa Berg.Støllen og Field-Brunen,
og som ingen widere havde at spørge Vidnet, bekræftede hand sit aflagde Vidnesbyrd med
Eed efter Loven.
Dend indstevnte Tosten Pedersøn Jndr: Lie fremstoed for Rætten og sagde, samt lod tilføre,
det ieg tilstaar at Mercket er og bliver imel: Øvre og Nedr: Lie, af Kleiven og beent op i
\Wiches-Skarvet (og saa)/ Berg-Støllen, vil icke mine grander der med være fornøyet, saa
frafalder ieg Sagen og vil ingen Process vide af at sige.
Niels Traae paa Citanten Anders Lie[s] veigne, declarerede det hand var gandske vel
fornøyet med indstevnte Tosten Pedersøn Øvre Lie[s] tilførte, saasom hand var den aller ælste
Mand paa Gaarden, og er bleven føed og opavlet paa sam/m/e Gaard.
De øvrige indstevnte sagde det de ej kand tilstaae Mercket saaleedes, men begierede Sagen
udsat for at indkalde Contra Vidner.
Afskeediget,

Dend af de indstevnte Øvre Lies 3de opsiddere forlangende udsettelse billiges dem, og kand
tiiden og tægte dagen nu ej blive beram/m/et, formeedelst andre fastsatte Forretninger samt
paafølgende Høste Tingenes holdelse, hvor næst ventelig Sne og Iis bliver hinderlig, saa
den/n/e Forretning ej kand forretages føren tilkom/m/ende Aar, da Lensmanden skal blive
underrettet betim/m/elig at give tægte dagen for begge Parter til kiende. Og betaller Citanten
nu til Rætten, saasom Sorenskriverens skyds til og fra Aastædet 1 rd: 4 mrk:, En Reise dag,
der til Diet penge, 4 mrk:, 2de dages Forretning 3 rd:, Laug Retten per Mand 48 s:, er 3 rd:,
Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 9 rd: 2 mrk:, da ved endelig Dom skal {worde} blive Dømbt
paa all Processens omkostning.
Dend 15de Septbr:, blev Rætten betiendt paa Gaarden Leidahl, beliggende i Borstrands otting
og Wangens Kircke Sogn, med efterskrevene Eedsorne Laug Rættes mænd som af Fogden
Hr: Kam/m/er Raad Smith er opnævnt, sc: Joen Fannestølen, Anders (....), Torbiørn Rogne,
Ole Jon/n/ess: Fladeqwal, Jngebrigt Ullestad og Mons (.......), nær1755: 2
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-værende Lensmanden Frantz Wenviig.
hvorda for Rætten fremstoed Bøygde Procurator Niels Traae, og paa Knud Leidahls vegne
tilkiendegav, at hand med skriftl: Stevning af 25de Aug: sidstl: til i dag her til Aastædet lovl:
har indkaldet sin Kones Broder Aamun Knuds: Hæfde og sin Kones Stee-Moder Herborg
Svendsdatter Hæfde, tillige med hindes Laugværge Lars Svendsøn Lødve, til at anhøre
Vidner, og at lide Dom betræffende Et Støcke Marck, Røgiellen kaldet, tillige Tostens
Giellen, som de indstevnte urettelig vil til Egne sig, og min Principal, med de indstevnte og
mødende Vidner, trøster sig at vil bevise skal være hands Rette og Sande Eiendom. Nock en
deel Vidner at anhøre, som uden Stevnemaal møder, hvor da først Navngives de Vidner som
kand forklare om Mercker og Mercke stæder, sc: Holgier Renne, Torgis Giernes, Ole
Tvinden, Samson Hellestveten!! (seinare Henrichstveten), Anders Bergo, Britte Nielsdatter
Bergo, Ole Toulen og Michel Jwersøn Alland. Nock Vidner om hvorleedes Knud Leidahl og
hans Forfædere har brugt og benøttet sig af sam/m/e omtvistede Støcke Marck, sc: Endre
Aads: Dyckesten, Stephen Ulwen, Willum Opqvitne, Anders Opqvitne, Lars ibdm:, og
Ragnilde Torgiers\datter/ Schougen, endelig og efter Stevningens Formeld er indkaldet
Vidner paa Hæfde opsidderes ulovlige hæstebeite udj Leidahls Marcken, som er Endre
Torgiersøn Lønne og Ole Olsøn Æen, hvor næst Comparenten i Rette lagde sin skriftl:
Stevning af 25 Aug: Nestl:, som var bilagt med lovl: stemplet papiir, blev oplæst og er saa
lydende, Lit: A.
Dend indstevnte Aamun Knuds: Hæfte møtte, tilstoed lovl: warsel. Ligesaa møtte Encken
Herborg Svend[s]datters Lauværge Lars Lødve, tilstoed lovl: warsel og sagde, det ieg paa
Enckens vegne aldeeles fra siger os den/n/e Proccess og Rættergang, saasom bem:te Encke
ingen Eiendom haver i Gaarden Hæfte, og til waaren skal hun fra sig levere dend andeel hun
til den/n/e tiid har brugt og styrt i Gaarden, af den aarsage tager hun aldeeles ingen part i det
omtvistede Støcke Marck.
Niels Traae paa Citantens vegne paastod de indstevnte Vidner forhørte. Eedens Forklaring
blev Vidnerne forelæst, og af Dommeren formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Holgier Jørgens:, boende paa Gaarden Reene, sagde sig at være gaml: 64 aar, ieg
er i 3de leed beslægtet med Citantens huustroe og indstevnte Aamun Hæfde. ieg er barneføed
paa næste Gaard her ved, kaldet Tvinden. For 14 eller 15 aar siden, da Aastæds trætten var
imel: Torsten Leidahl og Hæfte, da var ieg her som Et Vidne i Sagen, og da vj kom til grinet
ved Hæfdes-bøen, da siger gl: Lars Samsonsøn Henrichstveten, som var fød og opavlet paa

Gaarden Hæfde, og da var saa gaml: at hand gick ved Een Stav af alderdom, hand sagde det
Mercket imel: Leidahl og Hæfde gick af Grauen, ved grinet, og efter Grouen og saa mit op i
Blege-Berget, og i det sam/m/e tog hand sin Stav og der med pegede op i Blege Berget. da
svarede min gaml: Fader, som gick med os, ieg har heller icke hørt andet i min tiid. paa
Grauen og Blege Berget kand ieg giøre anvisning, eftersom den gaml: Mand siunede mig.
Aamun Hæfde tilspurte Vidnet, om der var nogen af Hæfde opsiddere hos, som hørte paa den
talle og tilstoed det Mercke. Resp: ja, de vare i dend Aastæds trætte, og altsaa med i
Marckegangen, men om de hørte eller gav Agt paa dend talle, det ved ieg ej. 2o qw: om
Vidnet icke ved hvor lenge Hæfde har brugt den omtvistede Slotte Teig. Resp: Nej, ieg har
ej lagt nogen tancke der om. 3o qw: om Vidnet icke har været med dem paa Hæfde at Kiøre
høe fra dend omtvistede Teig til gaarden Hæfde. Resp: i mine Drenge Aar tiente ieg til
hælftes En Vinter hos Aamun Hæfde[s] Fader, og var ieg da med min hosbonde at Kiøre høe
fra den omtvistede Teig og til gaarden Hæfde, men ieg mindes ej hvor lenge det er siden, dog
har ieg selv været jordebrugende Mand i 32 aar. 4o qw: om der icke var gierde for Teigen
den tiid, og om Vin/n/et!! (Vidnet) hørte nogen paa Ancke af Størck Leigdahl om Teigen.
Resp: ieg saa ej noget gierde, saasom det var vinter tiide, ej heller hørte ieg det Størk Leidahl
giorde nogen paa Ancke. Niels Traae tilspurte Vidnet, om hand ved at det høe hand Kiørte,
var indsamlet i Teigen, og om der var nogen Løe i Teigen. Resp: der stoed Løe i Teigen,
dog paa Hæfdes grund, og staar Løen der inu, og kand ieg giøre anvisning der paa. høet blev
taget af Løen, hvor ind det var samlet, men hvor fra det var samlet, kand ieg ej sige, saasom
ieg ej var med at samle det. Parterne havde ej videre at tilspørge Vidnet.
2det Vidne, Torgis Giernes. Niels Traae sagde, at som dette Men/n/eske skall vidne efter sin
gaml: Moder som nu lever, saa frafalder hand dette Vidne, med Reservation at lade dend
gamle Kone lovl: afhøre.
3de Vidne, Ole Jørgensøn, boende paa Gaarden Tvinden, er broder til første Vidne, og altsaa
til begge Parter beslægtet, ieg er gaml: 57 aar. for 14 aar siden lovede Knud Leidahl, som er
Citant, mig Et læs Alme skoug, det læs fick ieg, og huggede det der hvor hand sagde ieg
skulde hugge det, og kand ieg giøre anvisning paa stædet hvor ieg huggede det. sam/m/e
gang siger Knud til mig, der staar Et Enkelt [t]ræe af sam/m/e slag, under veien, det maae du
icke hugge. da spurte ieg ham om aarsagen, hvor til Knud svarede: Min Vær-Fader vil Eie
det. Niels Traae lod tilføre, det ieg tilstaar at min Principal gav sin Vær Fader det træe.
Aamun Hæfde tilspurte Vidnet, om hand icke har hørt sige, hvor Mercke imel: disse 2de
gaarder er. Resp: jo, ieg har hørt sige af Aamun Hæfde sin ForFader Aslach Hæfde, som var
101 aar gaml: da hand døde, hand sagde for 25 aar siden til sin Søn/n/esøn, som nu og er død,
Mercket er i Blege Berg-tøen, der er det og der har det været. disse ord stoed ieg og hørte
paa. 2o qw: hvor lenge den omtvistede Teig, upaa-Ancket har været brugt under Gaarden
Hæfde. Resp: det var i denne waar 45 aar siden Hæfde Manden oprydede den til slotte, og
siden har Hæfde stedse indtil den/n/e dag brugt den. 3de qw: om det gierde som er imel:
Teigen og Leidal, icke blev paasat sam/m/e aar. Resp: om gierdet blev paasat
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sam/m/e aar, eller aaret der efter, kand ieg ej til visse sige. Niels Traae tilspurte Vidnet, hvor
af hand ved at det er saa mange Aar siden, eller hvem hand har hørt det af. Resp: Soldaten
gick ud om høsten, og waaren der efter, som var 1710, blev Løen bygt.
4de Vidne, Samson Larsøn, er boende paa Gaarden Henrichstveten, er gl: 56 aar, ieg er i 3
leed beslægtet med begge Parter. min Fader sagde til mig at Mercket imel: Leidal og Hæfde
var af Groen, ved Leidals grinet, og efter Groen i blegen udj Blege Berget. min Fader var 78
aar gl: da hand døde, og var hand fød og opavlet paa Hæfde, og er det omtrendt 14 aar siden
hand døde. ieg kand giøre anvisning paa Groen og Blege Berget. saalenge ieg kand mindes

har ieg ej hørt andet sige, end at Hæfde har slaaet den omtvistede Teig. Niels Trae tilspurte
Vidnet, om hand icke ved det Leidal og har slaaet der. Resp: ja, ieg ved icke rettere end at
Leidal har slaget der hvert aar.
5te Vidne, Anders Pedersøn, er boende paa Gaarden Bergo, er gl: 73 aar, Knud Leidahl og
ieg er i 4de leed beslægtet. for 16 aar siden sat Erich {af} Afdal og ieg ude paa en houg og
talte sam/m/en, sam/m/e Erich havde tiendt all sin tiid her paa Leidal indtil hand blev gift, og
som ieg saa her over og saa at Hæfde havde begyndte at slaae i den/n/e omtvistede Teig, siger
ieg til Erich, Hæfde har begyndt noget tiilig at slaae, svarede Erich mig, ja, Hæfde har slaaet
noget langt ind. da siger ieg, hvor er Mercket da, ieg ved det begynder i Groen, svarede hand
mig, efter Groen og i Blege Berget. ieg kand giøre anvisning paa Groen og Berget.
6de Vidne, Britte Nielsdatter, er boendes paa Gaarden Bergo, og gift med nest forregaaende
femte Vidne, er gaml: 74 aar, er ingen af Parterne beslægtet. ieg har hørt af mine Forældre
sige, det Mercket imel: disse 2de gaadrer er efter Merckes Groen og i Bleg Berget. her om
ieg kand giøre anvisning. og boede mine Forældre paa neste Gaard her ved, kaldet Flettre.
ieg var 28 aar gl: da ieg blev gift fra dem. Hæfde har Ryddet den omtvistede Teig, men hvor
lenge det er siden, mindes ieg ej, og har de stedse brugt det siden de Ryddede det, der paa ieg
ej har hørt nogen Ancke. Røgiellen var begyndt at Ryddes førren ieg blev gift, der hvor den
øvre Løe staar. det Hæfde slaaer inden for Groen, det slaar de fra Leidal, men hvor lenge de
har slaaen det, mindes ieg ej.
7de Vidne, Ole Aamunsøn, boende paa Gaarden Toulen, er ingen af Parterne enten beslægtet
eller besvogret. ieg er 52 aar gaml:. omtrent for 6 á 7 aar siden var ieg med Lars Hæfde at
slaae i den omtvistede Teig. da spurte ieg ham, hvor langt de Eiede ind, hvor til hand svarede,
Leidal vil Eie i Groen, men vj bruger det, men ieg ved icke om det var paa løstighed eller
alvorlighed hand talte disse ord. ieg kand giøre anvisning hvor ieg sloe græsset. ellers sagde
sam/m/e Lars, ieg ved de Eier i Groen.
8de Vidne, Michel Jwersøn Alland, er huusmand paa Qvitne i Rundahlen, er gl: 45 aar, og er
i 3de leed beslægtet med begge Parter. min gl: MorFader Jørgen Alland, som var fød og
opavlet paa Gaarden Hæfde, hand sagde til mig, da ieg var 13 eller 14 aar gaml:, at der var
intet andet Mercke imel: Hæfde og Leidal end af Groen og i Bleg Berget, hvor om ieg kand
giøre anvisning. ieg har seet at Hæfde har brugt den omtvistede Teig, men hvor lenge de har
brugt den, kand ieg ej mindes. ieg har ej seet det Leidal har brugt den/n/e Teig. Gierdet imel:
Leidal og Teigen har staaet der saalenge ieg kand mindes, men ieg har ej været lengere
bekiendt her omkring end som 10 aar.
9de Vidne, Endre Aadsøn Dychesteen, er huusmand paa Gaarden Emstad, gl: 46 aar, er
ingen af Parterne enten beslægtet eller besvogret. for 25 aar siden tiente ieg hos Størk Leidal,
og da huggede vj i Røgiellen Riis og bierke skoug, og sagde hand at de Eiede i Groen. Men
græsset slog Hæfde. førren ieg kom her at tiene, tiente ieg paa Nessem hos Niels Nessem,
som var Citantens broder, hand fick lov af sin Fader Størk Leidal at flæcke næver i Røgiellen,
og er det 30 aar siden ieg var der med sam/m/e Niel Nessem og flæckede Næver ud imod
Bleg Berget, og kom vi icke til Groen, ieg meener at giøre anvisning hvor vi flæckede, men
hvem der i dend tiid tog græsset, ved ieg ej.
10de Vidne, Stephen Jonsøn, boende paa Gaarden Ulven, er gaml: 53 aar, er ingen af
Parterne beslægtet eller besvogret, ieg er fød og opavlet paa Neste gaard her ved, kaldet
Giøesteen, og boede der i 12 aar. førren ieg kom der at boe, tiente ieg hos Størk Leidal i 2
aar, og er det 25 aar siden ieg kom her fra hands tieneste. i den tiid ieg tiente hos ham
huggede vi i Testesgiellen Marck, {og} Rogn og Hæg, og huggede vi lige til Groen. og Størk
Leidal var selv oppe i Røgiellen at hugge, og Kastede ud over Fieldet. i Røgiellen slog Hæfde
græsset ind til garen. ieg kand giøre anvisning hvor ieg huggede.
11de Vidne, Willum Siursøn, er boendes paa Gaarden Opqvitne, gaml: 50 aar, er ingen af
Parterne beslegtet. ieg tiente hos Størk Leidal i 2 aar, og er det 22 aar siden ieg kom her fra.

da ieg tiente her, befalede min huusbonde mig at flæcke Alm i Røgiellen. da svarede ieg, ieg
ved ej Mercket, sagde hand til mig, naar du icke kom/m/er uden om Groen, kand du hugge
hvor du vil. ieg kand giøre anvisning paa Merckerne, saadan som min huusbonde sagde for
mig. men ieg kom ej i Røgiellen at hugge, men huggede lenger ind i hands Marck.
12de Vidne, Anders Hallesøn, er boende paa Gaarden Opqvitne, er gl: 40 aar, ieg er
Søskenbarn med Citanten Knud Leidahl, og noget lidet er ieg beslægtet med Aamun Hæfde,
men hvor nær ved ieg ej. for 20 aar siden tiente ieg her hos Størk Leidal, da hørte ieg at Lars
Henrichstveten sagde til Jørgen Tvinden, det Leidal Eiede paa den Ene side af Groen, og
Hæfde Eiede paa den anden side. sam/m/e Lars Samsonsøn var fød og opavlet paa Hæfde.
paa Groen kand
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ieg giøre anvisning. siden tiente ieg hos Niels Nessem, som var Citantens broder, og det i Et
aar, og da slog vj for Niels Nessem i Testesgiellen, hvor hands Fader Størk Leidal havde givet
ham Lov at slaae, hvor paa ieg kand giøre anvisning. og Hæfde slog i Røgiellen, hvor han
tilforn og slog mens ieg tiente Størk Leidal. og havde vj En hæske i Testesgiellen, hvor vi
tørckede høet, sam/m/e stoed oven for Veien Et Støcke inden for Groen, og vi slog til Groen.
Niels Traae sagde det Vidne Lars Opqvitne frafaldes.
13de Vidne, Ragnilde Torgiersdatter, er Encke og boende paa platset Schougen, gl: 56 aar,
er ingen af Parterne beslægtet eller besvogret. for 8te aar siden arbeidede ieg hos Størk
Leidal, da slog hand udj Testesgiellen ligge til Groen, og har ieg ej hørt andet sigge end at
Groen til Bleg Berget stedse har været Mercke imel: disse tvende Gaarder, der paa ieg kand
giøre anvisning.
Niels Traae sagde, de 2de Vidner om hæste beitet, fra faldes.
Afskeediget,
da det er seent ud paa aftenen, udsættes Sagen indtil i Morgen tiilig.
Dend 16de Septbr: blev den/n/e Sag atter forretaget, da begge Parter møtte.
Aamun Knudsøn Hæfde sagde det ieg med Mundtl: Kald og Varsel her til Aastædet har ladet
Contra stevne min Svoger Knud Størksøn Leidahl at anhøre mine hævds Vidner om
gam/m/elt brug og hævd paa dend omtvistede Teig, samt hvorleedes hand og hands Fader
Størk Leidal stædse har holdet ved lige halve gierdet imel: Leidal og dend omtvistede Teig
indtil nu paa En 3 á 4 aar, da hand har ladet Et Støcke af gierdet ligge øde. om alt at høre
Dom til min Eiendoms beskiermelse, samt processens omkostningers erstatning. Vidnerne,
som under Lovens faldsmaal er indkaldet, er Knud Dychesteen, Giertrud Knudsdatter Leidal,
Jacob Jwersøn Leidal, Elling Jwers:, tienende paa Leidal, Lars Gullichs: Giøesteen, Sigwor
Gullichsdatter Henrichstvedt, og Brynild Olsøn, til huus paa Store Ringheim. samtlige
indstevnte Vidner møder. der foruden 2de beskickelse Vidner, sc: Andve Torbiørnsøn
Neqvitne og Knud Torbiørnsøn Lønne, dem alle ieg paastaar Eedelig forhørt.
Knud Leidal tilstoed den/n/e Contra Stevning at være ham lovlig forkyndt.
Eedens forklaring blev Vidnerne forrelæst og af Dom/m/eren formanet.
1ste Vidne, Knud Nielsøn, boende paa Gaarden Dyckesteen, ieg er 56 aar gaml:, ieg er
barneføed paa Gaarden Flettre, som er neste Gaard ved Hæfde, blev og opavlet paa mit
fødestæd, og er det 32 aar siden ieg Reiste fra Flettre. ieg er ingen af Parterne vitterligen
beslegtet eller besvogret. for 36 aar siden lovede Størk Leidal min Fader En børre Alm, og
sagde: Du maae icke huggede dend om Giøtto, kom/m/er du der om, saa kom/m/er Hæfde
Manden i haaret paa dig. og huggede ieg Almen, men ieg tvifler paa at ieg kand giøre
anvisning paa Giøtto, siden det er saa mange aar siden. der stoed en liden gar i snee inden for
Giøtto dend tiid, om den staar der inu, ved ieg ej. Det er vel 44 eller 45 aar siden Knud

Hæfde Rødede Røgiellen, og sat hand først garen op førren hand tæckede Løen i Røgiellen,
og i Testesgiellen slog Knud Hæfde, men hand havde der ingen Løe opbygt da ieg Reiste her
fra. Contra Citanten tilspurte Vidnet, om hand i de dage hørte nogen paa Anck af Leidals
Manden for dette brug Hæfde havde. Resp: Nej, saa lenge ieg var her, hørte ieg ingen paa
Anck, og siden har ieg været langt her fra. 2o qw: om icke Størk Leidal, i den tiid Vidnet var
her, hielpede Knud Hæfde at Kiøre høe fra den/n/e nu omtvistede Teig. Resp: ja, ieg var
med 2de gange, og da var Størk Leidal med at Kiøre høe til Hæfde fra den/n/e Teig, og den
Ene gang havde Størk 2de hæste at hielpe med. Niels Traae tilspurte Vidnet, om hand ved
hvad Løe de Kiørte høet af, da Vidnet var med. Resp: de tog høet af den første Løe som var
sat, og i dend indsamlede de alt høet i den/n/e nu omtvistede Teig tillige med den anden Teig,
saa alt som de samlede der, kom i den Løe. 2do qw: om Vidnet icke har hørt eller ved hvor
Marckeskieldet skulde være imel: Leidal og Hæfde. Resp: gaml: Aslach Hæfde hand sagde
at Mercket var i Merckes-Giøtten, og mindes ieg icke Rettere end Giøtten var saa lagt fra
Groen som ieg kunde kaste med en liden Steen.
{2det Vidne} Contra Citanten sagde, at som Giertrud Knudsdatter Leidal af alderdom er
blind, saa hun ingen anvisning kand giøre, saa frafalder ieg sam/m/e Vidne.
2det [Vidne], Jacob Jwersøn, boende her paa Gaarden Leidal, ieg er 44 aar gaml:, ieg er i
3de leed beslægtet med Aamun Hæfde, og min Kone er Sødskendebarn med Knud Leidal. ieg
kom her paa Gaarden at tiene hos Tosten Leidal i 2 aar, blev saa gift med hands datter, og har
nu boet her i 20 aar. i all dend tiid ieg har været her paa Gaarden, har Hæfde brugt Røgiellen
og Testesgiellen saaleedes som de nu bruger den, uden paa Ancke, dog har ieg hørt af Størk
Leidal, og ligesaa af Knud Leidal sige, det de skulde Eie noget der oppe i Teigen, og at Hæfde
havde Røddet noget for langt ind, men ieg hørte aldrig det Parterne talte sam/m/en der om.
ieg har hørt af alle Naboer at Mercket imel: disse 2de Gaarder skulle være efter Groen og op i
Blege-Berget. her nere kand ieg giøre anvisning paa Groen, men hvorleedes den gaar op
efter, ved ieg ej, og Blege Berget ligger øyensiunlig for alle. ieg var i førstningen med Knud
Leidal at gierde op Merckesgierdet imel: disse 2de gaarder, og da gierdede vj saa høyt op
under Hæfdes Slotten som vj siuntes at Creaturene ej kunde kom/m/e forbi, men omtrendt for
10 á 12 aar siden byttede ieg mig der fra med gierdet, saa ieg ej lengere gierder der, der for
kand ej vide hvorleedes garen er.
3de Vidne, Elling Jwersøn, tienende her paa Gaarden hos nest forbem:te Vidne, som er min
broder. ieg er omtrendt 34 eller 35 aar gaml:, omtrent for 16 aar siden kom ieg her paa
Gaarden at tiene hos min broder Jacob Leidal i 7 aar, men stundum tiente ieg til halvten, og
stundum 1/3 part, det øvrige tiente ieg her omkring hos grander, og Et aar tiente ieg hælvften
hos afdøde Lars Hæfde, siden har ieg tient langt her fra, indtil i aar ieg kom her igien at tiene
hos min broder,
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og altsaa [saa] lenge ieg har været her, har Hæfde brugt dette nu omtvistede i Røgiellen indtil
garen, men hvor langt hand brugte ind i Testesgiellen, ved ieg ej. ieg var og med i dend tiid at
gierde, og gick garen saa langt op at Creaturene ej kunde slippe igien/n/em Størk Leidal
sagde til mig, at Mercket imel: disse 2de gaarder war af Groen her nere, og saa op i Giøtten og
saa i største blegen i Blege-Berget. ieg kand giøre anvisning paa de 2de Mercker, thi de falder
strax i alle Men/n/eskers siun, men Giøtten viste Størk mig icke, men sagde at den var frem
med Groen, der for kand ieg ingen anvisning giøre paa Giøtten.
Niels Traae fandt fornøden paa sin Principals vegne, siden disse 2de sidste Vidner ere
samføde brødere og ere Contra parten Aamun Hæfde saa nær beslægtede, og icke heller
stem/m/er over Eens med de forrige Vidner, at benægte deres udsigende.

4de Vidne, Lars Gullichsøn, boende paa neste Gaard her ved, kaldet Giøesteen, ieg er 54 aar
gaml:, er ingen af Parterne beslegtet eller besvogret, ieg er barneføed og opavlet paa
Giøesteen, og har boet der i 26 aar. ieg ved intet om Mercke imel: disse 2de gaarder, men det
ved ieg, at Hæfde har brugt Røgiellen i 45 aar alt ind i Garen, og andet har ieg ej hørt sige.
ieg har ej hørt det Leidal og Hæfde nogen tiid tilforn har tvisted om den/n/e Teig. ieg kand
giøre anvisning paa Røgiellen, der staar dend øvre udløe. om Testesgiellen har ieg ej hørt
talle. Aamun Hæfde sagde, ieg har aldrig hørt det Navn Testesgiellen føren nu, men all dend
Teig ieg har haft i brug udj 45 aar, er ene og alleene kaldet Røgiellen, hvilcket er heele
Teigen.
5te Vidne, Sigvor Gullichsdatter, er Søster til nest forregaaende 4de Vidne, er til huus paa
Henrichstvedt, ieg er gl: 60 aar, ingen af Parterne enten beslægtet eller besvogret. ieg er fød
og opavlet her paa Giøesteen. ieg har tiendt hos Størk Leidal, ligesaa hos Knud Hæfde, ieg
har stedse været her i grandelavet. det er 36 aar siden ieg kom her paa Leidal at tiene, og da
brugte Hæfde Røgiellen, og har brugt dend stedse siden. der paa kand ieg giøre anvisning.
dend Navn Testesgiellen har ieg ej hørt talle om. ieg ved og intet om Mercker.
6de Vidne, Brynild Olsøn, huusmand paa Gaarden Store Ringheim, ieg er 43 aar gaml:, og
ingen af Parterne beslægtet eller besvogret. ieg tiente hos Lars Hæfde i 3 aar, og er det 12 aar
siden ieg kom der fra. i dend tiid brugte Hæfde Røgiellen, baade øvre og Nedre indtil garen,
men Testesgiellen ligger inde i Leidahls Marcken. ieg kand giøre anvisning paa Røgiellen,
liggesaa paa Testesgiellen her hiem/m/e, men hvor vit den stræcker sig, ved ieg ej, og stoed
der dend tiid en Løe i Tesdesgiellen, ligesaa i Røgiellen 2de Løer, hvor paa alt ieg kand giøre
anvisning om Mercker imel: disse 2de gaarder, ved ieg intet. for 18 aar siden tiente ieg paa
Winie paa Stranden, og Aamun Winie sin Søn Ole tiente her hos Størk Leidal, og som
sam/m/e Ole vilde til begravelse paa Gaarden Eie, fick hand mig til at tiene for sig i 8te dage
hos Størk Leidal. i dend tiid Kiørte ieg høe for Størk Leidal fra Røgiellen og til Gaarden
Hæfde. Niels Traae tilspurte Vidnet, om hand icke ved at Lars Hæfde havde til ægte Størk
Leidals datter, og der for hialp sin Svoger at Kiøre høe. Resp: jo.
7de Vidne, Andwe Torbiørnsøn, boende pa Gaarden Neqvitne, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede omtrendt for 3 ugger siden, som var dagen efter at Aamun Hæfde var bleven stevnet,
da begierede hand af mig, det ieg og Knud Lønne vilde være beskickelse Mænd for ham, og
gaa til hands Svoger Knud Leidal, det vj paatog os og efterkom saaleedes: Aamun \var selv
med/ {befalede} os, og tilspørge Knud, om hand havde noget Mercke eller Marckeskields
brev, som var ham uvitterlig, hand da vilde oplysse det for ham. der til svarede Knud Nej, ieg
har intet Mercke eller Marckeskields brev, videre end Vidner som vidner efter Groen. 2o
tilspurte hand ham, om hand havde noget Mangels beviis, enten brev eller Vidner der paa. der
til Knud svarede Nej. videre har ieg ej forrettet.
8de Vidne, Knud Torbiørnsøn Lønne, boende paa Gaarden Lønne, aflagde Eeden efter
Loven og vidnede Conform med nest forregaaende 7de Vidne.
Der næst Sorenskriveren i Følge af Laug Rætten, Parterne og Vidnerne forføyede os til de
omtvistede Aastæder, for at imodtage den anvisning Vidnerne har belovet at giøre, og
sam/m/e at siune og grandske. men da vi kom i Røgielle Teigen, bleve Parterne saaleedes
foreenede, at Mercket den/n/em imel: skulle være oven fra need efter, fra Blege-Berg-Tøen
need i Giøtten, og saa need {i} \efter/ Groen ved Leidals grinet \eller almans veien/, og at
Marckeskield paa de Stæder og der imel: skulle needsættes. 2o at begge Parter efter dette
Marckeskield skulle opsætte Merckes gierde efter som deris jordebrug skylder. 3o at Aamun
Hæfde aldeeles skulle være befriet for den/n/e Processes og Forretnings omkostninger. Til
følge den/n/e Foreening blev først i Blege-Bergs-Tøen hugget En gloppe som visser need efter
udj En jordfast steen udj En houg under Blege-Berg-Tøen. der udj hugget En gloppe, sam/m/e
visser need i dend første berg ham/m/er, der hugget dend 3: gloppe, sam/m/e visser need udj
En stor jordfast steen paa Flotten udj Røgillen, der hugget dend 4de gloppe. sam/m/e wisser

need i Testesgiellen, der hugget udj En jordfast steen dend 5te gloppe, som visser i Giøtten. i
Giøtten hugget En gloppe, som er dend 6de gloppe, {h} der visser udj En ham/m/er tæt ved
Groen, der hugget dend 7de gloppe. sam/m/e visser efter Groen lige need i Almans Veien.
Som intet videre var at foretage, saa bliver at beregne den/n/e forretnings omkostninger, som
er: Sorenskriverens skyds til og fra Aastædet 1 rd: 4 mrk: 8 s:, Diet penge for En Reise dag 4
mrk:, 2de dagges forretning 3 rd:, Laug Retten per Mand 48 s:, er 3 rd:, Lensmanden 1 rd:,
tilsam/m/en 9 rd: 2 mrk: 8 s:, som hoved Citanten, efter forliget betaller. og den/n/e Rætter
gang ophæves.
Dend 18de Septbr: blev Rætten betiendt paa Gaarden Lunde, beliggende i Winier otting og
Wangens Kirckesogn paa Woss, med efterskrevene Eedsorene Laugrettesmænd, som af
Fogden Hr: Kam/m/er Raad Smith er opnævnt, sc: Peder Glime, Torbiørn Rogne, Ole Træen,
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Torgier Øvre Lie, Ole Fladeqval, og Niels Lødwe. nærværende Bøygde Lensmanden Frantz
Wenvig.
hvorda for Retten fremstoed Knud Joensøn Lunde og Joen Davidsøn ibdm:, og gav tilkiende,
det de udj Kierlig Foreening havde skift og deelet den/n/e Gaard dem imel:, begierede det
Retten dem imel: vilde needsætte lovl: Marckeskield efter dend anvisning vj lover at giøre, og
saaleedes jorden at Steene og Reene, all uenighed der ved at forekom/m/e. I anleedning at!!
(af) den/n/e deres giorde paastand og begiering, forføyede Rettens Middel sig i Marcken udj
Følge af begge Parter, for at needsette Marckeskield efter dend anvisning Parterne har lovet at
giøre.
og blev da først agerne steenet dem imel:, under backen paa Stoer Ageren needsat En
Merckesteen, visser beent need i ligge linie med 3de andre needsatte Merckesteene, dend
sidste steen needsat i Rounhougen, hvor udj blev hugget En gloppe, {som wisser i en
Merckesteen i Norden} paa dend Sør side af disse mercker Eier Knud Jonsøn ageren, og paa
den Nord sidde Eier Jon Davidsøn ageren. Dend om/m/elte gloppe wisser i en Merckesteen i
Nord, sam/m/e wisser i dend anden Merckesteen i Nordost. ageren paa dend Nord side af
disse Mercker Eier Joen Davidsøn, og bøen paa dend Søer side Eier Knud Jonsøn. under
Knud Jonsøn[s] Stoer Ager needsat En Merckesteen som visser i Nord til dend 2den steen, der
udj En gloppe som visser i Øster til den 3de steen ved Hæringen, Jon Davidsøn Eier bøen paa
Sør siden af dette Mercke, og Knud Jonsøn paa Nord siden. udj Et skarv ved wandet hugget
En gloppe som visser i West op i En Merckesteen under ager Reenen. paa Nord siden af dette
Mercke Eier Joen bøen, og paa Sør siden Knud. Ageren Hæringen, i ager Reenen sat En
Merckesteen som visser i West op under backen i En Merckesteen, der udj En gloppe som
visser i Nord til dend 3: Merckesteen, sam/m/e visser atter i Nord til dend 4de Merckesteen.
Jon Davidsøn Eier ageren paa Nord side af disse Mercker, og Knud Jonsøn ageren paa Sør
siden. I Flochen, i ager Reenen needsat En Merckesteen som visser til den anden
Merckesteen ved wandet. Paa Sør siden af dette Mercke Eier Knud Jonsøn bøen, og Jon
Davidsøn paa Nord siden. Ved øvre Qwærqwen needsat En Merckesteen som visser op udj
En anden ved Enden af Walbuu Reenen. Jon Davidsøn Eier paa dend Sør, og Knud Jonsøn
paa den Nord side af disse Mercker. Ved Feten ved Stoerageren blev hugget En gloppe i En
jordfast steen, sam/m/e wisser i En Merckesteen ved Smale Floren, og der udj En anden
needsat Merckesteen ved sam/m/e Floer. Jon Davidsøn Eier paa Nord, og Knud Jonsøn paa
Sør siden af disse Mercker. Udj Klungerhougen, paa sam/m/e Teig kaldet Feten, blev
needsat En Merckesteen som visser i Sør udj En anden needsat Merckesteen, hvor udj blev
hugget En gloppe, sam/m/e Merckesteen visser op igienem Feten i dend 3de needsat

Merckesteen, hvor udj blev hugget En gloppe som visser Nord udj dend 4de needsatte
Merckesteen, hvor udj blev hugget En gloppe. Knud Jonsøn Eier needen for disse Mercker,
og Jon Davidsøn Eier den øverste part. udj Humble gaarden under Loftet blev needsat 2de
Merckesteene som visser imod hinanden, Jon Eier dend Østre, og Knud dend Westre part af
Humble garen. Veien til bevelde!! (bemeldte) Humble gaard Eies af dem begge til Fællets.
Udj Thuun gaaren, i En jordfast steen er hugget En gloppe som visser i Jørnet af Jons stue i
dend Østre stuenov, dend Westre Part af dette Mercke Eier Joen, og Knud dend Østre. udj
Humble garen paa Løebacken blev needsat 2de Merckesteene som visser imod hinanden, Jon
Eier dend Sør parten, og Knud dend Nordre. Paa Løebakken ved Løebacke ageren blev
needsat En Merckesteen som visser tvert over ageren til dend Anden Merckesteem under
huusmands huuset, Knud Eier den Øverste part hvor huuset staar, og Jon dend Nederste.
Ved Reenen ved Brækageren needsat En Merckesteen som visser i lige linie til Grimestad
Mercket, og følger saa sam/m/e Mercke i West til den anden needsat Merckesteen som visser
Nord til dend tredie Merckesteen oven for huusmands huuset, hvor udj blev hugget En gloppe
som wisser op udj En gloppe hugget i en jordfast steen, sam/m/e visser tvert over i en needsat
Merckesteen, Knud Eier Norden for disse Mercker, og Jon i Sør. I begyndelsen af KrageTeigen needsat En Merckesteen som wisser i lige linie til En gloppe hugget i En jordfast
steen, og der udj den anden Merckesteen som visser i 3de og 4de Merckesteen, der fra i en
gloppe hugget i en stoer jordfast steen under bøe gierdet. Jon Eier paa Nordre, og Knud paa
Sør siden af disse Mercker. Udj Drifte-Træet, ved gierdet udj en jordfast steen hugget En
gloppe som visser i lige linie udj En Merckesteen som visser i den anden Merckesteen, Jon
Eier den øvre Part af Træet, og Knud den Neederste Part. Oven for sam/m/e Træe needsat En
Merckesteen, Jon Eier paa øvre, og Knud paa nedre siden af dette Mercke. udj Svartbræche
Traaen Er hugget En gloppe som wisser need udj gierdet, lige saa op udj En anden gloppe udj
En jordfast steen, Jon Eier paa øvre, og Knud paa de 2de andre sider af Træet.
Der med blev den/n/e dags forretning sluttet.
Dend 19de Septbr: blev den/n/e forretning i hiem/m/e Marcken atter foretaget.
udj Swartbræchehougen blev needsat En Merckesteen som visser i Sydwest, i sam/m/e
Merckesteen blev hugget en gloppe som visser i Sør udj En anden needsat Merckesteen, der
udj den 3de Merckesteen, hvor udj blev hugget En gloppe som visser i Sydwest til dend 4de,
5: og 6de needsat Merckesteen, i den 6de Merckesteen blev hugget En gloppe som visser i
Nordwest til den 7de needsatt Merckesteen, Knud Eier paa Nordre, og Jon paa Sør siden af
disse Mercker. udj Rigsorte Træet er needsat En Merckesteen som visser i Sydwest til den
anden Merckesteen oven for Træet, der udj hugget En gloppe som visser i Norvæst
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udj den 3die Merckesteen, Jon Eier paa Nordre, og Knud paa Sør siden af disse Mercker.
Ved Knud sin største Floer, i den nederste jørnesteen, er hugget En gloppe som visser need til
Stoerageren, udj En der needsat Merckesteen, lenger Sør ved Stoerager ho\u/gen blev needsat
En Merckesteen som visser op til den 3die Merckesteen, og udj lige linie udj En gloppe
hugget udj en steen under hestestalden i laet, der fra i Buue jørnesteen, der hugget En gloppe
som visser til benevnte floers øverste jørnesteen, der atter hugget en gloppe, dette med
Mercker indhægnede støcke Marck Eier Jon Davidsøn alleene. i Svinsgaren blev needsat 4re
Merckesteene, der udj hugget 2de glopper, paa dend Sør side af disse Mercker Eier Jon, og
Knud paa dend Nord side. Ved Lars sin neederste Løe Nov Er needsat En Merckesteen som
visser lige efter eller med Grimestad Veien og til Grimestad Mercke, Jon Eier oven, og Knud
needen for Veien. I Slotte hagen oven for Veien Er needsat En Merckesteen som visser i
West i den anden og 3de, {og} 4de og 5te Merckesteen i lige linie, og saa op til dend 6de

Merckesteen i Træet, og saa til dend 7de needsat Merckesteen. dend Nord Part Eier Knud, og
Sør for disse Mercker Eier Joen. i dend sidstbenævnte Merckesteen blev hugget En gloppe
som visser i Sør efter bøe gierdet til den anden Merckesteen, disse tvende Mercker skiller
Knuds udmarck fra Jons slotte hage.
Som hiem/m/e Marcken i ager og bøe er Steenet og Reenet, saa forføyede vj os til
udmarcken, for der efter Parternes anvisning at needsette Merckeskield.
Paa Nallen i Kalvehagen Needsat En Merckesteen ved gierdet som visser i West udj lige
linie til 2den og 3die Merckesteen, der fra tvert over en liden Dahl til Et skarv, der udj hugget
En gloppe som visser til Kalve hage gierdet i en liden berg ham/m/er, der hugget En gloppe,
Knud Eier paa dend Sør side af disse Mercker skoug og Marck, og Jon paa dend Nordre side
ligesaa. Kalve hage gierdet holdes vedlige af dem begge, saa lenge de der bruger til Fællets.
Paa Sand Fiellet og Bue Dahlen blev i Sandfield Rusten hugget En gloppe, ved Lars Lundes
Mercke, sam/m/e visser Norvest i en gloppe ligner en halv Maanet, sam/m/e visser i Nord til
3de, 4de og 5te gloppe i linien, alt til den 6de gloppe udj en jordfast steen, Jon Eier paa dend
Nor side af disse Mercker skoug, Marck og Slotter, og Knud ligesaa paa den Sør siden. I
Blisbræchen blev needsat en Merckesteen som visser i Sydvest i 2den og 3die Merckesteen,
da der i dend sidste blev hugget En gloppe som visser i Norvest til den 4de needsatte
Merckesteen, sam/m/e steen wisser i Sydvest udj en gloppe hugget udj En jordfast steen ved
en Myr, sam/m/e gloppe visser i lige linie op igien udj en stoer steen, der udj hugget {En
gloppe} tvende glopper, hvor af dend sidste gloppe visser i Sydost udj en gloppe hugget i en
ham/m/er i Houge-Rusten, sam/m/e visser i lige linie op i en stoer steen, der hugget En
gloppe, sidst benævnte Mercke er ende Mercke og bøyer sig til Schielde Mercket, Jon Eier
paa den Østre, og Knud paa Westre siden af disse Mercker. I Stor Aasen ved gierdet, udj En
steen hugget En gloppe som visser Sør udj En ham/m/er i Bierget, der hugget En gloppe,
imel: disse 2de Mercker er hugget 5 andre glopper som skal udvisse linien, Jon Eier paa
Østre, og Knud paa Westre siden af disse Mercker. I Lille Aasen i Aalmaas myhr enden Er
hugget En gloppe i en jordfast steen som visser i Sydwest udj 2: – 3: – og 4: gloppe, sidst
benævnte gloppe visser i West til 5te gloppe, som er endemercke, Knud Eier paa Østre, og
Jon paa Westre siden af disse Mercker ud til Aalmaas; udj Slotten paa Nedre Aasen blev sat
En Merckesteen som visser i SydWest udj en gloppe hugget i en jordfast steen, sam/m/e
visser i en gloppe huggen i et Berg, Jon Eier paa Østre, og Knud paa Westre siden af disse
Mercker. udj øvre Slaat-Aasen needsat en Merckesteen som visser i Sør udj en gloppe
huggen i en ham/m/er, sam/m/e visser til 2den gloppe huggen i en ham/m/er, og visser i
Sydwest udj 3: - 4: - 5: og 6: efter hin anden huggede glopper, alle i en ham/m/er eller
ham/m/er lag i lige linie, der fra udj en Merckesten, Knud Eier i Norvest, og Jon i Sydost for
disse Mercker.
Betræffende gaardens huuser, der om forklarede Parterne at være saaleedes forEenede, det
Jon Davidsøn skal Eie dend gamle stue, ildhuuset, stavbuen, halvdeelen i underbuen, og
loftet, halvdeelen i løebraadet og lauen, dend minste løe, den minste floer, den minste
hestestald og Kielderen, og skal Knud betalle til ham for tumpfte arbeide til en Nye Floer
penge 1 rd: 48 s:, samt 6 Voger Næver. Knud Jonsøn skal have
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følgende huuser til sin Eiendom, dend gamle og store Floer, dend nye hestestald, dend gamle
Buue, det øverste løebraad med en skycke hos, halvdeelen i underbuen og loftet, halvdeelen i
løebraadet og lauen, smiehuuset, qvernhuuset og qvern Dam/m/en. betræffende udhuuser,
Jon Davidsøn skal eie den gl: store løe i Bræchene, dend Østre løen i Aasen, halvdeelen i
Buedahls løen, halvdeelen i sæhlen paa Fieldstøllen, halvdeelen i et huus paa Melstøllen.
Knud Jonsøn skal Eie de 2de minste løer i Bræchene, dend Westre løe i Aasen, halvdeelen i

Buuedahlen, Sandfield løen, halvdeelen i seehlen paa Fieldstøllen, halvdelen i et huus paa
Meelstøllen. betræffende Meelstøl, burecke Vei, gaml: weie gaarden og brugene tilhørende,
skal alt blive til Fællets saaledes som det fra gaml: tiid af været haver.
Som Parterne ej videre havde at forestille, saa bliver at beregne den/n/e forretnings
omkostninger, som er: Sorenskriverens fløtning fra sit hiem til Wosse Wangen 5 mrk: 4 s:,
hiem igien beregnes ej formedelst andre forretninger, diet penge for En dag 4 mrk:, 2de
dagges forretning 3 rd:, Laug Retten per Mand 4 mrk:, er 4 rd:, Lensmanden 1 rd:,
tilsam/m/en 9 rd: 3 mrk: 4 s:, hvor af En hver betalte det halve.
Dend 22de Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Giersqwal, beligende i Bordstrands
otting og Wangens Kickesogn paa Woss, med efterskrevene Eedsorene Laug-Rættes mænd,
som af Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Smith er opnævnt, sc: Niels Bøe, Siur Rondve, Torgier
øvre Lie, Ole Fladeqwal, Knud Store Ringheim og Knud Øgre, Nærværende Bøygde
Lensmanden Frantz Wenviig.
hvorda for Retten fremstoed Magne Andersøn Giersqwal, og Ole Erichsøn ibdm:, og gav
tilkiende det vj med Muntl: warsel her til Aastædet til den/n/e Tægte dag har ladet stevne og
indkalde Stephen Michelsøn Græfle at anhøre Vidner om gaml: Kan {imel:} og Markeskield
imel: disse 2de Gaadrer, Og Dom at modtage til Gaarden Giersqvals Eiendoms beskiermelse,
samt processens omkostningers erstatning, de widner som under Lovens Faldsmal er
indkaldet, ere: Endre Odsøn Røche, Britte Westreim, \Anders Hallesøn Giære/, {Abe} Peder
Olsøn Giere, Giertrud Michelsdatter Giøesteen, Knud Tostensøn Giersqwal, Johan/n/es
Fladeqwal, og vil ieg fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
Bøygde Procurator Niels Traae møtte for indstevnte Stephen Michelsøn Græfle og sagde at
hand til i dag lovl: er indstevnet at anhøre Vidner og betalle processens omkostninger
betræffende de omtvistede Teiger, hvilcket er alt Citantens Muntl: Stevning indbefattet..
De samtlig indstevnte Vidner møtte alle, Eedens forklaring blev dem forelæst og formanet at
blive ved sandhed.
1ste Vidne, Endre Olsøn, boende paa Gaarden Røche, ieg er 76 aar gaml:, er ingen af
Parterne witterligen enten beslægtet eller besvogret, min Fader, som var En meget gaml:
Mand, og boede her i Naboelauget paa neste gaard Fladeqwal over 50 aar, og er det omtrendt
10 aar siden hand ved døden afgick, hand sagde at Mercket imel: disse 2de Gaarder begyndes
i udmarcken udj En Merckeskields steen med En gloppe udj, i Brattebacken, sam/m/e viste op
udj En ham/m/er kaldet Langham/m/er, hvor der skal findes En gloppe, der fra udj En gloppe
i Øspehougen, der fra udj Giellebergs Groen, hvor der skal staae en Merckeskields steen
kaldet Giellebergs-steenen, der fra skulle Groen, er en liden bæck, skille alt alt!! op i Fieldet,
saaleedes sagde min Fader til mig og alle sine Børn, og sagde hand det hand aldrig havde hørt
paataalle om disse Mercker alt mens hand var til i Verden. paa disse Navn givene Stæder
kand ieg giøre anvisning, men icke paa Merckerne, uden den første Merckeskields steen som
ieg har seet, de andre icke. Citanten tilspurte Vidne[t], om de icke her i Marcken udj de tiider
brugte horn imod horn og Kløv imod Kløv. Resp: jo, saa sagde min Fader. Niels Traae
tilspurte Vidnet, hvem der har vist ham disse Navn givne Stæder. Resp: min Fader.
Parterne havde ej widere at tilspørge Vidnet.
2det Vidne, Britte Ellingsdatter, værende hos hindes Datter paa Gaarden Westreim, ieg er 70
aar gaml:, ingen af Parterne enten beslægtet eller besvogret, min Fader boede her paa Gaarden
Giersqwal i 16 aar, og døde hand her paa Gaarden, og er det nock 10 á 12 aar siden hand
døde. hand viste mig Mercke imel: disse 2de gaarder, som var Brattebachen,
Langeham/m/eren, Øspehougen, Gielleberg, og efter Giellebergs Groen op i Fieldet, og er der
Merckesteene og glopper paa disse Stæder, hvor paa alt ieg kand giøre anvisning, dersom ieg
for min alderdom er god for at kom/m/e der op. Niels Traae tilspurte Vidnet, om det icke er

over 30 aar siden Vidnets Fader døde. Resp: jo, det er over 30 aar siden, og kom ieg det icke
Ret inu!! (ihu?) nyelig da ieg sagde 10 eller 12 aar. Niels Traae sagde, at Vidnet icke kand ret
mindes at det skal være 10 aar, men da hun nøyere bliver tilspurt og erindret der om, siger hun
det er over 30 aar siden hendes Fader døde, altsaa forundrede Comparenten sig, at hun skulde
mindes og Navn give disse Merckestæder, og der for benægter ieg hindes udsigende.
Parterne havde ej videre at tilspørge Vidnet.
3de Vidne, Anders Hallesøn, boende paa Gaarden Giære, ieg er 53 aar gaml:, ieg er ingen af
Parterne beslægtet, vidnede {af} at for 10 á 12 aar siden kom Stephen
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Græfle til mig, og begierede det ieg og David Mølster, Gullich Ringheim er nu død, Ole
Fladeqval og begge Citanterne vilde gaa med ham op og see at der oppe havde været En
gloppe, og den var udslaget eller afslaget, da gick vj alle med ham, og siunede hand os
stædet, som var oven for Øspehougen, men vj kunde icke see eller vide om der havde været
nogen gloppe, og trøster ieg mig nu ej til at giøre nogen anvisning paa stædet som hand
siunede os, saasom ieg er frem/m/et for Stædet og har ej været der enten for eller siden, men i
Øspehougen siunede begge Parter os En gloppe, og det var en rigtig gloppe, hvor paa ieg kand
giøre anvisning. angaaende den gloppe som Stephen Græfle sagde skulde være afslagede,
sagde Giersqwals Mendene ej at være vidende om at der havde været nogen gloppe.
4de Vidne, Peder Olsøn, huusmand paa Gaarden Giære, ieg er 51 aar gaml:, og er 3de
Men/n/ing med Ole Giersqval. omtrendt for 7 aar siden gav Stephen Græfle mig lov at slaae
græss inden for Gielleberg Groen, da kom Magne Giersqwal til min Kone og tilspurte hinde,
hvem der havde givet os lov at slae der. hvor til min Kone svarede, at Stephen Græfle havde
givet os lov. for 4re aar siden leiede Stephen Græfle mig til at gierde med sig, og da huggede
ieg gar wunde hvor hand siunede mig ieg skulde hugge. og kand ieg giøre anvisning hvor ieg
huggede, \samt gierdet/, ligesaa hvor ieg forhen havde slaaet græsset. om Merckerne eller
Marckeskield ved ieg intet.
5: Vidne, Giertrud Michelsdatter, er boende paa Gaarden Giøesteen, ieg er 52 aar gaml:, og
er Søster til indstevnte Stephen Michelsøn Græfle, min Fader boede Et aar her paa Giersqval,
og saa byttede hand sig til Græfle, sam/m/e aar blev ieg føed, saa ieg er barne føed paa
Giersqval og opavlet paa Græfle, og var ieg 34 aar gaml: da ieg kom fra Græfle, og meener
ieg det var nu i som/m/er 22 aar siden min Fader døde, hand sagde at der stoed en
Merckesteen med en gloppe udj i Brattebachen, der fra op i Øspehougen, og saa i
Merckesteenen i Giellebergs-Groen, og saa efter Groen op i Fieldet, og sagde min Fader at
disse Stæder var Mercke imel: disse 2de gaarder. disse Stæder kand ieg giøre anvisning paa,
men om glopper i Stæderne, mindes ieg intet om. Citanten tilspurte Vidnet, om der icke oppe
paa Gielleberg ligger En Teig som tilhører Mit Ringheim, og er til Merckes med Giersqwal.
Resp: jo, det er En skouge Teig. Niels Traae tilspurte Vidnet, om hun icke mindes, det
hindes Fader slog inden for disse Mercker og brugte skougen der. Resp: ieg mindes min
Fader slog 2de gange inde paa Gielleberg, og da bad hand der om hos Siur Giersqwal, som
gav ham lov at slaae. 2o qw: om Vidnet icke kand mindes at hindes Fader all sin tiid slog i
Gielle-myren. Resp: ieg kand intet mindes her om føren ieg kom/m/er op og seer Stæden.
3de qw: om Vidnet icke mindes hvor gierdet stoed, og hvor hindes Fader havde Næbe gar.
Resp: kand intet sige her om føren ieg kom/m/er paa Stædet.
6de Vidne, Knud Tostensøn. Citanterne frafald dette Vidne.
7de Vidne, Johan/n/es Herlefsøn, værende hos sin Søn paa Gaarden Fladeqwal, ieg er 78 aar
gaml:, er ingen af Parterne beslægtet. hoved Citanterne frafald dette Vidne.
hernæst forføyede Rættens Middel og Parterne i Følge af widnerne os ud til de omtvistede
Aastæder for at imod tage den anvisning widnerne har lovet at giøre.

Da vi kom til det Mercke i Brattebachen, blev Parterne forEenede det Marckeskieldet skulde
være lige efter widnernes forklaring [og] anvisning. i anleedning af her af begyndte vi oven
fra og gick need efter, og blev da først {i} Gielleberg Steenen efterseet, som befantes døgtig.
oven for Giellebergs-Steenen og indtil Fieldet, fra Steenen af, kunde vj ei befatte os med,
fordj Halsten Ringheim indfandt sig sam/m/e stæd og desputerede det Græfle ingen Eiendom
der haver, men at det er hands Eiendom som gaar til Mercke mod Giersqval. af den aarsage
modtog vj anvisning og eftersaa Marckeskieldet fra Gielleberg Steenen og need efter,
omtrendt Et armbøsse skud der fra fantes udj en tem/m/elig stoer jordfast Steen En gloppe.
Nock et børsseskud lenger need fantes dend 2den gloppe som visser til dend 3: gloppe i
Øspehougen udj En stoer jordfast steen, som os af Vidnerne blev anvist, og som vj fuldte
den/n/e linie fandt vj den 4de gloppe udj Lange-ham/m/eren \q/ q <som os ligeleedes af
Vidnerne blev anvist.> der fra need efter et børsseskud fandt vj dend 5te gloppe udj En
tem/m/elig stoer jordfast Steen, sam/m/e wisser til den 6:gloppe, som er i en stoer jordfast
[Steen] ved Græfle[s] bøegierde, kaldet Brattebacken, som og af Vidnerne blev anvist. disse
glopper og steene, som befantes at være lovl: Marckeskield imel: Græfle og Giersqwal, bliver
fremdeeles for
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eftertiiden Rette og Sande Marckeskield imel: disse 2de gaaarder Græfle og Giersqval. hvor
om Parterne paa begge sider var kierligen foreenede.
og som intet widere war at forette, bliver at beregne den/n/e forretnings omkostninger, som
er Sorenskriverens fløttning fra Gaarden Hestham/m/er og her til Aastædet 5 mrk: 4 s:, hiem
igien Modereres i Consideration af andre forretninger, Diet penge for En dag 4 mrk:, 1 dags
forretning 2 rd:, Laug Retten per Mand 24 s:, er 1 rd: 3 mrk:, Lensmanden 4 mrk:,
tilsam/m/en 5 rd: 4 mrk: 4 s:, der af Græfle betaller 2 rd: 4 mrk: 12 [s:], og Giersqval 2 rd: 5
mrk: 8 s:, per Mand af Giersqval Mændene 1 rd: 2 mrk: 12 s:, og saaleedes den/n/e forretning
sluttet.
Dend 24de Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Giære, udj den i forrige Proto:l paa fol:
187, dend 19 Junj dette aar incaminerede Aastæds og Marckeskields Sag imel: de 2de Brødere
Aamun Anfindsøn Giære og Knud Anfindsøn ibdm: Rætten blev beklæd med det paa bem:te
fol: Specificerede Laug Rætt, nærværende Bøygde Lensmanden Frantz Wenvig.
Siden bem:te sidste Session er ved Døen afgangen Aamun Andfindsøn Giære, altsaa møtte
og var tilstæde ved den/n/e forretning hands Encke Britte Anfindsdatter med antagene
Laugværge Knud Bachethuun, samt dend Sal: Mands Søn Anfind Aamunsøn, Contra Knud
Anfindsøn, som i lige maade møtte.
Da Rettens Middel i følge af begge Parter forføyede os i Marcken for at needsætte
Marckeskield efter Parternes anvisning.
i Waslie-hagen {tæt} nere ved Vandet og tæt under Veien Needsat En Merckeskieldssteen
som wisser op i En Merckeskieldssteen nedsat strax oven for huusene, sam/m/e wisser lige op
i 3 og 4de Merckesteen, saa dend sidste og 4de Steen staar tæt under garen. Paa dend Østre
side af disse Mercker Eier Odels godset, og paa dend Westre side er Finne goedset. Udj
Moe-Træet, ved Traae Mercket, blev hugget En gloppe i En stoer jordfast Steen, sam/m/er!!
visser i Øster til dend anden gloppe hugget i en jordfast Steen, sam/m/e visser i lige linie til 1
– 2den, 3de og 4de Merckesteen, hvor af den 4de er needsat ved Graastegs-grinden. Paa dend
Sør side af disse Mercker Eier Odels goedset, og paa dend Nord side Finne godset. J sidst
benævnte Merckesteen blev hugget En gloppe som wisser i Nord til en Merckesteen paa
Nedre siden af Almands-weien, imel: disse Mercker er udj Almands weien i jordfast Steen

hugget en gloppe. Needen og Østen for disse Mercker Er!! (Eier) Odels godset, og Finne
godset oven og Westen for. I Vætlehagen tæt under garen paa Westre siden needsat En
Marckeskields steen som visser i Nord til den anden Merckesteen needsat tæt under garen,
sam/m/e wisser udj dend 3die Merckesteen strax oven for garen. Odels goedset Eier under
disse Mercker, og Finne goedset oven for.
Som nu bøen er skiftet og Deelet, Steenet og Reenet, saa forføyede vi os til Agerne. I Stoer
ageren needsat 6 Merckesteene udj en lige linie efter hinanden. Odels godset Eier aggeren
paa Westre siden, og Finne godset paa Østre siden.
Hvor med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 25de Septbr: blev den/n/e Forretning udj begge Parters nærværelse atter forretaget.
Udj Lille Spanskuren blev needsat 3de Merckesteene, og i den neederste Merckesteen
hugget En gloppe som visser i Øster udj En Merckesteen. Paa Westre siden af disse Mercker
Eier Finne goedset, og Odels godset paa Østre siden. I Rødageren Needsat 3de Marckesteene
som wisser i linie med hinanden, Finne goedset Eier bøen paa Westre siden, og Odels godset
aggeren paa Østre siden. Nock tvert over sam/m/e agger er Needsat 2 Merckesteene, i dend
sidste hugget En gloppe som visser i Sør, men Steenen wisser i en gaml: gloppe udj en
jordfast Steen, Odels goedset Eier i Sydost af disse Mercker, og Finne goedset i Nordwest. I
Humble garen, tæt needen ved gierdet, needsat En Merckesteen som visser op i En gloppe
hugget i En jordfast steen, sam/m/e visser op under og tæt ved gierdet, der needsat En
Merckesteen, saa at Finne godset Eier den største Part, og Odels goedset den mindre part i
Humble garen. Under Floren skal En hver Eie bøen over sin agger. I Barne backen blev
hugget En gloppe udj En jordfast Steen ved Veien, som visser op i en Needsat Mærckesteen, i
sam/m/e hugget En gloppe som visser ind til næste Mercke, Odels goedset Eier uden for disse
Mercker, og Finne goedset inden for. De aggere som icke er Marckesteenet, tilhører En hver
af Parterne hvor de Eier bøen.
Angaaende huusene, der om bleve Parterne saaleedes forEnede. Loftet med underbuen \og
Kielderen/ skal Ene tilhøre Knud Anfindsøn, imod at hand betaller til Anfind Aamunsøn 10
rd:, Knud Anfindsøn skal bort fløtte sin {bo} Madbue, og Anfind Aamunsøn tilhøre den
tumpt at bygge paa, dog saa, at Knud beholder fri gange og Kiørsel vei til sin Stue. Knud,
som til den/n/e tiid har Eiet halve ildhuuset, skal vige sam/m/e, og Anfind Ene tilhøre det. i
det øfrige beholder En hver sine Egene huuse, undtagen at Anfind skal Eie En Femte Part i
udløen i Øyene. dend udløe i Arneskaarene skal En hver Eie halvedeelen udj.
Som Parterne intet videre havde at forrestille, saa bliver følgende beregning at giøres:
Sorenskriverens skydtz frem og tilbage 1 rd: 4 mrk: 8 s:, Diet penge 4 mrk:, 2de dagges
forretning 1 rd: 2 mrk:, Laug Retten per Mand 4 mrk:, er 4 rd:, Lensmanden 1 rd:, til
sam/m/en 8 rd: 4 mrk: 8 s:, der af Anfind Aamunsøn betaller 5 rd: 1 mrk: 12 s:, og Knud
Anfindsøn 3 rd: 2 mrk: 12 s:, som blev betalt.
Dend 4de Nobr: blev paa Ewanger, med Waswærens Tinglavs Almue, holden Et
Almindeligt Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire
Laug Rett, som i dend forrige Proto:l paa fol: 178
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findes opnævnt og Specificeret, undtagen i Mons Anders: Swange[s] stæd sat Ole Jwersøn
Hosaas, og for Aschiel Wæle sat Haldor Qwileqwal, nærværende inden Retten Fogden hr:
Kam/m/er-Raad Smith, Fuldmægtig Ole Lund Bildsøn med Bøygde Lensmanden og dend
Tingsøgende Almue.

Da underdanigst blev publiceret Hans Excellence hr: Stiftbefalingsmand von Cicignons ordre
af 27de Aug: 1755 til Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith, som befahler at huusmænd som ei
haver saa megen jord at den Kand leve af, eller selv saa mange Midler, eller Et af de slags
handværcker som Forordningen af 9de Aug: 1754 omtaller, skal ansees og straffes som
Løsgiengere. Med nøyere forklaring over Forord:[s] 12 og 13de articuler.
Sig:r Joakim Nordahl, efter forige tiltalle, æskede Sagen i Rette Contra Maritta Johan/n/esdatter Stamnes, og fremlagde En approberet undersøgnings Forretning, begyndt dend 23de
Junj Nestl:, og paastoed Dom. dend fremlagde forretning er saalydende.
Bøygde Procurator Niels Traae som beskicket Defensor for Maritta Johan/n/es-datter, møtte
og Refererede sig til sit forrige.
Da blev saaleedes for Rett, Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Qvinde-Men/n/esket Maritta Johan/n/esdatter Stamnes, der nu er ickun 18 aar gaml:, har selv
tilstaaet, at have haft legemlig omgiengelse med gift Manden Helge Weaae, der er hinanden i
3de lig[e] leed beslægtede, og ved ham været frugtsom/m/elig, det hand, Helge Weaae, som
til vedermælle war indkaldet, og her for Retten haver tilstaaet. Fremdeeles haver bem:te
qvinde Men/n/eske her for Retten forklaret, dend 3de Febr: Nestleeden og indeværende Aar at
have Aborteret, sam/m/e Abortus, hun her i Retten, ved Laug-Retten har ladet besigtige. Da
det af Laug-Retten er bleven anseet som Et aldeeles ufuldkom/m/en Foster. thi Kiendes for
Rett, det bem:te Maritte Johan/n/esdatter Stamnes, følgelig Lovens 6 B: 13 Cap: 13 art:, bør
staae Aabenbare skrifte, der efter forskickes til Bergens Tugthuus at arbeide i Tvende Aar.
samt efter Forordn: af 6de Decbr: 1743 at bøde Dobbelt Leiermaals bøder, er 24 Lod Sølv, i
penge 12 Rdlr:, og hindes yderste Formue at være Sagefalds Eieren hiem falden, som efter
dend approberede undersøgnings Forretning, der her ad Acta er {fø} tilført, er 25 skil:, og
betalle til Actor i processens omkostning 4 rd:, saaleedes bør Maritta Johan/n/esdatter
Stamnes at lide og undgielde, bøde og betalle inden 15ten dagge efter den/n/e Doms lovlig
Forkyndelse, under widere lovlig Adfær.
Arveskifte brevet af 3 Julj 1754, blev læst, er sluttet efter afgangne Torgier Tollaksøn
Aarhuus, og war Stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Brechuus 4 ½ mrk: smør med
bøxsel, wurderet 9 rd:, og udlagt i Arv, saasom til hands Moder Elj Torgiersdatter 1 ½ Mrk:,
til hands 2de halv brødere, sc: Knud og Gullich Gullichsøn/n/er, hver 1 ½ mrk:
Jacob Larsøns udgivene Skiøde af 4de Nobr: 1755 til Lars Jacobsøn paa Et halv pund smør
med bøxsel i gaarden Øvre Schierven, blev læst.
Her næst blev Retten beklæd med det udj forrige Protocoll paa fol: 198 og 199 Specificerede
Laug-Rett, i dend af Lars Siursøn Langeland paa bem:te fol: 199 incaminerede Aastæds Sag.
Da bem:te Lars Langeland med Bøygde Procurator Niels Traae møtte og paastoed Dom.
De indstevnte Leilendinger paa Seminari Eiendom, Helje Magnesøn Langeland og Knud
Olsøn ibdm:, samt bøxel Manden Johan/n/es Michelsøn, møtte alle.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt:
Det er med de mange afhørte Vidners Eedelig Forklaringer, deris giorde anvisninger, Rettens
siun og grandskning, samt Seminari Egne Leilendinger Helje Magnesøn Langelande og Knud
Olsøn ibdm: giorde anvisning om gam/m/elt Mercke, hvor efter, følgelig Leilendingernes
forlangende, Marckeskield er needsat, fuldkom/m/en og tilstræckelig bleven beviis[t] og
oplyst, at det Platz udj Fieldet, Gaarden Langeland tilhørende, som i særdeeleshed kaldes

Berget, og af Seminari Forstander Hillebrandt Omsen dend 30de Nobr: 1754 er bort bøxlet til
Johan/n/es Michelsøn, Er Bonde eller Odels Parten, udi Gaarden Langeland, dends
Retmæssige Eiendom, og saaleedes har stedse fast fra umindelig tiider wæret, samt at heele
Fieldet, som i almindelighed kaldes Berget, er heele gaarden Langelands Fæe beite eller Fæe
have, og at gaarden ingen anden Fæehave Eier, men det som i særdeeleshed Kaldes Berget, Er
Bonde Partens Retmæssige Eiendom. sam/m/e saa at være, falder og strax i siunet, naar Man
kom/m/er paa Stædet og anseer Merckeskieldet imellem Seminari Eiendom og Bonde Parten.
At dette Platz Berget i Fieldet skal være, efter Kircke Skriveren Søfren Bangs Extract af
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Avgangne Lector Londemands Rosencrone Jordebog, skyldsat for 9 Mrk: smør, er ej bleven
bevist eller oplyst, det sam/m/e Platz nogen tiid ved Retten Middel er worden skyldsat,
ligesom det og i sig selv er urim/m/eligt at skyldsætte det, da det er gaardens Fællets Fæe
have, allerhelst da Gaarden Langeland ingen anden Stæd Eier hvor de om som/m/eren kand
beite Creaturene. Og det Platz i Berget eller Fieldet, som i særdeeleshed skulde kaldes
Berget, er af saa ringe En betydning, at det ej kand skyldsættes, hvor om nermere Refereres til
den passerede Siun og grandsknings Forretning, som her ad Acta er tilført. Thj Kiendes for
Rett: at det Pladtz udj Langelands Fieldet, som i særdeeleshed skal Kaldes Berget, bør her
efter som forhen følge og tilhøre Bonde Parten udj Gaarden Langeland som dends
Retmæssige og Sande Eiendom. i det øfrige ophæves processens omkostninger paa begge
sider.
Den 5te Nobr: Continuerede Ewanger Tinget, da Retten blv beklædt med det Ordinaire Laug
Rett, er passeret som følger.
Ole Nielsøn Træen udgivene gields brev af 21 Septbr: 1754 til Cancellie Raad Fleischer for
laante penge 30 rd:, imod det underpant af 12 mrk: smør med bøxel og herlighed i Gaarden
Axelbierg. blev læst.
Jwer Anderss: Swange udgivene gields brev af 26 Febr: 1755 til Cancellie R: Fleischer for
laante penge 100 rd:, imod det underpant af 12 mrk: sm: i Gaarden Swange, blev læst
Sorenskriveren, Cancellie Raaf Fleischers Attest af 4de Nobr: 1755 til Lars Bastesøn Horvej,
betræffende det hand efter 2de hands ved døden afgangne Børn Lars Larsøn og Kari
Larsdatter arvelig er tilfalden 10 4/5 mrk: smør med bøxel i Gaarden Horvei, og 2 7/10 mrk:
smør i Bolstad Elven, for 18 rd: 4 mrk: 6 2/5 s:, blev læst.
Hr: Provsten Ruus udgivene bøxelbrev, med Revers, af 17de Julj 1755 til Lars Siursøn paa 12
mrk: smør i gaarden Mæstad, blev læst.
Sig:r Joakim Nordahl, som Sagefalds Eier, gav tilkiende, det ieg med Muntl: warsel til dette
Ting har ladet stevne og indkalde Ole Aschielsøn Lie med Huustroe Jngebiør Nielsdatter, og
Knud Olsøn Lie, for øved Slagsmaal med hinanden i den/n/e høst, der om Vidner at anhøre,
som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Knud Olsøn Bræche, \Jacob Lie/ og Anders
Johansøn Yttre Lie. Der næst den skyldige at imodtage Dom til undgieldelse samt Processens
omkostningers erstatning, og vil ieg fornem/m/e om de samtlige indstevnte møder.
Ole Aschielsøn Lie møtte, tilstoed det hand og hands huustroe er lovlig kaldet, men min
huustroe kand nu ej møde fordj hun er frugtsom/m/elig og haver barselondt.
Knud Olsøn Lie møtte, tilstoed warselen.

De indstevnte Vidner møtte i ligemaader, da Eedens forklaring blev dem forrelæst og
formaned at bleve ved Sandhed.
1ste Vidne, Knud Odsøn!! (Olsøn), tienende hos Ole Bræche, sagde sig at være gaml: 23 aar,
efter aflagde Eed vidnede, at i den/n/e som/m/er imod høsten, dagen mindes ieg icke, kom
Knud Lie til mig og det andet Vidne, og begierede det vj vilde gaae med og høre paa deris
talle, da siger Knud til mig at Ole havde slaget ham og hands Søn, fordi hand skulde taget
hands Øg, og Søn/n/en skulde taget En Fisk fra Ole, som Ole vilde beskylde dem for. Da
tilspurte Knud sin grande Ole, om hand vilde staae med det hand havde tillagt hands Søn.
hvor til Ole svarede, ja, ieg har sagt det, og staar med det og. Ole sin Kone bekiende det
hindes Mand havde givet Knud Et Næve hug for Øgen og Fisken. ellers har ieg i gaar aftes
hørt sige, at Knud sin Søn Mons Knudsøn skal have slaget Ole sin Kone i Panden med En
Steen. Parterne havde ej noget at tilspørge Vidnet.
Ole Aschielsøn sagde, dette Klam/m/erie har sin oprindelse deraf, at Knud Olsøn har En
slem Søn Navnl: Mons, som først slog min Kone i Panden med En Steen, og siden, da min
Kone havde sagt, at hand havde taget En Fisk fra hinde, kom hand, Mons, ind i min Egen bue
og vilde slaae min Kone, dette er oprindelsen til alt som til neste Ting skal blive beviist.
2det Vidne, Jacob Knudsøn, er wilkaarmand hos Ole Lie, aflagde Eeden og vidnede, at Knud
Lie har vist mig at hand var slaget paa det Ene Kindbeen, og at der var blod i hands øre, men
hvor af hand havde faaen det, ved ieg ej. videre viste dette Vidne icke, ej heller havde
Parterne noget at spørge.
3de Vidne, Anders Johansøn, er boende paa Gaarden Ytt: Lie, aflagde Eeden og vidnede, i
som/m/er imod høsten, dagen mindes jeg ej, men det var En Mandag, da ieg om aftenen kom
fra mit arbeide ind i min stue, sat Knud Lie og hands Søn der, hueløs, Søn/n/en Mons
Knudsøn var slaget paa den Ene Kind saa den var gandske optrutnet. Da begierede Knud af
mig, det ieg vilde kom/m/e til ham om Morgenen der efter, da hand vilde tilspørge Ole om
hand vilde staae med det, at hand havde sagt det Knud sin Søn havde taget En Fisk. om
Morgenen gick ieg og det første Vidne der hen. Da Knud tilspurte Ole om hand vilde staae
med de om/m/elte ord. her til Ole svarede, hand var god nock, og siden, da de kom i snack
sam/m/en, siger Ole, ja men har ieg sagt det, og staar med det og. ved Knud sin stue dør laae
En hue med noget haar i, men hvor det var kom/m/en der, ved ieg icke. Ole sin Kone sagde,
det Ole havde givet Knud Et Næve hug. Knud sin Søn Mons har tiendt hos mig 1/3 part i
den/n/e som/m/er, hand sagde til mig, det Ole havde taget ham i haaret og lagt ham need paa
steenene i gaarden, paa den Ene side, og saa efter haaret snoet ham om paa den anden side,
siden den tiid har Drengen været svag i hovedet, saa hand gandske lidet har hørt. Ellers
tallede Ole sin Kone og Knud tilsam/m/en om den Steen, som Mons skulde have kasted
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i hindes Pande, at det skulde være gaaet saaleedes til, at der i ovnen var løs brendt en steen,
den/n/e steen, befahlede Knud, det hands Søn skulde tage og kaste ud, da drengen tog steenen
og gick der med i døren og Kastede den ud, og der med Ramte Konen i Panden. og, skulde
drengen Mons været 5 aar gam/m/el da det passerede, efter deris samtalle. ieg hørte og talle
at Knud dend gang vilde slaget sin Søn der for, men Ole sin Kone skulde selv bedet for ham.
Actor begierede Lavdag for dend lovl: indstevnte Jngebiør Nielsdatter.
Afskeediget
Jngebiør Nielsdatter gives Lavdag til nest anstundende aars som/m/er Ting.
Ole Ellefsøn Luren udgivene gields brev til Knud Bottolphs: Dolve, af 3 Julj 1750, læst til
Tinge sam/m/e dag, og indført i i Pante Bogen pa fol: 316, blev efter paategnede qvittering af
20de Octbr: 1755 anvist til udslettelse.

Ole Eilefsøn udgivene skiøde af 3 Julj 1755 til Erich Eilefsøn paa 12 mrk: smør med bøxel og
herlighed i Gaarden Luhren, blev læst.
Erich Eilefsøns udgivene gields brev af 4 Julj 1755 til Henrich Helleve for laante penge 80
rd:, imod det underpant af 12 mrk: smør i Gaarden Luhren, blev læst.
Siur Olsøn Tøssen lod skriftl: af 27de Junj 1755 udbyde sin Myndl: Ragnilde
Aschielsdatter[s] arveMidl: 30 rd: 2 mrk: 3 s:, om nogen dem paa pant behøvede, men ingen
anmeldte sig, som dem forlangede.
Rasmus Johan/n/essøn Tøssen udgivene gields brev af 4 Aug: 1747 til Cancellie R: Fleischer,
læst til Tinget d: 4 Nobr: sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 216, blev efter
paategnede qvitt: af 5de Nobr: 1755 anvist til udslettelse.
Fogden lod inden Retten til sine Regnskabers bilager oplæsse og Examinere følgende
Documenter: 1o det almindelige Tingsvidne indeholdende 12 poster. 2o Specification over
de i dette Tinglav værende Giestgibere. 3de Specification over skatternes gott giørelse af
den fælde gaard Wæhle. 4de ligesaa over dend fælde gaard Ewanger. 5de hvor meged
Lensmandens paaboende Gaard skylder. 6de om Post Bøndernes skatters gott giørelse. 7de
selv Eier Mandtallet. og som ingen noget der imod havde at erindre, war Fogden Rettens
attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende Aar 1756 skal betiene, bleve opnævnte, og ere
følgende, Nye, Anders Haldorsøn Øye, Niels Knudsøn Berstad, Anders Gullichsøn
Fannenes, Jørgen Henrichsøn Elie, gamle, Aschiel Knudsøn Ewanger, Aschiel Jonsøn
Wæhle, Knud Jørgensøn Hernes og Clemet Nielsøn Rasdahl.
Efter 3de gange udRaabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
Sam/m/e dag blev paa Ewanger Tingstue Retten betiendt med efterskrevene Eedsorene Laug
Rettes mænd, som af Fogdens Fuldmægtig Sig:r Bildsøe war opnævnt, sc: Lars Mæstad, Ole
Hosaas, Brynild Ædahl, Jwer Scherven, Jon Mugaas og Hellie Giætle, nærværende Bøygde
Lensmanden Ole Brynildsøn Horvej, i følge Hans Exellence Hr: Stiftbefahlingsmand von
Cicignons Høye Ordre og Resolution af 2den Octbr: nestl:, anført paa Hr: Capitain Barchelej
de Tolli ansøgning af 22 Aug: nest forhen, om at faae En fastsat Taxt for alle Reisende over
dette Ewanger Færgestæd, som er over Ewanger Færske wand En god halv Miil lang. den
om/m/elte ansøgning og paafulde Høye Resolution er saalydende.
I underdanigst følge sam/m/e Høye Ordre, blev af Sorenskriveren og Laug Retten følgende
Taxt forfattet. For En fuld Kløv betalles 4 skil: For En Hæst med karlen 8 skil: For En
Oxe, Koe eller Qvige 4 skil: For smaae Kreature, saasom geeder og faar eller smaler, En
skil: støcket. En Reisende Persohn for sig og sin Eqvipage, naar dend bestaar ickun i En
Kløv, 4 skil:for Personen og Kløven.
Saaleedes af os i billigste maader sat og lignet den/n/e Taxt, som underdanigst Soubmiteres
til Approbation.

Dend 7de Nobr: blev paa Wangens Tingstue holden Et Almindeligt Høste, Skatte og
Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire Laug Rett, som i forrige Proto:l
findes opnævnt og Specificeret paa fol: 185.
da underdanigst blev Publiceret dend ordre til Fogden, som paa fol: 6 Extraheret er, ved
Ewanger Tinget.
Nærværende inden Retten Fogden Hr: Kam/m/er-Raad Smith[s] Fuldmægtig Ole Lund
Bildsøe, med Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig og dend Tingsøgende Almue.
Welbaarne Hr: Capitain Barchelaj de Tolli, som En Med-Eier til Almendingen i Rundahlen,
gav til kiende, at som skougen i bem:te Almending misbruges og meget lovstridig hugges,
mest af uvedkom/m/ende og de som ingen lod der i haver, da paa det skougen kand blive i
tiide bedere Conserveret, hvilcket icke vel med dend agt som bør skee kand efterkom/m/es,
førren Mand bliver Rettelig underrettet om, hvem mine Med-Eiere ere, saa har ieg fundet mig
nødsaget her til Tinge, med Muntl: warsel, forkyndt paa Wangens Kirckebacke, indkaldet alle
dem af Wangens Almue som vil tilEgne dem nogen Eiendoms Ret i bem:te Almending, deris
formeenende Rett at Legitimere, de udeblivende eller modtvillige at tage skade for hiemgield,
om dem noget widerligt for hugster i sam/m/e Almending hvorder!! (vorder) tilføyet, alt til Et
lovskicket Tingsvidnes erholdelse. og som dette Wangens Tinglav her er inddeelt i 9
Ottinger, og En hver Otting
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haver sin særdeeles Ting dag, er ieg begierende den/n/e Tingsvidne sag ved hver Ottings
Almue maatte blive forretaget.
Da nu Almuen af Dørwedahls Otting i dag møder, er det ieg vil fornem/m/e om her findes
nogen af Almuen i den/n/e Otting som tilEgner dem andeel i dend om/m/elde Otting, de da
deris formeenende Rett med Adkomst vil Legitimere.
Tollef Gierme fremstoed og sagde, det ieg formeener paa min formands vegne, at være en
Lods-Eier i Almendingen, dog kand ieg ej vide det til visse, begierede frist indtil først
kom/m/ende Mandag, at erklære mig.
den/n/e paastand blev billiget. og som ingen fleere indfandt sig, blev den/n/e Tings vidne
sag udsat til i Morgen.
Aad Mognsøn Gierstad sagde at hands Myndling Anna Mognsdatter[s] arveMidler 30 rd:,
som her inden Retten dend 10de Octobr: 1750 er vorden forsiglet, kan hand nu faae lovl:
udsat paa Jnteresse, begierede der for sam/m/e aabnet, som blev efterkom/m/et.
arveskifte brevet af 9de Octobr: 1755, sluttet efter afgangne Gullich Knudsøn Hæve, blev
læst, og var Stervboen Eiende jordegods i Gaarden Hæwe 18 mrk: smør med bøxel, wurderet
42 rd:, og udlagt i arv, saasom til hands Encke Maritta Olsdatter 9 mrk: smør, til hands
Moder og Søskerne, neml: Britta Mognsdatter 3 3/5 mrk: smør, Lars Knudsøn 3 3/5 mrk:
smør, og Sigri Knudsdatter 1 4/5 mrk: smør, med bøxel al advinans.
Torgier Baarsøn udgivene skiøde af 15de Julj 1755 til Berge Siursøn Aarhuus paa 1 Løb 1
pund smør med bøxel, og over bøxel til 9 mrk: smør, i Gaarden Hæwe, blev læst.
Berge Siursøn Hæwe skriftl: forpligt af 16 Julj 1755 til Torgier Baarsøn Hæve, hvad han
aarlig til livs ophold skal nyde for Gaarden Hæwes opladelse, blev læst.

Bottolph Davidsøn Neqvitne og med Jnteresserede udgivene skiøde af 14 Julj 1755 til Lars
Davidsøn Soue paa 16 mrk: smør i Gaarden Hummedahl, blev læst.
Herbrand Andersøn Eggerei udgivene skiøde af 7de Nobr: 1755 til Siur Nielsøn Haga paa Et
Spand smør i Gaarden Eggerei med bøxel, blev læst.
Lars Davidsøn Soue udgivene bøxel brev, med Revers, af 7 Nobr: 1755, til Gullich Olsøn
Hum/m/edahl pa Et Pund smør i Gaarden Hum/m/edahl, blev læst.
Anders Gierme efter forrige tiltalle æskede Sagen i Rette Contra Knud Gierstad, og gav
tilkiende det Rettens forelæggelse er lovlig forkyndt Vidnet Gun/n/ilde, som nu møder,
paastoed sam/m/e Vidne Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev widnet forelæst og formanet
at blive ved Sandhed.
der efter Vidnet Gunnilde Siursdatter fremstoed og sagde at være gift med Bottolph Nielsøn,
huusfolck paa Gaarden Emstad!! (seinare nemnd Gierme Bøen), aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, Det var En Søndags qvæl, da hørte ieg det Raabte uden for min dør, og som min
Mand sat og læste, siger ieg til ham, du faar gaae ud, da lagde hand Bogen og gick, i det
sam/m/e kom Knud Gierstad og møtte min Mand i døren, da blev de begge inde. da tilspurte
min Mand Knud Gierstad, om hand saa nogen ude, hvor til Knud svarede Nej. Der efter kom
Anders Gierme ind. Da siger Knud til ham, er saadan/n/e Karle ude at Reise i qvæll. Da siger
Anders, er det icke dig Knud som har slaget mig og Reevet haaret af mig, da siger Knud til
Anders, skuede du icke mig paa vedekasten. Anders var blodig i panden og Maritte
Arhelleren bar ind En haar daat, som var lig Anders sit har. videre ved ieg ej i den/n/e Sag at
vidne. Citanten tilspurte Vidnet, om hun ved hvad ærende Knud Gierstad havde til hendes
huus. Resp: ieg hørte icke noget ærende, hand bad om noget dricke. 2o qw: om Vidnet
saae at ieg og Knud kom til vedekasten. Resp: ieg kunde see paa sneen at de havde ej været
ved vedekasten. Parterne havde ej widere at tilspørge Vidnet.
Citanten paastoed Dom, det dend indstevnte maatte blive paalagt, at fralægge sig sigtelsen
ved Eed, og i det øvrige refererede sig til sit stevnemal.
Bøygde Procurator Niels Traae for Knud Gierstad tog bem:te sin svoger Reserveret i beleilig
tiid at søge Citanten for tiids spilde med Kost og tæring i den/n/e anlagde Sag, og nu for
nærværende tiid ei noget havde at lade tilføre.
Afskeediget,
Sagen optages til Doms indtil i Morgen, da Partrne møder, Dom at anhøre.
Dend 8de Nobr: blev med Tinget Continueret, i stæden for dend Laug-Rettes-Mand Lars
Pedersøn Glim/m/e, sat Knud Nielsøn Dyckesteen.
Hr: Capitain Barchelaj begierede at dend igaars dag udsatte Tingsvidne Sag, i dag maatte
foretages med Almuen af Gulfierdings Otting.
Efter paaRaabelse møtte Johan/n/es Opheim og refererede sig til Original skiødet. Knud
Qwale ligesaa. Knud Nielsøn Dyckesteen ogsaa.
fleere indfandt sig ej, hvor for den/n/e Tingsvidne Sag udsættes til dend 10de Nobr: følgelig
Citantens paastand.
I Dend Sag indstevnt af Anders Gierme, som mødte, Contra Knud Gierstad, paa wis!! (hvis)
wegne møtte Niels Traae, som i gaars dag til Doms blev optagen. Da saaleedes blev for Rett
Kiendt, Dømt og
Afsagt.

Med de forhørte Vidners Eedelig forklaring, er Sagen bragt i formodning, det Knud Olsøn
Gierstad Søndags aften imel: Juul og Nye Aar sid[st] afvigte, skal have overfaldet Anders
Knudsøn Gierme og slaget hands Pande til blods, samt Revet Een deel haar af hands hoved.
Thj Kiendes for Ret, efter Lovens 1 Bog 14de Cap: 6 art:, bør Knud Olsøn Gierstad, ved sin
Egen Eed, sigtelsen sig at fralegge, det hand ej, dend om/m/elde dags aften, uden for
huusmanden Bottolph Nielsøns huus paa Gaarden Gierme Bøen!! (ovanfor nemnd Emstad),
har slaget Citanten Anders Knudsøn Gierme eller Revet haar af hands hoved: og saaleedes
for ald widere tiltalle fri at være, og Processens omkostninger paa begge sider da at være
ophæved. Men, trøster Knud Olsøn Gierstad sig ej til, dend om/m/elde Eed at aflægge, da bør
hand i følge Lovens 6de Bog 7de Cap: 8de art: at bøde Trende sex lod sølv, er 9 rd:, og betalle
til Citanten i processens omkostning 3 rd:, alt inden 15 dagge efter den/n/e Doms lovlig
forkyndelse, under widere lovl: adfærd.
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Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig gav til kiende, det ieg for Hr: Borgemester Dankert
Fasmer udj Bergen og paa hands wegne, til dette Ting med Mundtl: warsel har ladet stevne og
indkalde Willum Jsaaksøn Schielde, nu Hellesnes, at blive Dømt til at betalle og indfrie sin
Rewers af 12 Maj 1752 med 4 rd:, samt at betalle processens omkostning, og vil ieg
fornem/m/e om dend indstevnte møder.
Dend indstevnte Willum Hellesnes møtte og tilstoed lovl: warsel at have bekom/m/et.
Citanten lagde i Retten dend indstevntes Revers af 12 Maj 1752, lydende paa 8 rd:, foruden
postpenge, der paa fantes afskreven at være betalt {d: .. ....} \i Octbr:/ 1752 det halve med 4
rd: dend fremlagde Rewers, som war bilagt med behørig stemplet papiir, er saalydende.
Dend indstevnte Willum Hellesnes fremlagde Hr: Borgemester Fasmers qvittering af 14de
Octbr: 1752 for de paa den/n/e gield betalte 4 rd:, og sagde at vilde aflægge sin Eed, det hand
ej war Hr: Borgemesteren de paastevnte 4 rd: skyldig. Dend fremlagde qvittering, som var
belagt med behørig stemplet papiir, er saalydende. Dom/m/eren tilspurte dend mødende om
hand trøster sig til at benægte at det er hands haand som staar under Reversen. her til Willum
Hellesnes swarede: ieg fragaar ej, at det er min haand som staar der under, men ieg har ej vist
det Reversen var høyere end som 4 Rdr:, begierede ellers Sagen udsat til neste Ting, for selv
at talle med Hr: Borgemesteren.
Citanten sagde, ieg havde til som/m/er Tinget dette Aar, følgelig Mons:r Alstrups
forlangende, som til Reversen er berettiget, ladet stevne paa den/n/e Sag. Men da begierede
bem:te Willum Hellesnes fordrag indtil dette høste Ting, paa det hand selv kunde talle med
Hr: Borgemesteren, af dend aarsage lod ieg Sagen incaminere. Men som Willum Hellesnes
nu bruger sam/m/e udflugt, disuden sidder paa en gandske liden og Ringe jordepart, er det at
befrygte, det hand ved saa lang udsettesle kand blive insuffisant, hvor for ieg i Kraftigste
maader protesterer imod all udsættelse, og Urgerer paa Dom efter stevnemaalet.
Afskeediget
Willum Hellesnes paastand om udsettelse billiges ham indtil dend 22de Nobr:
førstkom/m/ende, da Sagen til Et udsættelse Ting atter her worder foretaget.
Ole Aamunsøn i Fin/n/e Teigen gav til kiende, det ieg med Muntl: Continuations [Varsel] til
dette Ting har ladet stevne og indkalde Siur Erichsøn Seim med den i aar til Gaarden Seim
ankomne unge Mand Joen Siursøn Seim at møde her for Retten og Legitimere Dem med hvad
Rett de hugger og flæcker Næver i min Eiendoms skoug Finne-Teigen, og i mangel af lovlig
adkomst der til, at imodtage Dom, under straf at endtholde dem fra saadant forretagende, samt
at svare processens omkostning.

De indstevnte blev 3de gange paaRaabte, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Ole Wangen og Knud Lofthuus afhiemlede stevningen at være paa Gaarden
Seim med mere end 14 dagges varsel lovlig forkyndt udj Siur Seims Eget paahør, og som Jon
Seim ej lod sig finde, blev stevningen forkyndt udj hands Kone Randwei Howersdatters
paahør.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
De lovlig indstevnte Siur Erichsøn Seim og Jon Siursøn ibdm: gives Lavdag til nest
anstundende aars som/m/er Ting at møde.
Encken Jnger Worm, sal: Miltzous efterleverske, udgivene Caution af dags dato til Hands
Maj:tts Cassa for dend Capital 2380 rd:, som er, for Niels Griis Alstrups forpagtnings
Sum/m/a af Famillie, Folcke-skatt og Copulations penge paa Landet i Bergen Stift. blev læst.
Dend 10de Nobr: Continuerede Wangens Ting, er passeret som følger.
Encken Jnger Worm, sal: Miltzou[s], udgivene bøxel brev, med Revers, af 20de Octbr: 1755,
til Mickel Knudsøn paa 1 Løb 3 Mrk: smør i Gaarden Dyckesteen, blev læst.
Ole Nielsøn Træen udgivene skiøde af 7de Nobr: 1755 til Holgier Halvorsøn Reime paa 9
mrk: smør uden bøxel i Gaarden Reime, blev læst.
Lars Størkaarsøn Bratager udgivene skiøde af 8 Julj 1755 til Ole Bottolphsøn Bratager paa 12
mrk: smør med bøxel i Gaarden Bratager, blev læst.
Ole Bottolphsøn Bratager udgivene gields brev af 9 Julj 1755 til Lars Siurs: Nessem for laante
penge 120 rd:, imod det underpant af 12 mrk: sm: i gaard: Bratager. læst.
Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig for Hr: Borgemester Fasmer eller Mons:r Alstrup, gav
til kiende, at dend Sag som dend 8de Nobr: blev udsatt til dend 22de, Er nu imindelighed
afgiort, begierede i Retten fremlagde papiirer mig tilbage leveret. den/n/e Compar[ent]ens
paastand blev efterkom/m/et.
Lensmanden Frantz Wenviig efter forrige tiltalle Contra Knud Fittie, æskede Sagen i Rette og
gav til kiende, at som Knud Fittie ej har efterkom/m/et sit paa nestleeden som/m/er-Ting
giorde løfte, saa har ieg været nødsaget, ved Muntl: Continuations-stevning til dette Ting at
lade ham lovl: indkalde til Doms imodtagelse for min Retmæssige fordring 5 rd: 3 mrk: 10 s:,
som af ham selv, her inden Retten paa seeneste Ting, blev tilstaaet rigtig at være. saa er hand
og stevnet paa Processens omkostning, og vil ieg fornem/m/e om hand nu møder.
Dend indstevnte Knud Fittie blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde sware.
Kaldsmændene Ole Wangen og Knud Lofthuus afhiemlede stevningen at være med meere
end 14 dagges warsel lovl: forkyndt paa Gaarden Fittie udj Knud Fitt[i]e[s] Kones Jngebor
Michelsdatters
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og hands Stee-Søn Swend Richoldsøns paahør, siden hand, Knud Fittie, ej lod sig finde.
Citanten paastoed Dom. Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.

Dend indstevnte Knud Fittie har selv her inden Retten til dette Aars som/m/er Ting dend 9de
Julj tilstaaed fordringens Rigtighed 5 rd: 3 mrk: 10 s:, men dend gang alleene begieret
fordrag, da hand inden dette høste-Ting i mindelighed wilde betalle, paa det Fundament hand
erholde Sagens udsættelse til dette Ting. Da som hand sam/m/e sit løfte ej skall have
efterkom/m/et, har Citanten beviist, med Muntl: Continuations stevning til dette Ting lovl: at
have ladet indkalde benævnte Knud Fittie til Dom at imodtage. Efter saadan den/n/e Sags
beskaffenhed, Kiendes for Rett, det Knud Fittie bør betalle til Citanten Frantz Wenviig 5 rd:
3 mrk: 10 s:, og udj Processens omkostning 3 rd:, inden 15ten dagge efter den/n/e Doms lovl:
forkyndelse, under Nam og Execution.
Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig gav til kiende det ieg paa Justitiens vegne til dette Ting
har ladet stevne og indkalde Johan/n/es Torgiersøn Lille Ringheim, ung Karl, for ulovlig og
utilladelig handel og Kiøbmandskab, der om Vidner at anhøre, Dom at imodtage til
undgieldelse. saa er og i Sagen indkaldet bem:te ung Karls Fader Torgier Lille Ringheim,
widnerne at anhøre og Dom at imodtage, om det skulde befindes det hand Coniverer med
Søn/n/en for at Jlludere dend Kongl: allernaadigste Forordning. og vil ieg fornem/m/e om de
2de indstevnte møder:
Efter paakaldelse {paa} møtte Faderen Torgier Lille Ringheim, men icke hands Søn
Johan/n/es, som forklarede, at ald dend handel min Søn i aar har drevet, har været mig
tilhørende for min Regning og efter min befaling.
Citanten sagde, naar Torgier Lille Ringheim vil bekræfte sam/m/e sit udsigende ved sin
Egen Eed, vil ieg haabe, paa Justitiens vegne, Sagen der ved er afgiort.
Torgier Lille Ringheim strax aflagden!! (aflagde Eeden), med den Condition det hands Søn,
ham vitterlig, ej havde handlet noget for sig selv, men at all handelen hørte ham som Fader og
jordebrugende til.
Citanten begierede Sagen udsat indtil i eftermiddag, i haab at ung Karlen Johan/n/es selv
møder, aller helst Faderen har aflagd Eeden med en slags forbeholdenhed. i dette Moment
møtte Johan/n/es Torgiersøn selv for Retten og sagde at handelen tilhørte min Fader, er En
uimodsigelig Sandhed, men om ieg af uforstandighed, ved den leilighed kand have forseet
mig, i det ieg, min Fader uafvidende, kand have kiøbt en ringe Ting, og solt det igien, for at
vinde til Et par skoe, vil ieg for saadan forseelse betalle i Spare Børsen til de Fattige 1 rd:, og
til Kaldsmændene 48 s:, med løfte ej at giøre det tiere. dette Johan/n/es Torgiersens tilbud
blev af Retten imodtaget, og af ham strax efterkom/m/et.
Hr: Capitain Barchelaj æskede Tingsvidne Sagen forretaget, for at fornem/m/e hvem af
den/n/e Borst[r]ands Ottings Almue [møder], der tilEgner sig Eiendom i Almendingen i
Rundahlen.
David Store Ringheim, nu Mølster, Refererede sig til orriginal skiødet. Arne Lille
Ringheim, nu Qvitne, ligesaa. Jwer Schierpe ogsaa. Holgier Ullestad af Gulfierdings Otting
møtte og Refererede sig til hoved skiødet. Ole Wichingsøn Gierstad møtte og anviste
arveskifte brev af 16de Nobr: 1733, hvormed hand beviser det hands huustroe Gudve
Olsdatter er arvelig tilfalden i Rundahlens skoug Almending for 1 rd: 1 mrk: 4 s: Erich
Gierme af Dørvedahls Otting møtte og Refererede sig til hoved skiødet q q <ligesaa møtte
Mons:r Joachim og Peter Nordal og Refererede dem til hoved skiødet.> Knud Anfindsøn
Gierstad, nu Bryn, ligesaa. Peder Biørke af Gulfierdings Otting ogsaa.
Fleere indfandt sig ej, hvor for Citanten begierede Sagen udsat til i Morgen. som blev
billiget.
Peder Torgiersøn Store Hæg udgivene skiøde af 8de Julj 1755 til Anders Olsøn Sygnebære
paa Et Spand smør med bøxel i gaarden Store Hæg. nlev løst.

Anders Siursøn Urland udgivene gields brev af 10de Nobr: 1755 til Anders Larsøn Kolwe for
laante penge 40 rd:, blev publiceret.
Knud Anfindsøn Giære udgivene Pante Obligation af 23 Martj 1752 til David Mølster, læst til
Tinge d: 8 Julj sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: {fol: blev} 357, blev efter
paategnede qvittering af 14 Julj 1753 anvist til udslettelse.
Peder Reqwe udgivene Pante Obligation af 4de Febr: 1740 til Henrich Paaske, læst til Tinge
d: 25de April sam/m/e aar, og i Pante Bogen indført paa fol: 18, blev efter paategnede
qvittering af 28de Octbr: 1755 anvist til udslettelse.
Dend 11te Nobr: Er ved Wangens høste-Ting passeret som følger.
Ole Aamunsøn Dugstad og med Jnteresseredes udgivene skiøde af 8de Nobr: 1755 til Aamun
Størksøn Fiosse paa 20 mrk: smør i Gaarden Fiosse, blev læst.
Kield Colbeensøn Bøygde, Kield Andersøn ibdm: og Lars Larsøn ibdm: gav tilkiende, det de
med Mundtlig warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Ole Larsøn Aarmod, Vidner
at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Lars Aamunsøn Hirdt og Halvor
Brynildsøn Mørqve, betræffende det den indstevnte imod lovlig Marckeskields forretning,
begyndt dend 29de Junj 1752, og det der udj andragne forEenings wærcks 2den Post, har ladet
slaae græs uden Gierdes i Fællets Fæe beite, der for ved Dom at blive afstraffet, samt at
erstatte Processens omkostning. og vil vj fornem/m/e om dend indstevnte møder.
Dend indstevnte Ole Larsøn Aarmod møtte, tilstoed warselen, tilstoed og det hands tiener
eller huusmand havde slaget noget lidet i Fællets Fæe Beite imod Marckeskields brevet og det
der udj indførte forliig, hvor om hand nu med Citanterne wilde foreenes.
Citanterne sagde, vi seer ej paa nogen billig maade at blive foreenede med indstevnte Ole
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Larsøn Aarmod, siden hand ej vil holde sig sam/m/e efterrettelig, hvor for vi her i Retten frem
lægger bem:te Marckeskields brev, med begier En Extract af sam/m/e, for saa vidt det
oplysser den/n/e Sag, her i Acten maae blive inddragen, og som Ole Aarmod selv her for
Retten har tilstaaet det hands tiener har slaget græs i fællets fæe beite, saa er det ufornøden
her om at førre Vidner, men vj slutter Sagen og paastaar Dom efter stevnemaalet.
her for uden faldt megen talle imel: Parterne om adskillige Poster, som ej er paastevnt, hvor
for Retten ej kand befatte sig der med, allerhelst det er saadan/n/e Poster, som ej ved Dom
kand afgiøres førren Rettens middel kom/m/er paa Aastædet, undtagen den paastevnte post
alleene som her kom/m/er under paadøm/m/ende.
Parterne ærklærede at være foreenede saaleedes: 1o at Ole Aarmod her efter ej skal slaae i
fællets Fæe beite meere end som Citanterne slaaer. 2o Det Platz Ole Aarmod maae slaae,
skall hand indhægne. 3o Ingen af Parterne at Jage Creaturene i Fællets beitte, enten med
hund eller Folk. 4o og maae Ole Aarmod aldeeles icke kom/m/e om Qwandøllen at beitte.
5o ingen af Parterne at tilføye hinanden nogen skade enten med sviin eller i andre maader. 6o
Ole Aarmod at betalle til Sagefalds Cassen for sin forseelse 2 rd:, og til Citanterne 2 rd: i
processens omkostning.
Samson Colbeensøn Halsene gav til kiende, det ieg med Muntl: warsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Lars Tuften, widner at anhøre, som under Lovens faldsmal er indkaldet,

sc: Erich Haldorsøn, tiener pa Øye-jorden, Britte Asgrimsdatter, til huus paa Øyejorden, og
Christj Knudsdatter, til huus paa Tuften, betræffende de skieldsord hand, Lars Tufte, har
udtalt imod mig i min fraværelse, der om Dom at imodtage til undgieldelse og Processens
Erstatning.
Dend indstevnte Lars Tufte blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
De 2de første Vidner møtte, men det 3de og sidste widne efter paaraabelse møtte ej.
Kaldsmændene Erich Sundwe og Michel Bratholle afhiemlede stevningen at være lovlig
forkyndt paa huusmands Pladtset Tuften udj Lars Tufte[s] Eget huus og udj hands Eget
paahør, ligesaa sam/m/e gang stevningen forkyndt for widnet Christj Knudsdatter udj Eget
paahør, og det under Lovens faldsmaal at møde.
Citanten paastoed de 2de mødende widner Eedelig forhørt, og Lavdag for de udeblivende.
Eedens forklaring blev widnerne forelæst og formanet at blive ved Sandhed.
1ste Vidne, Erich Haldorsøn, tiener hos Ole Øye-jorden, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, Michels-dag Nest afvigte, kom ieg til Kiøn/n/egaard, der war Lars Tuften, som
tilspurte mig, om Fittens Formynder war ved Kircken i dag. da sigger ieg, hvem er det. Der
til hand swarede, og det er dend der ude, og Nævnte ingen ved Navn. Siden der efter møtte
ieg Lars en anden dag paa Kiøn/n/e-gaard: Da siger hand til mig, den Fittens Formynder der
ude, hand Samson, hand skall hede det ieg kalder ham, icke andet. Af hvad aarsage Lars
Tufte talte disse ord, gav hand ej tilkiende. Retten tilspurte widnet, hvor af hand kunde
forstaae, at disse ord blev talt om Citanten. Resp: fordj der i dend Bøygd ej er nogen anden
af det Navn Samson, end som Citanten. Citanten tilspurte Vidnet, om hand ej af andre har
hørt sige, at det Navn war mig tillagt, og kaldet mig saa, efter Lars Tuftens Mund. Resp: jo,
ieg har hørt det en gang siden, at Citanten blev kaldet saaleedes. Citanten havde ej widere at
tilspørge widnet.
2det Vidne, Britte Asgrims-datter, til huus paa Øye-jorden, aflagde Eeden og vidnede, at Nu
sidste Løwerdag 5 ugger forløben, war Citanten Samson paa Tuften og tilspurte Christj
Knudsdatter, om hun havde hørt noget om dend snack ham war tillagt. Men hun vilde icke
tilstaae noget, men skabte sig gall. i det sam/m/e kom/m/er Lars Tuften af skougen, da siger
Christj \til/ ham, Lars, har du hørt sigge, det ieg har kaldet Samson Fittes Formynder og Fittes
forsvar. her til sware[de] Lars: Nej, det kand ieg ej sige at du har sagt det. Da siger Christj
til Lars: det var Dig som sagde disse ord. Da swarede Lars, ja, det var mig som sagde det, og
ieg staar med det, og hand skal være det. Paa disse ord skiød Christj mig til provs. Da Lars
kom af skougen, havde hand en giørning i haanden, som var Kløvet mit i Toe, og som
Samson war gaaen bort, og var kom/m/en et støcke hen paa Marcken, blev Lars ham war, da
Raabte Lars, Kom hid Samson, saa skal du faae smage det ieg har i haanden. men jeg ved ej
om Samson hørte det. Citanten havde ej noget at tilspørge Vidnet.
Afskeediget.
Dend lovlig indstevnte Lars Tuften gives Lavdag til nest anstundende aars som/m/er-Ting
dend 5te Julj at møde, naar den/n/e Sag worder paaRaabt. Til sam/m/e Ting og tiid
forrelægges Vidnet, under Lovens faldsmaal Straff, Christj Knudsdatter Tuften at møde, sit
widnesbyrd at aflægge.
Dend af Hr: Capitain Barkelaj paastevnte Tingsvidne Sag blev med den/n/e Holbøyder
Ottings Almue foretget. men ingen indfandt sig som vilde tilEgne sig nogen Eiendom i
{den/n/es} Rundahls Almendingen, af den/n/e Ottings Almue.
Bøygde Procurator Niels Traae for Jwer Kiønnegaard eller Levestad, æskede Sagen i Rette
efter forrige tiltalle Contra Christen Hage. og producerede sin skriftl: Deduction af 7 Julj
nestl:, med de der udj paaberaabte bilager, der
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lyder som følger. Comparenten gav end ydermeere tilkiende, at have med Muntl: warsel til
dette Ting lovl: ladet indkalde bem:te Christen Hage til at anhøre Dom i Sagen, og vil ieg
fornem/m/e hvad hand nu kand have at forestille.
Dend indstevnte Christen Hage blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde svare.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Ole Wangen afhiemlede den/n/e Muntl: Continuations
stevning at være lovl: forkyndt for Christen Hage[s] boepæl paa gaarden Hage, og det udj
hands Eget paahør.
Comparenten Urgerede paa Dom.
Afskeediget,
Sagen optages til Doms indtil dend 15de Nobr: førstkom/m/de.
Øyel Nessem, efter forrige tiltalle, æskede Sagen i Rætte Contra Johan/n/es Tvedt, og vil nu
fornem/m/e hvad hand haver at forestille.
Johan/n/es Tvedt møtte og sagde, med Muntl: Contra stevning haver ieg til dette Ting ladet
Contra stevne Øyel Nessem, Contra widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, sc: Mogns Johan/n/essøn Tvete, i den/n/e Sag at aflægge sit Edelig widnesbyrd.
Hoved Citanten tilstoed den/n/e Contra stevning.
det indstevnte Vidne Mogns Tvete blev 3de gange paaRaabt. da møtte Lars Bøygd og sagde,
det widnet har begiert {for} af mig, for ham at svare, det hand tilstaar den/n/e warsel at være
ham lovl: forkyndt, og at hand forhen i Sagen har aflagt sit Vidnesbyrd, ved intet videre at
forklare, disuden er hand gam/m/el og swag, desaarsage ej formaar saa seent [paa] høsten at
Reise saa lange weie her til tinge.
Contra Citanten sagde, ieg haver fornødene qvæstioner til sam/m/e Vidne at fremsætte, der
for paastaar Laudag for Vidnet.
Afskeediget,
Vidnet Mogns Johan/n/essøn Tvedt forrelægges under Lovens faldsmaal straf at møde til nest
anstundende aars som/m/er Ting, som begyndes dend 5de Julj 1756, naar Sagen worder
paaRaabt.
Encken Jngier Miltzou udgivene bøxelbrev af 29de Octbr: 1755, med Revers, til Hermund
Michelsøn paa 1 pd: 12 mrk: smør i Gaarden Winnie lille Thuun, blev læst
Ole Torchielsøns udgivene gields brev af 26 Junj 1741, til Mons Torchielsøn ÆtesWold!!
(Eitesvold?), læst til tinge d: 15de Julj sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 51, blev
efter paategnede qvittering af 7de Nobr: 1755 anvist til udslettelse.
Mons Torchielsøn Ettesvold udgivene skiøde af 10de Nobr: 1755 til Torchiel Olsøn Sousjord
paa 2 pd: 13 Mrk: smør med bøxel i gaarden Sousjord, blev læst.
Torchiel Olsøn Sousjord udgivene Pante brev af 10de Nobr: 1755 til Ole Olsøn Sundve for
laante penge 60 rd:, imod det underpant af 2 pd: 13 mrk: smør i gaarden Sousjord, blev læst.
Torgier Davidsøn Mølster udgivene Pante brev af 10de Nobr: 1755 til David Jonsøn Mølster
for laante penge 96 rd:, imod det Pandt af En løb smør i Gaarden Mølster, blev læst.
Ole Nielsøn Mørqve udgivene gields brev af 10de Nobr: 1755 til Aamun Torchielsøn
Nesseim og Ole Aamunsøn ibdm: for laante penge 100 rd:, imod det underpant af En halv løb
smør med bøxel i gaarden Mørqwe, blev læst.

Lars Larsøn Jellen udgivene gields brev af 11de Nobr: 1755 til Aamun Torchiels: Nesseim og
Ole Aamuns: ibdm: for laante penge 60 rd:, imod det pant af 6 mrk: sm: i gaard: Jellen, blev
læst.
Dend 12de Nobr: Er ved Wangens Høste-Ting passeret som følger.
Hr: Peder Blydt, Residerende Capellan her til Præstegieldet, efter forrige tiltalle Contra
Endeel huusmænd og Inderster her af Wangens Ting lav, æskede Sagen i Rette, og vil
fornem/m/e om de forrelagde Personer nu møder.
De instevnte og forrelagde Personer blev alle paaRaabt, men ingen møtte.
Citanten fremlagde Kaldsæddelen, med paategned Rettens forelæggelse af 10de Julj 1755,
dend hand for alle vedkom/m/ende lovlig har ladet forkynde, begierede Kaldsmændene
sam/m/e maatte afhiemle.
Kaldsmændene Ole Wangen og Knud Lofthuus efter Loven afhiemlede Rettens forrelægelse
for alle i stevningen benævnte Personer at være En hver i sær lovlig forkyndt.
Citanten sagde, De grunde ieg haver til dette mit søgemaal, er det mig allernaadigst
meddeelte Kalds brev af 6de Nobr: 1744, og Et Allernaadigst Reschribt af 9de Febr: 1748,
dem ieg her fremlæger til Actens følge. sam/m/e blev allerunderdanigst oplæst og er af
følgende indhold. Citanten tilspurgte Laug Retten med dend Ting søgende Almue, om det
icke er dem bekiendt, at dette mit Allernaadigste Kalds brev, og det Allernaadigste Rescribt,
som nu allerunderdanigst blev oplæst, er bleven allerunderdanigst Publiceret af alle Prædike
stoele her i Wosse Præstegields tilhørende Fiire Kircker. her til Laug Retten og Almuen
Eenstem/m/ende og som med Een Mund alle svarede, at det er dem gandske vel bekiendt, det
Kalds brevet og det Kongl: Rescribt er læst af Prædicke stoelen for Almuen. En[d] lagde
Citanten i Rette tvende skrivelser, det Ene fra hans Excellence Hr: Stiftbefalingsmand von
Cicignon, det andet af 28de Maj 1755 fra dend Constituerede Biskop Hr: Stift Provst
Tidemand, begge saalydende. Citanten paastoed Dom med erindring om processens
omkostning.
Afskeediget,
Sagen optages til Doms indtil i Morgen d: 13 hujus.
Hr: Capitain Barchelaj[s] tingsvidne sag blev med den/n/e Winjer Ottings Almue foretaget.
Wiching øvre Ryche møtte og Refererede sig til original skiødet. Wiching Tvilde ligesaa.
fleere indfant sig ej, hvor fore Sagen udsættes til i Morgen.
Sig:r Nordal som Sagefalds Eier, efter forrige tiltalle, æskede Sagen i Rette Contra Michel
Dugstad og Swend Richolsøn Fitie, og gav til kiende
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det hand følgelig forbrydernes forlangende og paa deres angivelse, med Muntlig
Continuations stevning til dette Ting har ladet indkalde begge forbryderne Michel Dugstad og
Svend Fitie, [at]? anhøre deris angivne Vidner som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc:
Siur, huusmand hos Aamun øvre Lie, Peder Soldat, tiener hos Tollef Bryn, og Baar
Swerkesøn, wærende hos sin Fader paa Gaarden Ræne, saa er og de 2de hoved Mænd
indkaldet, Dom at imodtage til undgieldelse og processens erstatning.
Michel Dugstad møtte og tilstoed warselen, ligesaa møtte de 2de Vidner Siur og Baar, men
Svend Fitie og det Vidne Peder Soldat efter paaRaabelse møtte ej.

Kaldsmændene Ole Wangen og Knud Lofthuus afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt
paa Gaarden Fitie i Swend Fitie[s] Eget paahør. ligesaa er stevningen lovl: forkyndt under
Lovens faldsmaal for Vidnet Peder Soldat i hands Eget pahør, og det paa Gaarden Dolwe,
hvor hand nu tiener hos Berge Dolwe.
Actor paastoed de 2de mødende widner forhørte, og erindrede om Lavdag for de
udeblivende. Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at blive ved Sandhed.
1ste Vidne, Siur Størksøn, er huusmand, nu værende huusmand paa Gaarden Nyrre, aflagde
Eeden efter Loven og vidnede, ieg har ej været i de 2de indstevntes deris lag, men ieg kom
gaaende i Thuunet, og i det sam/m/e kom Svend gaaende imel: Thuunene, og Michel kom
sp[r]ingende efter ham og slog med sin haand bag paa Svend sin Ryck, men om det var af
vreede eller spøg, ved ieg ej, hvilcket er alt hvad ieg har hørt eller seet. Parterne havde ej
noget at tilspørge Vidnet.
2det Vidne, Baar Swerkesøn, tienende hos sin Fader paa Gaarden Ræne, aflagde Eeden og
vidnede, at da vj ware forsamlede paa Gaarden øvre Lie, gick Michel forand ind i stuen, og
Sven, ieg, med fleere gick bag efter, da vi war kom/m/en i stuen, tog Michel Svend i haanden,
og trøckede eller skuede haanden til side, men ieg kunde ej see at det var i vreede. saa gick
Swend ud og Michel bag efter. Da de war kommen ud, siger Swend til Michel, du var stoer
paa det i dag. Da swarede Michel. wær ej vreed min broder, og med det sam/m/e lagde hand
sine hænder paa Svend sin skulder. Da siger Svend, det skall du have at vide. da bad de
hinanden at gaae afsides, og forbød os andre, det ingen skulle kom/m/e efter dem. Men vj
gick alle efter dem, og da vj kom til dem, laae de begge paa jorden og {havde hin anden i
haaret} Michel laae under og Svend oven paa, og havde hand Michel i ha[a]ret. da siger
Michel til os, vil i nu have mig i live, saa tag ham af mig. saa skilte vi dem ad, og videre ved
ieg ej. Parterne havde ej noget at tilspørge Vidnet.
Afskeediget,
det lovl: indstevnte Vidne Peder Soldat forrelæges under Lovens Faldsmaal straf at møde til
nest anstundende Aars som/m/er Ting.
Anders Olsøn Sy[g]nebære udgivene skriftl: forpligt, af 7 Julj 1755 til Peder Torchielsøn
Store Hæg med huustroe Magli Knudsdatter, om hvad de skall nyde til livs ophold for
gaarden Store Hæg[s] afstaaelse, blev læst.
Ole Nielsøn Mitthuun udgivene skiøde af 12 Nobr: 1755 til Anders Knudsøn Dagestad paa 9
Mrk: smør med bøxel i Gaarden Dagestad, blev læst.
Den 13de Nobr: blev med Wangens Høste Ting Continueret, er saa passeret.
Udj Sagen indstevnt af den Residerende Capellam Hr: Peter Blydt, som selv møtte for Retten,
Contra Endeel af Almuen, hvor af ingen møtte, blev saaleedes for Ret, Kiendt, Dømt og
Afsagt:
Det er at wendte, det de jndstevnte er oplyst, og i det mindste har lært Børne Lærdommen, da
de, i huus Tavlen udj dend liiden Catechismus, finder opteignet og har lært, det Guds Aan!!
(Aand?), ved Apostelen Paulus udj hands første Epistel til de Corinthers 9de Capit: har
forordnet for dem, som forkynde Ewangelium, at de skulle leeve af Ewangelio. I det 11te
Wers byder Apostelen, vd Guds Aan, Naar Een Lærere for og i sine tilhørere har saaet de
Aandelige Ting, bør hand og at høste Tilhørenes Kiødelige. Og udj hands Epistel til de Rom:
15 Capt: 27 Wers byder Apostelen, det vij her udj Norge, som tilforn vare hedninger, og nu
ere blevne deelagtige i de Aandelige Ting, Vii ere skyldige at bewiise Vores Lærere Tienneste
i de Legemlige Ting. I Epistelen til de Gallat: 6 Cap: 6te Wers byder Apostelen, det tilhørere
skall deele med deris lærere alle haande got. Er at forstaae, De skal give deris lærere som

Arbeide i Ordet, og waager over Tilhørernes Siæle, saaleedes at Læreren kand leeve og have
sit Rigelig udkomme for sig og sine, saa at Læreren med glæde kand forestaae det H(....?)ige
Lære Embede, at hand icke jblandt sine Tilhørere skal Arbeide
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suckendes. Da Apostelen, ved Guds Aan, udj Epistelen till de Ebs: 13 Cap: 17 Wers har lagt
for tilhøre[r]ne Een straf saleedes: Thi siger hand, det bliver Eder tilhørerne icke gavnligt.
Forstaae, om Lærerne skall arbejde, Suckendes. Vores allernaadigste Konge har allernaadigst
Kaldet, forordnet og beskicket Hr: Peter Blytt til at være Lærere og Residerende Capellan her
I dette Wosse Præstegield. Da vores Allernaadigste Konge tillige, udj det Allernaadigste
Kalds Brev, allernaadigst har befalet, det dend Residerende Capellan hr: Peter Blytt af
Meenigheden skall nyde højtids Offer. Og Lovens 2den Bogs 12te Capt: 7de Articul, pag:
309, byder, det Præsterne skal nyde Offer paa de Tree store højtider af alle, som med Alterens
Sacramente betienes.
Da alt forestaaende ei har kundet frugte hos disse Jndstevnte og halstarrige med Andre slige
sindede gienstriidige Undersaater, har Vores allernaadigste Konge, ved Rescribt af 9de
Februarij 1748, allernaadigst bydet og befahlet, det dend Reciderende Capellan skal nyde
Offer af Meenighden til alle 3de højtiider, og det som er det forfærdeligste, at vores
Allernaadigste og Milde Konge som Fæderne Landets from/m/e fader, udj høyst bemelte
Rescript, Selv allernaadigst maa Klage, det hand, vor Naadige Konge, ugierne maae
fornemme, hvorleedes Almuen paa Et eller Andet stæd, udviiser opsætsighed og ulydighed
jmod Loven og de Kongelige Allernaadigste Anordninger. Dette maa smerte Eenhver
Rettsindig ærekiær Undersaat, at høre; det vores allernaadigste og from/m/e Konge Klager
over hands Undersaatters opsetsighed og ulydighed. Dog har det icke Kunde bevæge disse
jndstevnte og haarhiertede undersaatter til lydighed, hvor for hr: Petter Blytt har veret
nødsaget at Andrage det for Stiftets høje Øfrighed, men Alt med liige frugt. Sambt er Endelig
kom/m/en til dend yderlighed, at Læreren hr: Petter Blytt, er lige som tvungen til, ved Proces
og Rettergang at søge sine tilhørere, for det, hand efter Guds og Kongens Lov tilkom/m/er for
sit Arbeide. Men, for End hand, hr: Petter Blydt, har greebet til denne yderligere Extremitet,
der ellers Aldeeles icke passer sig med hands hellige Embede, har hand først Raadført sig med
sin foresadte Provst, som det her ad acta tilførte Brev af 27 Maij h: A: udviiser, og efter
saadan Raadførelse, ved skrifftlig Stefnemaal af 5te Juni dette Aar, her til Wangens Som/m/er
Ting jndkaldet huusManden Baar i Souwes-hagen med Koene, Willum Uqwitne med Koene,
Ole Lae med Koene, Erich Odsøn Twerberg med Koene, Torfind Dagfindsøn \Kløwe/ med
Koene, Siur Holjersøn Ygre med Koene, \og Guro Twerberg/, for Resterende Offer fra Aaret
1750 begyndelse jndtil Nærværende tiid. Men som jngen af disse jndstevnte, efter
paaraabelse, møtte paa Sommer Tinget, blev dem givet Lavdag til dette Ting. At denne
Lavdag er de Jndstevnte lovlig forkyndt, har Citanten beviist, dog møder ingen ej heller til
dette Ting, hvor fore Citanten har paastaaet Dom .
Thi Kiendes for Rett at vere, det disse Indstevnte og benevnte Persohner, for dem og deres
huustroer, bør betale til Citanten hr: Peter Blyt det Resterende Offer fra Aarets begyndelse
1750, og jndtill betalingen skeer, og det med (Toe?) skilling danske for hver Persohn til
h(......?) Resterende højtid. Saa bør og disse Navngifne (hver?) (især?) for sig, betale til
Citanten i Processens Omkostning 2 (skilling?),
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alt at Efterkommes jnden 15ten dage efter denne Doms lovlige forkynelse under Nam og
Execution.

En Underrettes Dom afsagt den 15 Julj 1754, blev læst, hvor ved Anders Michelsøn Lie er
tilDømt Odels Retten til 1 Løb 2 pd: 10 mrk: smør med bøxel, og overbøxel til 12 ½ mrk:
smørs Landskyld, udj Aasædet Gaarden Nedr: Lie 1ste Thuun.
Anders Michelsøn Lie udgivene skiøde af 8de Nobr: 1755 til Svend Andersøn paa En Løb 2
pd: 10 mrk: smør med bøxel, og overbøxel til 12 ½ mrk: smør i gaard: Nedr: Lie, blev læst.
Ole Larsøn Aarmod udgivene gieldsbrv af 12de Febr: 1752 til Lars Colbeensøn Hægland, læst
til Tinge d: 12 Julj sam/m/e Aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 359, blev efter paategned
qvittering af 3 Nobr: 1755 anvist til udslettelse.
Corporal Peder Reqve udgivene gieldbrev af 11de Nobr: 1755 til Cancellie Raad og
Sorenskriver Fleischer, for pengelaan 200 rd:, imod det underpant af 1 ½ Løb smør med
bøxel, og overbøxel til 1 Løb smør, i gaarden Reqves Nedre Thuun, blev læst.
Sig:r Peter Tønder Nordahl udgivene skiøde af 10de Nobr: 1755 til Jwer Knuds: paa 1 Løb 1
pd: 5 mrk: smør med bøxel, og overbøxel til 16 mrk: sm:, i gaard: Qwareqval.
Sig:r Peter Tønder Nordahl udgivene skiøde af 11de Nobr: 1755 til Ole Wichingsøn paa 1
Løb 2 pd: 10 ½ mrk: smør med bøxel i gaarden Gierstad, blev læst.
Torbiørn Samsonsøn Oure og medJnteresserede udgivene skiøde af 12de Nobr: 1755 til
Joseph Samsonsen paa 9 mrk: smør i gaarden Nedr: Oure, blev læst.
Wiching Hallesøn Wæthe skriftl: forpligt af 13de Nobr: 1755 til hands Moder Ragnilde
Bergesdatter, hvad hun aarlig skal nyde til livs ophold for Gaarden Wæthe opsigelse, blev
læst.
Ole Larsøn Aarmod udgivene gieldsbrev af 10de Nobr: 1755 til Øyel Olsøn Nessem for
pengelaan 99 rd:, imod det underpant af 42 mrk: smør i gaard: Aarmod.
Jwer Knudsøn Qwareqwal udgivene gieldsbrev af 11de Nobr: 1755 til Henrich Jwersøn
Helleve og Niels Andersøn Mitthuun for laante penge 300 rd:, imod det underpant af 1 Løb 1
pd: 5 mrk: smør med bøxel, og overbøxel til 16 Mrk: smør i gaarden Qwareqwal, blev læst.
Dend 14de Nobr: Er ved Wangens Høste-Ting saaleedes passeret.
Torbiørn Matsen Sæwe udgivene bøxelbrev, med Revers, af 13de Nobr: 1755, til Knud
Pedersøn paa En Løb smør i gaarden Wæstreim, blev læst.
Arveskifte brevet af 25de Septbr: 1755, sluttet efter Aamun Anfindsøn Giære, blev læst, og
var Stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds udj Gaarden Giære vestre Thuunet 1 Løb 2 pd:
smør med bøxel, wurderet 280 rd:, og udlagt for gieldsfordring til Giertrud Knudsdatter 8
Mrk: smør for 18 rd: 4 mrk:, Resten er lodnet imellem Arvinger, saasom til Encken Britte
Anfindsdatter 2 pd: 8 mrk: smør, til Søn/n/erne Anfind og Ole, hver 18 2/3 mrk: smør, og til
Døtterne Jngebor den Eldere og Jngebor dend yngere Aamunsdøttere, hver 9 1/3 mrk: smør.
hr: Capitain Barchelaj Tingsvidne Sag, med den/n/e Qvitler ottings Almue, blev foretaget.

Anders Nedr: Lie møtte og Refererede sig til hoved skiødet. Tollef Stephensøn Bryn
anviste arveskifte brevet af 11de Octbr: 1732, sluttet efter hands Sal: Fader, det ham i arv er
udlagt paa hands lod, anpart i den/n/e Rundahl Alminding for 4 mrk: Danske. Af Bordahls
otting møtte Aschield Houge, nu Bøe, refererede sig til hoved skiødet. Stephen Rondwe
ligesaa. Siur Rondwe ogsaa. End nu møtte af Qvitler otting Siur Wiche og refererede sig til
skiødet. Gullich Sondwe[s] Encke af Bordahls otting, nu boende paa Store Ringheim i
Gulfierdings otting, møtte og refererede sig til hoved skiødet.
Som ingen fleere indfandt sig, begierede Citanten Sagen udsat til i Morgen, som blev
billiget.
Ole Lie gav tilkiende det ieg med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde
min grande Aamun Lie fordi hand i Som/m/er Kiøbte sig En gra hæst og sat i Marcken, og
som sam/m/e vilde sige!! (stige) Øg, eller hoppe, og dend icke vilde staae for hæsten fordj
dend havde siget!! (stiget) forhen med en anden hest, er de begge udfaldet for Fieldet og
slaget sig ihiel, der om Aamun Lie bleven indkaldet at anhøre vidner, dom at imod tage til at
betalle mig hæsten, og at sware processens omkostning.
Vidnerne som i sagen er indkaldet, ere Ole Træen, Torbiøre Larsdatter Growe, Lars Grow og
Jngebor Monsdatter Growe, samtlig under lovens falsmaal indkaldet, deres vidnesbyrd om
hesten at aflægge. og vil ieg fornem/m/e om samtlig indstevnte møder.
Aamun Lie møtte, tilstoed warselen og sagde, ieg og min grande haver samfællets støel, da
ieg havde Kiøbt dend omstevnte hest, og havde faaen dend til min Gaard, kom Citanten, min
grande, ind til mig i min stue og vilde bytte sin Øg med mig, imod min hest, men som ieg var
swag sam/m/e dag, gav ieg ham intet svar derpaa, hvorfor wi begge lod vores Drenge føre
hestene paa støllen, hands Dreng op førte hands (hest?), og min Dreng op førte min grae hest,
og fultes de ad op paa
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Støllen; 2 eller 3 dagge derefter fick vj at vide det den/n/e skade var skeet.
De indstevnte vidner møtte, undtagen Jngebor Mognsdatter Growe, som efter paaRaabelse ej
møtte. Eedens forklaring blev de mødende vidner forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Ole Nielsøn, boende paa Gaarden Træen, aflagde Eeden efter Loven og vidnede.
at føren[d] Aamun Lie fick hæsten, Eiede Jwer Swange dend, og da begierede ieg at Schiølje
Mændene vilde laane mig deres Øg, hvor til de svarede ja, naar ieg vilde hente øgene paa
Støllen, saa gick ieg op paa Støllen for at hente øgene, som vare paa Liland Støllen, og der
blev jaget af den/n/e gra hest, og møtte ieg øgene og fick dem ind i Sællet, og saa jog ieg
hesten der fra, paa anden maade kunde ieg ej faae øgene. Citanten tilspurte vidnet, at da hand
tog dend Eene øg, om hesten da icke jog dend anden øg ud i En Myhr. Resp: jo, hand jog
øgen over Myhren, og sprang selv need i Myhren, saa ieg maatte hielpe ham op af myhren.
Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det Vidne, Torbiør Larsdatter, værende hos hindes Fader paa Gaarden Growe, efter aflagde
Eed vidnede, Efter at Aamun Lie havde faaen gra hæsten, var dend tillige med Ole Lie sin øg
kom/m/en i Kalve hagen, og som ieg skulde lucke Kalvene ind, var det med nød ieg kunde
bierge mig fra dem, fordj øgen spende og slog hesten fra sig, og var dette En Torsdags qvæl at
de ware kom/m/ene fra Støllen, som war kort føren de bleve børte!! paa Støllen.
3de Vidne, Lars Einersøn, boende paa Gaarden Growe, efter aflagde Eed vidnede, En
Torsdags aften, da ieg fick at høre at øgen og hesten war kom/m/en need fra Støllen i min
Kalv hage, tog ieg Et bitsel og gick op for at tage øgen, men de sprang begge den Vej op som
de var kom/m/en fra, siden sprang de afsides og need efter Veien, og som hesten vilde stige
øgen, spente og slog øgen fra sig saa de begge falt need af en haug, hvilcket var det sidste ieg

saae dem. Fredags Morgenen gick ieg op for at finde mig en græs børre, da saa ieg øgen lae
død mit i Elven. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Ole Wangen afhiemlede Stevningen at være lovl:
forkyndt under Lovens faldsmaal paa Gaarden Growe for vidnet Jngebor Mognsdatter udj
hindes Eget paahør, hvor hun boer sam/m/e Sted.
Afskeediget,
det lovlig indstevnte vidne Jngebor Mognsdatter Growe forrelæges under Loven faldsmaal
straf at møde til nest anstundende Aars Som/m/er Ting.
Dend 15de Nobr: Er ved Wangens Ting passert saaleedes som følger.
Sig:r Peder Tønder Nordahl udgivene skiøde af 11de Nobr: 1755 til Tosten Olsøn paa En Løb
1 pd: 12 mrk: smør med bøxel i Gaarden Gierstad, blev læst.
Tosten Olsøn Gierstad udgivene gieldsbrev af 14de Nobr: 1755 til Erich Hermunsøn Rogne
for laante penge 200 rd:, imod det underpant af 1 L: 1 pd: 12 mrk: sm: i Gaard: Gierstad.
Arveskifte brevet af 28 Martj 1754, sluttet efter afgangne Lars Larsøn øfre Fenne, blev læst,
og var Stervboen Eiende jordegoeds udj Gaarden øfre Fenne 1 Løb smør med bøxel, wurderet
216 rd:, og udlagt først for gieldsfordring til Cancellie-Raad Fleischer 20 2/3 mrk: smør for 62
rd:, til Jngebiør Larsdatter 8 2/3 mrk: smør for 26 rd: Resten lodnet imel: Arvingerne,
saasom til Encken Gundwor Mognsdatter 21 2/3 mrk: smør, til hands Børn, Lars og Mons
Larsøn/n/er, hver 4 2/3 mrk: smør, til Jngebiør, Maritta, Britta dend ældre, Britta den yngre,
og Gundbiør Larsdøttere, hver 2 1/3 mrk: smør.
hr: Capitain Barchelaj Eskeede Tingsvidne Sagen i Rette, med den/n/e Bøer ottings Almue, og
vil fornem/m/e hvem som møder med deres Adkomster.
Niels Jwersøn Bøe møtte og Refererede sig til hoved skiødet. Anders Nedr: Hylle ligesaa.
Jwer Ousgier ogsaa. Jørgen Nedr: Growe som de andre. Mogns Odsøn Ullestad af
Galfierdings!! (Gulfierdings) otting møtte og anviste arveskifte brevet af 28de Febr: 1738,
hvor med hand bevisser, det ham i arv effter Moderen Randve Larsdatter er udlaadnet En
andeel i den/n/e almending for 1 rd; 20 s:
Fleere indfandt sig ej, En/n/u udsættes den/n/e Tingsvidne Sag til d: 17de Nobr:
Udj Sagen indstevnt af Jwer Erichsøn Kiøn/n/egaard, nu Lewestad, paa hvis vegne møtte
Procurator Niels Traae, Contra Christen Hage, som ej møtte, er saaledes for Rett, Kiendt,
Dømt og
Afsagt.
Citanten Jwer Erichsøn Kiøn/n/egaard, nu Lewestad, bevisser med Arveskifte brev, begyndt
dend 3de Aug: 1742 og sluttet dend 2den Aug: 1743, efter hands afgangne huustroe Jngeri
Olsdatter, det indstevnte Christen Hagen selv Persohnlig har mødt for skifteRætten og tilstaaet
at være skyldig til Stervboen for Reede laante og forstragte penge 20 Rdr:, som sees paa
bem:te skiftebrevs pag: 27. disse 20 Rdr: findes igien at være udlaadnet saaleedes: paa pag:
41 Er Enckemanden, som nu er Citanten Jwer Erichsøn Kiønnegaard, i arv udlaadnet 5 rd:,
hands Søn/n/er er udlaadnet i arv Resten, saasom paa pag: 44, Ole Jwersøn, pag: 45, Torbiørn
Jwersøn, pag: 46, Erich Jwersøn, og pag: 47, Joen Jwersøn, hver 3 rd: 4 mrk: 8 s:, som
udgiør dend fulde Sum/m/a 20 rd: Da som Citanten saaleedes har beviist sit Søgemaal, og
tillige Efter Loven er sine Børns Værge, saa Kiendes for Rett, det indstevnte Christen Hage til
Citanten Jwer Erichsøn Lewestad bør betalle disse paastevnte 20 Rdr: med lovlig Renter fra
2den Aug: 1743 og indtil betalning skeer, samt udj Processens omkostning
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6 rd:, og det inden 15ten dagge efter den/n/e Dombs lovlig forkyndelse under Nam og
Execution.
Sig:r Nordahl efter forrige tiltalle Contra Arne Skiple og Joen Fannestølen, æskede Sagen i
Rette, og gav tilkiende ved Muntlig Continuations Stevning at have til dette Ting lovlig ladet
indstevne bem:te tvende forbrydere, Dom at anhøre, og endelig inu først at anhøre de 2de
vidner, Lensmanden Frantz Wenviig og Anders Giære, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, deris vidnesbyrd at aflægge om det øvede Klam/m/erie og slagsmaal, og vil ieg
fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
de indstevnte efter paaRaabelse møtte alle, undtagen Arne Schiple.
KaldsMændene Ole Wangen og Knud Lofthuus afhiemlede Stevningen at være med meere
end 14 dagges warsel lovlig forkyndt for Arne Skiple[s] boepæl paa Gaarden Skiple, udj
hands Kone Lisbeth Olsdatter[s] paahør, siden Manden ey var tilstæde.
Actor paastoed de Mødende vidner forhørte. Edens forklaring blev vidnerne forelæst, og
formanet at blive ved Sandhed.
1ste Vidne, Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig, aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at
nestleeden aar, En aften i høste Ting tiiden, kom ieg ind i Marie Blomberg[s] Stue, hvor Laug
Retten, Arne Skiple og Joen Fennestøllen sat ved bordet og fick Mad, da hørte ieg at Arne
Skiple og Joen Fan/n/estøllen war af vreede i Mundklammer, hvor om ved ieg ej. Da saae ieg
at Arne Skiple med sin flade haand slog Joen Fennestøllen oven i hovedet, saa at hands hatt
skree frem over Panden, der efter tog hand Joen Fennestøllen med fulde haand i skiæcket. Da
siger Joen, River Du, og i det sam/m/e Reiste hand sig op, men sat sig meed igien. siden
mund brugtes de noget lidet, og da ieg havde staaet der en liden stund, gick ieg bort, saa ieg
intet videre ved om den/n/e handel.
2det Vidne, Anders Hallesøn, boende paa Gaarden Giære, aflagde Eeden og vidnede, ieg war
selv LavRettesmand forrige aar, og sat ved bordet og fick Mad, den aften det paastevnte er
passeret, Joen Fennestøllen sat bag ved bordet, og Arne Skiple sat paa Kracken beent over
ham, de ware begge beskiencket. Da siger Arne til Joen, Du er en Fanteci. Da svarede Joen,
hvad er en Fanteci, du er en Fanteci, og som de sat og taltes, slog Arne med sin flade haand
Jon oven i hovedet saa hatten gick frem over. der efter tog Arne med sin fulde haand i Jons
skiæck og træckede ham til sig. Da sigger Joen, River Du. siden sat de og tallede sam/m/en.
og sat ieg mig for bordenden imell: dem. siden stoed Joen op og gick frem, og med det
sam/m/e tog hand med sin eene haand paa mig, og med dend anden tog paa Arne sin Axel,
hvor over Arne falt baglens {at} \over/ Kracken, saa at hands been kom op imod bordet,
hvorover lysset falt og sluckedes, men om Joen tog saa hart paa Arne, eller Arne sat saa løs
paa Kracken at hand faldt, da Joen tog paa ham, kand ieg ej sige. Joen gick strax bort, og
Arne Reiste sig op og blev siddende ved bordet hos os.
Actor paastoed Dom over Arne Schiple efter Loven, og frafald sit stevnemaal imod Joen
Fennestøllen, erindrede i det øvrige om processens omkostning. Thj blev saaledes for Rett
Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det er med de afhørte vidner bleven oplyst og beviislig giort, det Arne Skiple nestl: aar om
høsten i ting tiiden, udj Mari Blombergs Stue, da hand med LaugRetten og Joen Fennestøllen
sat ved bordet og fick Mad, udj Et Mund brugende eller Mund Klam/m/er med Joen
Fennestøllen, har taget bem:te Joen Fennestølen i skiæcket, og med sin flade haand slaget
ham i hovedet. Thj Kiendes for Rett, efter Lovens 6 B: 7 Cap: 8 art: bør Arne Schiple at

bøde 3de sex lod sølv, er 9 rd:, og betalle til Actor i Processens omkostning 3 rd:, inden 15ten
dagge efter Dommens lovlig forkyndelse, under Nam og Execution.
Ole Nielsøn Fræen udgivene skiøde af 10de Nobr: 1755 til Aschiel Olsøn Reime paa 9 Mrk:
smør uden bøxel i gaarden Reime, blev læst.
Sig:r Peter Tønder Nordahl udgivene skiøde af 14de Nobr: 1755 til Niels Anders: paa 2 Løber
1 pund og 6 Mrk: smør i gaarden Nedr: Ygre, blev læst.
Niels Andersøn Nedr: Ygre udgivene skiøde af 15de Nobr: 1755 til Aschiel Michelsøn Bøe
paa 2 L: 1 pd: 6 mrk: smør i gaarden Nedr: Ygre, blev læst.
Dend 17de Nobr: Continuerede Wangens Høste-Ting, da Retten blev beklæd med det
Ordinaire Laug Rett, undtagen i Anfind Norrem[s] stæd sat Torbiørn Rogne, for Lars Wiche
sat Faderen Siur Wiche, Tollef Gierme, i hands stæd sat Holgier Ullestad, er passeret som
følger.
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hr: Capitain Barchelai Eskede Tingsvidne Sagen i Retten, og vilde fornem/m/e hvem af
den/n/e Wigier ottings Almue der vilde tilEgne sig Eiendom i Rundahls Almindingen, men
ingen indfandt sig. altsaa lagde Citanten i Rette til Actens følge En Copie af Originale
skiødet, dateret 18 Junj 1727, som hand anviste, og sagde at Copie af dette Original skiøde er
i alle Folckes hænder, og der udj findes dend første Kiøbende at være hr: Niels Wenviig,
dend anden, hr: Lieutenant Nordahl, og saa fremdeeles, men i Originalskiødet, som har lagt i
forvaring hos David Mølster, er hr: Niels Wenviigs Navn udRaderet og med En Bondepen
igien skrevet Olle Store Ringheim, som alt øyensiunlig er at see. Der næst fremlægger hand
sit Eget adkomst og skiøde af 13 Julj 1745 til beviis det ieg er En lods Eier i sam/m/e
Almending, sam/m/e ieg begierer i Acten indført, og saaleedes slutter den/n/e Tingsvidne
Act, med paastand om at faae Tingsvidnet wedbørlig beskreven. De fremlagde breve er
saalydende.
Bøygde Procurator Niels Traae for Aamun Bøe efter forige tiltalle Contra Ole Tweite og
Størk Seim, æskede Sagen i Rette og gav tilkiende, det ieg ved Muntl: Continuations stevning
til dette Ting har ladet stevne og indkalde Ole Tweite og Størk Seim, Dom at imodtage i
hoved sagen, samt processens erstatning, og vil ieg fornem/m/e om de nu møder.
Ole Tweite møtte, tilstoed warselen og paastoed Dom.
Dend indstevnte Størk Seim blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde sware.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Ole Wangen afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt
paa Gaarden Seim, hvor dend indstevnte er huusmand, og det i hands Kone Sigri Siursdatters
paahør, siden hand ej lod sig finde.
Citanten sagde, at som dend indstevnte selv har begieret Sagen udsatt for at føre Contra
vidner til dette Ting, og ej efterkom/m/et dette sit løfte, da som hand nu atter er lovlig kaldet
at anhøre Dom, saa er det ieg paastaar endelig Dom i Sagen.
Da blev saaleedes for Rett, Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Størk Seim har selv her inden Retten tilstaaet at have Kiøbt En Øg af Citanten Aamun Bøe,
som hand igien skal have solt til Ole Tweite, der for formeener Citanten skulde søge Ole
Tweite for de{nd} Resterende 5 rd; 12 s: efter hands, Størk Seim, foregivende, uden beviis,

det Citanten skulde have taget Ole Tveite god for betalingen, som {dog} Citanten Aamun Bøe
aldeeles benægter. Thj Kiendes for Rett, det indstevnte Størk Seim bør betale til Citanten
Aamun Bøe de Resterende 5 rd: 12 s:, samt i Processens omkostning 3 rd:, tilsam/m/en 8 rd:
12 s:, inden 15 dagge efter Dom/m/ens forkyndelse under Nam og execution.
Knud Olsøn Store Ringheim, for sin broder Swend Olsøn Emstad, sagde, det min broder med
Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Anders Jørgensøn Dagestad og
Anders Knudsøn ibdm:, fordj de i den/n/e Nestl: Som/m/er har needRevet Citanten, min
broders gierde om En slotte-Teig, ind drevet deris Creature og udbeitet alt græsset, Citanten
til stoer skade og forliis, derom widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet,
sc: Ole Soue og Peder ibdm:, Jwer Bøe og Knud Dyckesteen, Endre, huusmand paa Emstad,
Knud i Honves-hagen, Knud, huusmand paa Mossefin, og Haldor Baarsøn Emstad, at vidne
om bem:te tvende sagvolderes forhold, derefter de Dom at imodtage til at betalle skaden, samt
at lide og undgielde efter Loven, og at betalle processens omkostninger. ieg vil da
fornem/m/e om sagvolderne med vidnerne møder.
De indstevnte 2de sagvoldere møtte og tilstoed warselen, med paastand at Citanten beviiser
sit søgemaal.
De indstevnte vidner møtte alle, Eedens forklaring blev dem forelæst og formanet at blive
ved sandhed.
1ste Vidne, Endre Aadsøn, er huusmand paa Gaarden Emstad, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, at ieg icke har kom/m/et der i Marcken i dette aar, saa ieg ej ved det ringeste om
hvad der passeret i dette aar, men i de næst foregaaende 6 aar havde ieg dend omtvistede
slotte til leie, og hvad da passerede og hvorleedes Dagestads Mændene da trængede mig, er nu
ej paastevnt.
2det Vidne, Knud Jørgensøn, er huusmand i Honveshagen, aflagde Eeden og vidnede, at
omtrendt efter Sante Hans tiider i den/n/e nestl: som/m/er, saa ieg at Dagestads Mændenes
Creature war inde i Swend Emstads slotte Teig og beitede, og saa ieg at gierdet var need
Revet ved Men/n/eskens hænder, men hvem som havde giort det, har ieg ej seet eller ved. Og
saaleedes har ieg i den/n/e som/m/er 2de gange sees!! (seet) det gierdet var afReven, men ieg
saa ickun Creaturene der inde i Teigen den sidste gang. og var ieg begge gangene leiet af
Citanten til at giøre gierdet ferdig, hver gang det var afRevet. dend Ene gang Dagestads
Creature war der inde, war og Anders Roe[s] Creature der inde. Citanten sagde, naar gierdet
var need Revet, kune heele Bøygdens Creature gaae der ind. Parterne havde ej videre at
tilspørge vidnet.
3de Vidne, Knud Nielsøn, er huusmand paa Gaarden Mossefind, aflagde Eeden og vidnede,
at i den/n/e som/m/er saa ieg at gierdet var need Revet paa Swend Emstad[s] slotte-Teig, og at
det var giort med Men/n/eske hænder, men hved!! (hvem) som havde gior det, har ieg ej seet.
siden saa ieg at gierdet var giort færdig igien. og atter 3die gang saa ieg at der war Creature
inde i slotten, men hvis Creature det var, eller paa hvilket stæd det var at gierdet var neere, saa
ieg ej, fordj ieg var saa langt oppe i Marcken at ieg ej kunde see det. Parterne havde ej noget
at tilspørge vidnet.
4de Vidner!!, Haldor Baarsøn, er tieneste Dreng hos Citanten Swend Emstad, aflagde Eeden
og vidnede, at Bottolph huusmand, for
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Min huusbonde, i vaaren giorde garen færdig om slotte-Teigen, og saa ieg garen da dend war
færdig. siden i som/m/er saa ieg at garen af Men/n/eskens hænder war Reven, og det 2de
gange, da ieg hver gang efter min huusbondes ordre satte garen op igien, og hørte ieg det
huusmanden Knud Hondweshagen war der en gang og sat garen op. og Tredie gang, som ieg

var med min huusbonde nere i Marcken for at tage Kuld op, saa vj at Dagestads Creature kom
Reckendes, og kand ieg ei sige at der var andres Creature iblandt, En stund der efter saa vj op
i slaatten, og da saa ieg at der var Creature inde i slaatten. Dend første gang ieg var oppe at
giøre dend need Revene gar færdig, da kom Anders Jørgensøns gietle gutt Hermun Jsaaksøn,
sam/m/e gutt er broder til Anders Jørgensøns Kone, med Creaturene, men hand drev ej ind i
slaatten; da siger ieg til ham: du maae ej Rive garen, swarede hand mig, ieg skall Rive dend,
om dend var ind til Kaastega!!; og var sam/m/e gang Anders Knudsøn sin Dreng med
Hermun, men hand talte ej noget. Anders Jørgensøn Dagestad tilspurte vidnet om hand saae
det min Dreng Rev garen. Resp:, ieg har ej seet det. Parterne havde ej videre at tilspørge
vidnet.
5te Vidne, Ole Erichsøn, boende paa Gaarden Soue.
Parterne ærklærede at være forligt, saaleedes at begge de indstevnte Dagestads Mændene
betaller til Citanten Swend Emstad for tilføyet skade, samt Processens erstatning, ialt 6 rd:, og
til Sagefalds Cassen for begangne forseelse, begge at betale 16 rd:, som af begge Parter inden
Retten blev tilstaaet, og sagen saaleedes ophævet.
Jon Lunde gav tilkiende, at have med Muntlig warsel til dette Ting ladet stevne og indkalde
Knud Lunde {D} for 2 rd: 56 s:, hvilcket er mit Odels skiødes bekostning, som dend
indstevnte ved Odels Dom afsagt dend 16de Julj 1753 er Dømt til at medDeele mig, imod
pengenes anam/m/else for Gaarden Lunde, og som ieg selv har bekosted skiødet for at faae
sagen til endelig Rigtighed, er det ieg paastaar Dom over ham til betalning for sam/m/e
skiødets bekostning med den/n/e processes omkostning, hvor om alt hand er stevnet, og vil
ieg fornem/m/e om hand møder.
Dend indstevnte Knud Lunde blev 3de gange paaRaabt, mens ingen vilde svare.
Kaldsmændene Ole Wangen og Knud Lofthuus afhiemlede [stevningen] at være lovl:
forkyndt for Knud Lunde[s] boepæll paa Gaarden Lunde, udj hands søn, Soldat David
Knudsøns paahhør, siden hand selv ej lod sig finde.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Dend lovlig indstevnte Knud Lunde forelæges at møde til nest anstundende aars
som/m/erting.
Siur Pedersøn Sondwe udgivene skiøde af 17 Nobr: 1755 til hr: Fendrick Barchelaj de Tolli
paa 1 Løb 2 pd: smør i gaarden Store Ringheim, blev læst.
Ole Nielsøn Træen udgivene skiøde af 14de Nobr: 1755 til Ole Arnesøn Hylde paa 2 pd: 2
mrk: smør i Gaarden Øfre Hylde, blev læst.
Britte Anfinsdatter udgivene gieldsbrev til Mogns Knudsøn Qvitne for laante penge 100 rd:,
imod det underpant af 2 pd: 8 mrk: sm: i gaard: Giære, læst.
Siur Pedersøn Sondwe skriftl:, af 14 Nobr: 1755, pengemangels lysning paa sin huustroe
Jnger Gullichsdatters vegne, som formeenende Odels berettiget til 3 L: 2 pd: smør i gaarden
Mit-Ringheim, læst.
Aschiel Michalsøn Bøe udgivene bøx[el] brev, med Rewers, af 17de Nobr: 1755, til Niels
Andersøn paa 2 L: 1 pd: 6 mrk: smør i gaarden Nedr: Ygre, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og examinere, til sine allerunderdanigste Regnskabers bilag,
følgende Documenter. 1o det sædvanlige Tingsvidne, indeholdende 12 poster. 2o Odels

Mandtallet. 3o hvor meget Bøygde Lensmandens fri gaard skylder. 4o hvor mange
Giestgibere her i Tinglavet befindes. 5o over Post Bøndernes skatters gotgiørelse. 6de
betræffende Sorenskriverens Tingskyds. 7de skatte Restancen, hvis endelig Sum/m/a war
253 rd: 4 mrk: 3 s:, og som ingen indfandt sig der noget imod sam/m/e havde at erindre eller
forestille, war Fogden Rettens Attestation begierende, som billigens ej kunde negtes ham.
De Laug Rettes mænd aom Retten tilstundende aar 1756 skal betiene, bleve opnævnte, alle
Nye, og ere følgende: Tosten Eie, Aamun Hæfte, Øyel Owerland, Lars Endewe, Swend
Øftshuus, Knud Schutle, Erich Sættre, og Torgis Giernes.
Efter 3de gange udRaabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
1755
-------------------1756
(1756: 13b)
Anno 1756.
Dend 9de Febr: blev paa Wangens Almindelig Tingstue udj Wosse Præstegiæld og bem:te
Wangens hovedsogn holden, Extra-Ting, ifølge Hans Exellence hr: Stiftbefalingsmand von
Cicignons ordre af 30de Decebr: a: p:, lydende som følger Lit: A. Da Retten blev beklæd
med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, sc: Øyel Owerland, Aamund Hæfte, Knud
Ellingsøn Schutle, Tosten Eie, Torgis Giernæs, Swend Øfsthuus, Lars Endewe, Erich Sættre, i
hands stæd sat Peder Glim/m/e eller Store Rochne, nærværende Bøygde Lensmanden Frantz
1756: 14
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Wenviig,
hvorda for Rætten fremkom Sig:r Joachim Nordahl som Sigt og Sagefalds-Eiere over det saa
kaldede Apostels goeds, og producerede sin udstædde skriftlige stevning, som var bilagt med
behørig stemplet papiir, af 23de Jan: nest afvigte, sam/m/e blev lydelig læst, og er af følgende
indhold Litr: B.
For Rætten fremstoed, ustocket og ublocket, leedig og løs, Mandraberen Aad Larsøn Helland
med sit beskickede forsvar Jwer Osgier, der begge tilstoed dend oplæste stevning at være dem
lovlig forkyndt.
Defensor Jwer Osgier fremlagde sin Constitution af 20de Jan: a: c:, saalydende Lit: C.
Dom/m/eren, paa Rættens wegne, fremsatte følgende qwæstioner til Mandraberen Aad
Helland, og der om imodtog hands swar. 1o qw: hvor I Aad Larsøn Helland er Barneføed.
Resp: jeg er barnefød paa Gaarden Røde!! (Roe) her i Wangens hoved sogn og Wiiger-otting.
2o qwæ: hvor gaml: hand er. Resp: jeg mindes icke plent hvor gaml: ieg er, ieg mener 36
aar. 3de qw: om hand har lært noget haandwærk. Resp: Nej, ieg har icke lært andet end
ager eller jordedyrckning. 4de qw: om hand har været Soldat. Resp: Nej. 5te qw: hvor
mange Aar det er siden hand blev gift, hands Kones Navn med alder. Resp: det er 10 aar
siden ieg giftede mig, min Kones Navn er Live Størk-datter, hvor gaml: hun er, ved ieg ej.
hands Kone, som ved Rætten war nærværende, sagde sig at være gaml: 40 aar. 6de: hvor
mange Barn hand med sin huustroe havde avlet. Resp: ieg har avlet med hinde 5 Børn, Et er

ved døden afgangen, og de 4re lever. 7de qw: om hand tilstaar at have dræbt sin grande
Johan/n/es Olsøn Helland, dend 20de Decbr: nestleeden Aar, med en af Michel Slutter nu i
Rætten fremlagde Tolle-Kniv, og om sam/m/e er hands Egen Kniv, eller hvor hand fick dend
fra, da hand der med giorde dette Drab. Resp: ja, ieg tilstaar, at ieg med den/n/e Kniv, som
nu ligger i Rætten, har Dræbt min Grande Johan/n/es Olsøn Hælland, og havde ieg Kniven
paa mig i min Slire. 8de qw: hvad der bevægede ham til at giøre dette Mord, og hvad
aarsagen eller oprindelsen der til var. Resp: ieg med min Kone og min største søn var i Ildhuuset, og som det var imod aftenen, vilde ieg at min Kone skulde qvæcke op lys, og som hun
ej giorde det strax, blev ieg vreed paa hende, tog hende i armen og satte hende i Bæncken, da
kom min grande Johan/n/es Olsøn ind til os, saa ieg ej viste det, og tog i mig, og tog mig fra
min Kone, og fick mig ud i døren imel: Ild-huuset og stuen, da tog hand mig og sat mig i
Væcken og tog mig backetag, og de som vare med Johannes, dem ieg ej ved hvem det var, de
holdt mine hænder, da tænckte ieg ved mig selv, Gud hielpe mig, nu dræber de mig Rætt, og
som ieg var beskiencket, sandsede ieg mig icke hvorleedes de fick mig ind i stuen og fick mig
tvært over sengen \at ligge/, og Johan/n/es laae oven paa mig, da sandsede ieg mig igien, og
som Johan/n/es laae oven paa mig, slog hand mig, og hands Kone war hos. da slap Johan/n/es
mit haar og tog mig backetag, er strube tag, men vi havde intet ont sam/m/en eller i mellem
os, og Johan/n/es giorde dette imod mig alleene for at holde mig fra min Kone, det ieg icke
andet ved. Da tænckte ieg ved mig selv, det er best ieg hiælper mig som ieg kand, ellers tar
hand og dræber mig, og saa træckede ieg Kniven. Da ieg fick Kniven ud, ved ieg ej selv
hvorleedes til gick da ieg giorde den/n/e uløcke.
Actor havde for nærværende tiid ej noget at tilspørge Mandraberen, men paastoed de
indstevnte vidner Eedelig forhørte, siden de, efter stevningens indhold, nu alle møder, foruden
de som i dend skriftlige stevning er specificeret, er end widere, med en Muntl: Continuations
stevning, under Lovens faldsmaal, til vidner indkaldet, Siur og Tormoe Gielle, David Rue,
Siur Gierald {med Kone}, Anders Dømbe, Lars Tillung, Ole Glim/m/es Kone, Tormoe Himle
med Kone, Tormoe Jwersøn Helland, der iligemaader nu alle for Rætten møder. Eedens
forklaring blev samtlig widner forklaret, dernæst af Dom/m/eren formanet at have Gud og
sandhed for Øyne. der efter alle vidnerne blev udvist af Tingstuen, for at Examinere et hvert
widne for sig særdeeles.
1ste Vidne, Liwe Størk-datter Helland, er ægtegift med Mandraberen Aad Larsøn Helland,
sagde at være 40 aar gam/m/el, aflagde Eeden efter Loven og widnede, at min Mand Aad
Larsøn og hands grande Johan/n/es Olsøn, siden de havde Brøcket!! (brygget) til Juulen, saa
drak de sam/m/en, snart sat de og drack i min stue, og snart i Johan/n/es sin stue, og det i
tvende Dage og noget paa dend Tredie Dag, som war dend Dag ulycken skeede, og ware de
de tvende sidste dage meget druckne. Anden dagen som de drack tilsam/m/en, som war om
Fredagen og dagen føren ulycken skeede, mundklamredes de noget med hin anden om deris
Øger, da ieg bad dem holde Freed, da de og blev stille. Tredie dagen, da min Mand stoed op
af sin seng, bander hand paa, ej at dricke meere føren til Juulen, og gick saa paa sit arbeide,
der kom Johan/n/es til min Mand og tog ham med sig ind i sin stue for at dricke, og
endskiøndt min Mand nødig vilde gaae med ham, gick hand dog tilsidst ind med Johan/n/es,
da de der havde drucket tilsam/m/en indtil det leed imod qvællen, som var sidste
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Dagen, neml: Løverdagen, da den/n/e ulycke skeede, kom de begge ind i min stue, og da var
Anders Houg med dem, som tillige havde drucket med dem, da de alle Tree i min stue kom i
skienderie med hin anden om deres Creature som bøxede gar og grin, da siger Johan/n/es til
Anders Houg, du har slaget mine Creature, hvor til Anders swarede Nej. da tog Johan/n/es
noget op af sin Lom/m/e, hvad det war ved ieg ej, og holt det inden i haanden og der med slog

paa wæcken, sigende til Anders, jo, du har. Derefter siger min Mand Aad Larsøn til
Johan/n/es, du har beskyld mig, det ieg har staalet høe fra dig, men du skal selv wære en ære
Tyv til du beviiser mig det. Johan/n/es wilde da icke agte min Mand eller sware ham paa den
talle. der efter lockede vi Anders Houg bort fra dem, som og Reiste strax hiem, og Johan/n/es
sin Kone kom og bad hindes Mand at gaae hiem og lægge sig, det hand og giorde, med det
sam/m/e hand, Johan/n/es, gick, siger jeg til ham, Nu har i drucket og skiendes sam/m/en, og
nu gaar du, og ieg sidder med Barnene alleene hos min Mand Aad. saa som ieg wilde at
Johan/n/es skulde bleven hos os, fordj ieg frygtede for min Mand Aad, at hand skulde tilføye
os noget ont. Da siger Johan/n/es til mig, ja, er det saa at hand, Aad, bryder sig ind paa hier!!
(jer/deg) med noget ont, saa skal i kom/m/e bort efter mig. efter de nu ware gaaen bort, og ieg
med Børnene war Ene i Iild-huuset med min Mand Aad, som war wreed over den talle hand
havde haft med de andre, og derfor wilde gaae hen til Johan/n/es, bad ieg ham at hand wilde
lade det blive, og heller lægge sig need. og som ieg sat paa bencken i Ild-huuset og havde mit
minste Barn paa Brøstet, og min Mand Aad sat og der inde, da siger hand til mig, at ieg
skulde qvæcke op lysset og gaae ind med ham i stuen for at dricke. Da giorde hand sig vreed
paa mig fordj ieg ej opqvæckede lysset saa hastig som hand vilde have det, og begynde at
skielde paa mig, da leverede ieg mit barn til en fattig Kone som sat i Ild-huuset, og gick saa
min Mand i møde, tog ham med begge hænder paa bægge hands Kinder, og bad at Gud skulde
velsigne ham hand vilde nu holde Freed og ingen allarm giøre. Da tog min Mand mig med
begge sine hænder paa begge mine skuldere og førte mig baglends paa bæncken. da tog ieg
med begge mine hænder /: enten det war i hands har, eller om hands hals :/ og holdt ham
indtil mig, at hand ej skulde slaae mig, saasom hand vel undertiiden har kundet slaget mig
med hænderne, men ej med noget andet. Da nu min Mand Reiste sig op med magt fra mig,
bad ieg min smaae søn gaae hen og bede Johan/n/es kom/m/e hid, fordj ieg frygtede, at hand
skulde slaget mig eller Børnene. Saa kom Johan/n/es strax, og siger til min Mand Aad, og
Fanden skal fare i dig, dersom du saae farer med din Kone. og som min Mand havde mig
med dend Ene haand i haaret, fick Johan/n/es hands haand af mit haar, og saa trøgte ham hen i
en Krog ved døren, hvor til kom Johan/n/es sin Kone og steesøn for at styre min Mand Aad,
men om de alle havde fat i min Mand Aad, eller Johan/n/es Ene havde fat paa ham, ved ieg ej!
Da hørte ieg min Mand Aad siger, at Johan/n/es tog ham backetag /: er tag i struben :/ og
hørte ieg paa min Mands hosten, det maatte være saae. Da førte de ham af gangen, imel: ildhuusset og stuen, og ind igienem døren ind i stuen og op i sengen, og gick ieg ind i stuen med,
da Johan/n/es laae oven paa min Mand Aad oppe og tvers over sengen, saa gick ieg hen til
sengen, da ieg kom der, seeg Johan/n/es need af sengen paa gulvet, uden at talle et ord. og
som der war saa Mørck i stuen at vj ej kunde see, Kiende ieg med min haand op i sengen, og
med det sam/m/e kom an i Kniven som min Mand havde. da siger ieg til de andre, og Gud
Naade os, hand har Kniv. Ret som Johan/n/es faldt need, stack min Mand Aad Johan/n/es sin
Kone i den høyere Axel med sam/m/e Kniv hand havde i haanden. Da tog ieg og Johan/n/es
sin Tøs fat om min Mands haand og tog Kniven fra ham, og maatte ieg bide min Mand i
fingeren føren ieg var goed for at faae Kniven fra ham. og som vj fornam at Johan/n/es war
død, lagde ieg mig op i sengen for at holde min Mand, og begge Johan/n/es sine steesøn/n/er
stoed ved sengen og hialp mig at holde ham. Johan/n/es sin Kone sente bud til gaarderne og
lod hente Folck, og imidlertiid qvæckede hun lys op. da vj fick lys, saa vj at Johan/n/es war
gandske død, uden at have talet Et ord. saa tog ieg med min haand og Kiendte paa Johan/n/es
Kind at dend war alt Kold, da siger ieg
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til min Mand, Johan/n/es er død, hand er Kold i Ansigtet. Da svarede min Mand, ieg troer
nock det, og war min Mand vreed paa os alle, sigende, at slap hand løs, skulde hand dræbe
Johan/n/es Kone med. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
og som alle frygtede for at have fangen løs naar det blev mørck, blev hand nu mede\n/s de
inu noget lidet kand see af dagen, indsluttet, og Retten ophævet til i Morgen tiilig.
Dend 10de Febr: blev Sagen atter foretaged.
Da Actor og Defensor møtte for Rætten.
Da og for Retten blev fremstillet Mandraberen Aad Larsøn Helland, og det ustocket og
ublocket.
2det Vidne, Angunna Wichingsdatter, er huustroe til dend dræbte Johan/n/es Olsøn Helland,
aflagde Eeden efter Loven og vidnede, at Torsdagen for Juul nestleeden, en stund paa dagen,
drack min Mand Johan/n/es Olsøn og Aad Larsøn Juule-Øll med hin anden, dog var min
Mand der efter sam/m/e dag i skougen og kløvte Et læs Ved hiem. om Fredags Morgenen,
som min Mand sat ved sit arbeide, sende Aad Larsøn sin søn til min Mand, det hand skulde
kom/m/e til ham og dricke med ham, da gick min Mand til Aad, da de dend dag, lige til
\imod/ qvællen drack sam/m/en, da vi spiiste Nons maden imod qvællen, kom min Mand
hiem og lagde sig, og war hand da noget beskiencket. ieg war ej hos dem dend dag, dog hørte
ieg ej andet af min Mand da hand kom hiem, end at alting war vel. om Løwerdags Morgenen,
da ieg kom ind i min stue fra mine Creature, da war Aad Larsøn der hos min Mand, og sat de
sam/m/en og havde En øsse øll imel: dem, om Aad Larsøn war kom/m/en der ind af sig selv,
eller min Mand havde bedet ham ind, ved ieg ei, icke heller ved ieg hvem af dem der eiede
øllet. og sat de sam/m/en og drack indtil det leed imod Middag, dog war de i dend tiid i hæste
stalden og i Floren, hvor min Mand siunede Aad hæstene og Creaturene, og hørte ieg ej det
ringeste ont ord imel: dem. Da de war indkom/m/en igien i min stue, fra Creaturene, da kom
Anders Houg til os med et fattig Men/n/eske, som føres fra Gaard til Gaard, hand sat sig need
hos dem og drack med dem. Og som ieg gick ind og ud, for at agte huuset, da ieg om
Middagen kom ind i min stue, war Aad Larsøn og Anders Houg gaaen bort hen i Aad sin stue,
men min Mand war i sin stue, da kom Aad sin Kone Live til os, og bad min Mand kom/m/e
der over til dem, saa gick min Mand bort til dem. En stund der efter kom Live til mig og bad
ieg vilde gaae der over, da ieg kom ind i deres stue war Aad gandske vred paa Johan/n/es,
hvor for ved ieg ej, og da ieg kom ind, siger Aad til mig, hvad vil du her store blæse, ieg vil
ej stort, swarede ieg, da siger hand, gack bort store Næsse, da swarede ieg, det var ingen lyde
at have stoer snych, og saa loed ieg der af. dend gang stoed Live og Anders Houg og holdt
Aad saa hand ej fick fat paa min Mand, og bandede Aad forskræckelig, og kalte min Mand for
ære Tyv og Hellands Fanten, fremdeeles sigende, ieg skal ej troe det er paa Kierlighed vj
dricker sam/m/en, men det er paa hycklerie og falskhed. da swarede min Mand Johan/n/es,
det ved ieg intet af. Da bad ieg min Mand gaae hiem med mig, hand swarede mig, ieg skal
gierne gaae, men nu kand ieg ej gaae, da Aad er saae vreed, hand kom/m/er da efter
stormende. da siger ieg til min Mand, hand kand kom/m/e til at slaae dig, saa worder du og
vred, da tog min Mand mig i haanden derpaa, at hand ej skulde blive vreed paa Aad, sigende,
ieg faar at see om ieg icke kand giøre ham bliid føren ieg gaar. mens ieg og min Mand
saaleedes stoed og tallede, tog Aad med begge sine hænder fatt i Anders Houg sit haar og
holdt ham, da lagde Anders begge sine hænder paa sit Eget brøst, for icke at Røre Aad, og
sigende til os, nu seer i hvorleedes Aad River mig. ieg mindes ej; om Aad selv slap Anders sit
haar, eller om hands Kone Live løsnede hands hænder af haaret. Da siger min Mand, for at
giøre Aad blid, hvor vil du nu grande icke være skickelig, saae gaar ieg fra dig, men vil du
være skickelig, saa vil ieg endnu sidde en stund hos Dig at dricke, da siger Aad, vil du det,
swarede min Mand, ja vist vil ieg det. saa kom da, siger Aad, og Reckede min Mand
haanden, da de toge hin anden i haanden og skulde være gode ven/n/er. saa sat de dem alle

Tre need at dricke . Da siger Anders Houg til min Mand, ieg har ledet nogen skade af
Creaturene dine, Johan/n/es, der til swarede min Mand, ja, det er saa, men, holdt du bedere
gar end du giør, saa skulde mine Creature ej giøre dig nogen skade. der til swarede Anders, i
waaren, naar vi har giort garene, skal vi holde grande stevne og lade se garene. Der til
swarede min Mand, ja, giør det, men har du icke slaget Creaturene mine, naar de er kom/m/en
paa bøen. nej, slet icke, swarde Anders. jeg wil bede dig, siger min Mand, slaae dem icke,
Nej slet icke, swarede Anders. Da siger min Mand, naar du icke slaar mine Creature, saa er
alting vel: da siger Aad!! (Anders?), og ia, havde ej Aad sine
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Øger brudt garen, saa havde ej dine Creature sluppen ind. Da siger Aad til Anders, Fanden
skal kom/m/e i Dig, dersom Du lyver paa mig, og siger at mine Øger har giort nogen skade,
tog saa en liden Barne piine /: er en Barne stoel :/ og Kastede den hen paa Anders Houg: Da
tog Anders den/n/e stoel i hænderne, men ieg og Live tog stoelen fra Anders og bad ham gaae
hiem igien, og tog vi ham ud af stuen, da hand gick hiem. Der efter gick ieg til min Mand og
bad ham gaae hiem med mig og faae nogen Mad: der til swarede hand, jo, nu vil ieg komme
paa tiimen. saa stoed min Mand op og tackede Aad for dricke og for Dagen, da gick vi ud af
døren, først ieg, saa min Mand og Aad bag efter. Da min Mand og ieg kom hiem, gav ieg
ham og os andre Mad, og da hand havde spiist, gick hand til sengs og lagde sig. da min Mand
war need lagt, gick ieg til mine Creature, og da ieg havde givet dem, hørte ieg skriig i Aad sin
dør, da gick ieg der hen, og saae da at min Mand i sin bare skiorte war der, og Aad holdt min
Mand med begge sine hænder, i hands haar, min Mand holdt igien om begge Aad sin hænder,
at hand ej skulde rive ham, da gick ieg til for at løsse Aad sine hænder af min Mands haar,
men hand holt saa fast, at hvercken ieg eller Børnene kunde faae Rocke en finger. da de ej
kunde faae løsse hænderne, slap min Mand Aad sine hænder, da Rev Aad haaret af min Mand.
min Mand siger da til ham, og Fanden kom i Dig, riv mig icke, og med det sam/m/e tog hand
Aad, med dend venstere haand, under halsen og førte ham bort fra sig an i væcken. da siger
Aad til min Mand, vil du nu tage mig backetag /: er at tage i struben :/, der til swarede min
Mand, ja, saa slip haaret mit. Da bad ieg dem begge at slippe hin anden, det de og giorde. Da
siger min Mand til mig, end hand som nu vilde dræbe Konen sin: der til swarede ieg, Gud
bevare os, er det mueligt: Da siger Aads Kone Live, og ja, det er icke andet at sige, havde ej
hielpen kom/m/en, saa havde hand giort det, hand har nu Revet mig og draget mig Toe Tag
efter haaret, og hand tog op Ildhuus Kracken og vilde lagt til mig med. Da siger ieg til Aad,
beed Gud bevare dig og icke spøge saae, det war dog skrøbeligt om du skulde dræbe Konen
din. Da siger Aad til mig, skal ieg spørge dig om det. ja, det war ligere det, svarede ieg, da
siger Aad, ieg giver dig døden og diævelen. Da bad ieg min Mand, som stoed i bare skiorten
og frøes, at gaae i sin stue og lægge sig need: Da siger Aads Kone Live, til min Mand, og
Gud velsigne dig Johan/n/es, gack icke fra ham, føren du tager ham ind i stuen og lægger ham
need i sengen. saa toge min Mand og min søn Gullich hver under sin arm paa Aad og
træckede ham baglens ind igienem døren ind i stuen og lagde ham tvers over sengen: Med det
sam/m/e siger Live til sin Mand Aad, Gud skee tack ieg nu slap fra dig, ieg skal ej være en
dag længer i haab med dig, du forbandede udygt, ieg skal før fare med børnene hvor ieg kand.
Da Aad, som før er sagt, var kommen at ligge tvers over sengen, tog hand med begge sine
hænder i min Mands haar, og træckede min Mands hoved op i sengen imel: begge sin Knær.
Da siger Aad sin Kone Live, og hand har Kniv, og med det sam/m/e stack hand mig med
Kniven i dend høyere axsel, og siuner ieg her skaden og arret for Rætten. Mandraberen Aad
Larsøn sagde Nej, ieg tilstaar ej at have giort dend skade, siden ieg ej ved der af, dog maae ieg
tilstaae, at der war ingen i stuen som havde Kniv uden ieg. fremdeeles forklarede vidnet, at
da Aad, saaleedes med Kniven havde stucket mig, da sprang hands Kone Live til og tog fat

om hands haand for at faae Kniven fra ham, og maatte Live bide ham i fingerne, føren hun
war goed for at faae Kniven. og som der var Mørck i stuen, siden vj intet lys havde, saa
beklagede ieg mig, det ieg frygtede hand havde giort min Mand skade, siden ieg hørte at min
Mand grøntede. Da Live, som sagt er, war i fær med at tage Kniven, da slap Aad /: som
havde min Mand fast i haaret med den venstre haand :/ min Mand, og tog sin haand til sig, da
seeg min Mand død need paa jorden, dog war saa meget liv i ham at ieg saa hand træckede sin
aande, men hand døde strax, og fick ej talle et eneste ord. Da gick ieg ud for at besinde mig
noget, gick saa ind igien i stuen, og da war Aad sin Kone og min søn om at holde Aad i
sengen, da siger ieg til Aad, Gud Naade dig Aad, nu har du sat dig og os ilde for, der ligger
min Mand død paa Gulvet: her til swarede Aad, ja til Diævels, Gud give ieg Naade dig, saa
skulde ieg dræbe dig og, ieg skulde dræbe hvert et Menneske, her er saa mange som ieg
foerkom. Da siger Live, Gud velsigne Johan/n/es, han gick i døden for mig, det war ej tænckt
ham til men mig. widere har ieg ej i den/n/e Sag at forklare. Parterne havde ej noget at
tilspørge vidnet.
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3de Vidne, Gullich Jwersøn, er søn af nest foregaaende 2det Vidnet, er i det 19de aar gaml:,
har været til Confirmation og Altergang. aflagde Eeden efter Loven og vidne: at ieg saae om
Fredagen og Løwerdagen før Juul nestleeden, det min steefader Johan/n/es Olsøn og hands
grande Aad Larsøn drack Juule øll tilsam/m/en. Om Løwerdagen imod qvællen, saae ieg Aad
Larsøn stoed i sin døer og holdt sin Kone Live i haaret, og hun holdt med begge hindes
hænder om hands hals, og som min steefader Johan/n/es Olsøn laae i sin seng og sov, og Aad
Larsøns liden søn, 10 aar gaml:, war at hente ham, saa kom min steefader i bare skiorten med
hue paa hovedet og gick strax til dem, da min steefader og ieg skilde Mand og Kone fra hin
anden. da det war giort, tog Aad min steefader i haaret med begge sine hænder, da tog min
steefader om begge Aad sin hænder og holdt, at hand ej skulde rive ham. der efter tog min
steefader med sin venstre haand under Aad sin hals og skiød ham fra sig: saa spørger Aad,
om hand vil tage ham backetag: da swarede min steefader, saa slip mit haar: Da siger min
Moder, slip da begge, saa slap de hin anden. saa siger min steefader til min Moder, end hand
vil dræbe Konen sin. Da siger min Moder til Aad, bed Gud bevare dig. Aad siger da til min
Moder, skal ieg spørge dig der om. Min Moder swarede, ja det war ligere at du giorde det.
Aad sagde da, ieg giver dig døden og Diævelen. Der efter wilde min steefader gaae hiem
igien: Da siger Live til min steefader, og Gud welsigne Dig, Johan/n/es, gack icke bort føren
du faar ham ind i sengen. Da tog ieg Aad under dend høyere arm, og min steefader tog ham
under dend venstre arm, og saaleedes fick vi ham baglendes ind igienem døren og ind i stuen,
og saa op i sengen, saa hand kom til at ligge tvers over sengen. Og var der saa meget mørck i
stuen, at ieg ej saa hvor Aad tog min steefader, enten det war i haaret eller hvor det war. Da
vj nu fornam, at Aad havde Kniv, tog hands Kone Live og ieg fat om Aad sin haand, for at
faae Kniven fra ham, og maatte Konen bide hands haand op føren vj fick Kniven, som vi
leverede til Tøssen, og da saae ieg at min steefader Johan/n/es faldt død need paa Gulvet. Da
ieg og Live Kløv begge op i sengen og holdt Aad indtil der kom folck. saa gick min Moder
ud, kom saa ind igien i stuen, og siger til Aad, Gud Naade Dig Aad, nu har du sat baade dig
og os ilde for, nu har du dræbt Manden min: Aad swarede, ja, til Diævels, Gud give ieg naade
nu dig, ieg skulde dræbe dig med, ieg skulde dræbe hvert et liv her er. Der efter siger Live,
Gud welsigne Johan/n/es Siæl, hand gick i døden for mig, det war icke Etlet /: tiltænckt :/
ham, det war Etlet mig. Aad sine Børn og mine Søskene war paa Næste gaarder for at hænte
Folck, imidlertiid laae Live og ieg oppe i sengen og holdt Aad indtil der kom Folck, lys blev
og optændt. Da Folcket var kom/m/en, saa ieg først dend skade min Moder havde faaen i
dend høyere Axsel. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.

4de Vidne, Giertrud Gullichsdatter, er 18 aar gaml:, har ej været inu til Confirmation, blev
forsøgt om hun Kiendte Gud, men viste intet at sware, der for ej heller kand antages til Eeds
aflægelse, men uden at aflæge Eeden, blev der for formanet at blive ved sandhed, og er da i
saa maader, dette vidnes udsigende følgende. ieg tiener paa Helland hos Encken Angunne
Wichingsdatter, det første ieg har hørt i den/n/e sag, war Løwerdags aftenen for Juul
nestleeden, da min huusbonde Johan/n/es Helland stoed i Aad sin døer, med Aad. Da siger
min huusbonde Johan/n/es til sin Kone, om Aad, end hand som vilde dræbe Konen sin, der til
swarede Angunne, og Jesus bevare os. Da siger Live, det havde nock skeet, havde icke
hielpen kom/m/en, hand har nu draget mig Toe Tag efter haaret, og hand tog op Ildhuus
Kracken og vilde lagt til mig med, da tog ieg i haaret hands og og holdt ham imod min bringe,
at hand ej skulde faae Rive mig, sagde hun. Da siger Angunna til Aad, bee Gud bevare dig og
spøg icke, havde det været smuckt at dræbe Konen din, ja, siger Aad, skal ieg spørge dig om
det. Angunne swarede ja, kanske det havde været lige saa got for dig. Aad siger da til hende,
ieg giver dig døden og Diævelen. Angunne swarede, Nej, Gud bevare mig fra ham, du kand
have ham selv. Saa sagde Angunne til hindes Mand Johannes, gack bort og læg dig, du staar
her og fryser. Live siger da, Gud velsigne dig Johan/n/es, gack ej bort føren du faar ham ind i
sengen og lagt ham need. Da de fick Aad ind ad døren til stuen, siger Live, ieg skal aldrig
være en dag lenger hos dig, din forbandede udyd, da de nu fick ham ind i sengen, fornam
Live først det Aad havde Kniven, sigende, og Gud Naade os, hand haver Kniv, og var der
Mørck i stuen, neml: skumt, da tog Live om Aad sin haand, ieg tog frem/m/e i Kniven, og
Gullich hialp og til, da Live beed hands haand op, i det sam/m/e tog ieg Kniven og dermed
Reiste paa døren, og da saae ieg at Johan/n/es faldt need paa Gulvet, og siden kom ieg ej mere
ind i stuen, Kniven lagde ieg i en hylle i wores Ildhuus. Da min MadModer kom bort i hindes
Egen stue, saa ieg det saar hun havde faaen paa dend høyere Axsel, som bløtte gruelig.
Widere viste dette vidne ej at kunde forklare. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
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Actor forestillede, at der inu war en af Johan/n/es sine steeBørn tilstæde, da ulycken skeede,
som er halt og lam, men som ieg ej derom war widende da ieg stevningen udstæde, har ieg
ladet førre sam/m/e Men/n/eske her til Tinge og begierede ham Eedelig forhørt, til den ende
nu fremstiller ham her for Rætten, hands Navn er Tormoe Jwersøn. Eedens forklaring blev
ham forelæst og formanet at blive ved sandhed.
Da hand, Tormoe Jwersøn, aflagde Eeden efter Loven, og sagde at være gam/m/el 22 aar,
har været til Confirmation og Altergang. Vidnede, at Løwerdag aftenen for Juulen, imod
qvællen, kom min steefader Johan/n/es ind i sin stue og lagde sig i sengen, tog Et lidet Barn i
sengen til sig, og lærte det at siunge det vers Et lidet Barn saa løstelig, Da kom Aad ind, og
bad min steefader gaae med sig over for at dricke. Min steefader swarede, Nei Aad, ellers
skal du have Tack. Saa gick Aad bort. Der efter faldt min Fader i søvn og sov. En goed tiid
der efter kom Aad sin søn ind og gick til sengen, wæckede min Fader op, og siger til ham,
Fader slaar og River Moder gandske i synder, og bad barnet min Fader at kom/m/e der bort.
da stoed min Fader op og tog ulde skiorten paa sig og gick saa der bort. siden saa ieg ej min
steefader i live. men, efter at hand war dræbt, gick ieg der over og saa min steefader ligende
paa Gulvet døed, da ieg efter Liwe[s] forlangende, hialp til at holde Aad i dend ene haand.
Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
6de Vidne, Niels Biørnesøn, boende paa Gaarden Gielland, efter aflagde Eed widnede, Neste
Løwerdags aftenen for Juul, kom 2de smaae Børn, en liden Dreng og en liden Tøss, fra
Helland, som war Johan/n/es Hellands Børn, og siger til mig, fra deres Moder, det ieg skulde
kom/m/e der need, fordj at Aad havde stucket deres Fader i hiel. da siger ieg, det kand nu
icke være saa ilde som i meener: Barnene swarede mig, jo, hand er alt død. Saa gick ieg til

Tvende mine grander og tog dem med mig og gick saa til Helland og ind i Aad sin stuen, da
laae Johan/n/es død paa Gulvet frem/m/e for Aad sin seng. Aad laae oppe i sengen, hands
Kone Live laae hos og hold[t] ham om halsen, Gullich Jwersøn laae og oppe i sengen og
hold[t] Aad sin høyere haand, og Tormoe Jwersøn stoed frem/m/e for sengen og holdt Aads
venstre haand. Da tog ieg den venstre haand og holdt, og saa talte til Aad for den/n/e gierning
hand havde giort: Aad swarede mig, at hand var vred paa ham alt siden de vare i huus-Tæcke
paa Lille-Ree. Da forrehold[t] ieg ham at hand skulde bede Gud om Naade, men hand
swarede mig som et drucken Men/n/eske der ingen fortrydelse havde, dog tog hand til at
siunge paa et Vers som ieg ej kand. hands Kone Live siger, det var vel icke Etlet ham. og
som ieg siuntes at vi var for faae Mand til at holde vagt, lod ieg de 2de Mænd som med mig
var, blive for at holde Vagt, og saa gick ieg til gaarderne Houg, Wælle og Olde, og begierede
af de Mænd der boer, at de vilde gaae hen og holde Vagt. saa Reiste ieg til garden Himle, der
tog en Mand med mig, da vj Reiste til Wangen og gick til Lensmanden og gav det for ham
tilkiende, men som Lensmanden laae syg, saa gick ieg og Lensmandens Kone over i Præste
gaarden og gav tilkiende for hr: Provsten hvad som var passeret. da hr: Provsten sendte bud
efter Mons:r Nordahl og gav hand det tilkiende. Mons:r Nordahl sende da strax Michel slutter
til Helland, og gav ordre til at besigtige dend Dræbte, og at ieg, paa Lensmandens vegne
skulde være ved dend besigtigelse forretning, hand befalede og, det Mandraberen Aad skulde
førres til Wangens Arrest-huus. sam/m/e aften Reiste vj igien til Helland, ieg tog til mig
Michel Rochne og Lars Houg, med dem, udj Mandraberens paasiun og nærværelse,
besigtigede vj dend dræbte, og befandt ham saaleedes som den/n/e besigtigelse forretning
udvisser, og dagen for Juule aftenen besigtede ieg ham atter, for om noget skulde være
forseet. den første gang ieg besigtede Legemet, som var meget blodog, siger ieg til Aad, for
at høre hvad hand vilde sige, Aad, du ved nu [h]vor skaden er, naar vj faar vide det, tør vi ej
lede. da svarede Aad, Gud ved det, det var vel mange stæd[er]. dend passerede siuns
forretning ieg her fremlæger, sam/m/e blev oplæst, som deponenten under dend forhen
aflagde Eed tilstoed rigtig og \i/ sandhed at være. besigtigelse forretningen er af følgende
indhold. Lit: D.
som Dagen war forløben, blev Sagen udsat til i Morgen.
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Dend 11de Febr: blev den/n/e Sag atter foretaged.
7de Vidne, Lars Joensøn, boende paa Gaarden Lille-Ree, aflagde Eeden og vidnede, at
Løwerdags aftenen for Juul, gick ieg efter forlangende af Niels Gielland, med ham til Helland,
og vj kom ind i Aad Hellands stue, laae Johan/n/es Helland paa Gulvet død ved Aad sin seng,
Aad laae i sengen, og hands Kone Live med 2de Johan/n/es sine steesøn/n/er holdt ham. ieg
blev der da at holde wagt over ham, mens Niels Gielland Reiste efter flere Folck, som og her
til Wangen for at angive gierningen. Da Konen Live gick ud af sengen fra hindes Mand Aad,
siger hun til ham, det Johan/n/es fick nu, det havde du Etlet mig. Da Reiste Aad sig op i
sengen og saae frem over paa Johan/n/es, sigende, dette hand fick nu, det havde hand vel
fortiendt. Anden gang Reiste hand sig op i sengen og saae atter paa Johan/n/es, sigende, det
er som ieg skulde slagte Swiin. Der efter siger hand til sin Kone Live, giv mig og disse Folck
En øsse dricke: da swarede ieg Nej, du skal intet gott øll have føren du kommer i anden
betænckning, vil du have noget skal det være spiis øll eller vand, da fick hand en øsse spiis øll
som hand drack, imidler tiid war Konen Live gaaen ud for at swale sig, kom saa ind i stuen,
og sigende til hendes Mand, Gud Naade dig Nu {Mand} Aad, du har giort ilde for dig selv,
dine smaae Børn og mig, din Kone, og sat din siæl i fare: Aad swarede, havde icke du wæret,

da havde dette ej været giort. widere har ieg ej at forklare. Actor og Deffensor havde ej
noget at tilspørge widnet.
8de Vidne, Niels Biørnesøn, boende paa Gaarden Nedr: Hærre, efter aflagde Eed widnede
Conform med næst forregaaende 7de widne, undtagen ej at have hørt Live sige de Ord, at det
war Etlet hende. for uden hørte hand og, det Aad sagde, at hand wiste slet icke af hvad hand
havde giort.
9de Vidne, Knud Ericksøn, boende paa Gaarden Wæle, efter aflagde Eed widne[de], Da ieg,
efter Niels Giellands ordre, kom til Helland og ind i Aad Larsøns stue, saa ieg at Johan/n/es
Olsøn laae døed paa Gulvet wed Aad sin seng, og Aad war alt kom/m/en frem paa Kracken at
sidde under wagt, ieg blev der da og holdt wagt over ham, da saae og hørte ieg, det Konen
Live {sig} græd og sagde, Gud Naade dig Aad, for ulycke du har sat os i: der til Aad svarer,
havde du ej været, havde den ulycke ej været giort. Ellers hørte ieg, det Fangen Aad
beklagede sig, det hand udj døren havde været backe taget af Johan/n/es. Parterne havde ej
noget at tilspørge widnet.
10de Vidne, Joen Helgesøn, boende paa Gaarden Olde, efter aflagde Eed vidnede, Da ieg
efter Niels Giellands ordre kom til Helland og ind i Aad Larsøns stue, da sat Fangen Aad paa
Kracken under 4re Mænds wagt, Johan/n/es laae døed paa Gulvet i sin ulle skiorte, og war
blodig om Mund og Næsse, ieg blev der da for at holde wagt, og da hørte ieg det Aad sagde til
sin Kone, havde du icke været, Live, saa kunde dette vært ugiort. widere har ieg ei at
forklare. Parterne havde ej noget at spørge.
11de Vidne, Torgier Brynildsøn, boende paa Gaarden Rokne, efter aflagde Eed widnede,
Efter Johan/n/es Olsøn[s] steesøn Gullich Jwersøns forlangende, efter at uløcken war skeet,
Reiste ieg til Helland og gick ind i Aad sin stuen, da Aad, under wagt, sat i høysædet, og
Johan/n/es laae død paa Gulvet, ieg siger da til Aad, Gud Naade dig Aad, nu har du sat dig og
alt dit ilde, hvor til hand ej swarede. saa tilspurte ieg ham, om hand tøckes at have ære af sine
gierninger, at Manden ligger der død for din seng. her til hand swarede, ieg seer hand ligger
der. Saa spurte ieg ham, om hand og Johan/n/es havde været til uvens: hand swarede mig ia.
Saa spurte ieg om de havde slaaes og drages, saa Folck ej havde seet der paa: hand swarede
Nej, de havde aldrig giort det. Jeg tilspurte ham, om de havde skieldes saa det havde gaaet
paa ære eller velfærd med dem. da swarede hand Nej, men vi har uforliges allige vel. Saa
spurte ieg hvorleedes de har uforliges, naar de har [h]wærcken slaaes eller drages og intet
skiendes: swarede mig, vi har givet hin anden nogle slenge ord. Saa swarede hands Kone her
til, at det war icke sanden. ieg Spurte Konen {ham}, om det icke var sanden, at hand skaffede
sig unyttig paa hinde. her til hun swarede, Gud bedre det, det war alt for sanden. Saa spurte
ieg hinde, hvad der kom dem imel:, men hand giorde det: hertil hun swarede, hand
begiere[de] at jeg skulde gaae efter en øsse øll til ham, da hand havde faaen den øsse øll,
begierede hand at ieg skulde tænde et lys og flye ham, hvor til hun sagde at have swaret ja,
men hun havde saa lidet tiid, da blev hand vreed paa mig og wilde øve alt det som ilt war, tog
mig i haaret og lagde mig bort paa Ildhuus bæncken, og som der war kom/m/en en gaml:
huuskone, hvor til ieg flyde barnet fra mig, da hand i Ildhuuset havde taget mig i haaret, bar
det af med os ud i døren, da min største søn gick bort efter Johan/n/es, som laae og sov, hand
opvækkede ham og bad ham kom/m/e bort, fordj Far er ad og River Mor, da Johan/n/es kom
bort, holt hand, Aad, mig i haaret i døren, da løste de haartaget, og bad ieg dem at faae ham
ind i stuen og lægge ham op i sengen, da de havde faaen ham op i sengen, tog hand Johan/n/es
i haaret og træckede hands hoved imel: sine føder, da vi løssede haartaget paa Johan/n/es, blev
ieg war Kniven, og da dat Johan/n/es død need, da war hand ad at ville Kiørt Kniven mit i
Bringen paa Johan/n/esses Tøs, da fick vi tage i hands haand saa meget at det gick feil for
ham, Da maatte ieg selv bide op hands Næve, og da tog Tøssen Kniven og sprang
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paa døren med, saaleedes fortalte Konen for mig. videre har ieg ej at widne. Parterne havde
ej noget at tilspørge vidnet.
12de Vidne, Anders Knudsøn, tienende hos Michel Rokne, er 24 aar gaml:, og Soldat ved hr:
Capit: Haugs Compagnie, aflagde Eeden og vidnede, efter at den/n/e ulycke war bleven
bekiendt, Reiste min huusBonde sam/m/e aften til Helland, og ieg fulde ham, da ieg kom ind i
Aad sin stue, saae ieg Johan/n/es laae død paa Gulvet, og Aad sat under wagt i sit høysæde.
videre ved ieg ej at forklare, undtagen at ieg blev befalet at føre Fa[n]gen her til Wangen, det
ieg {ei} giorde, og forlod ieg ham ej føren hand war sat i Jern ind i Arresthuuset. under weis
siger Fangen Aad, ieg betalte ham, Johan/n/es, hastig, widere har ieg ej hørt. Parterne havde
ej noget at spørge.
13de Vidne, Anders Larsøn, boende paa Gaarden Houg, efter aflagde Eed vidnede, at
Løwerdagen for Juul nestleeden, følde ieg Et fattig Men/n/eske, som førres fra Gaard til
Gaard imellem Almuen for at nyde ophold, fra min Gaard til min næste grande paa Gaarden
Helland, da ieg kom der, førte ieg dend fattige ind i Johan/n/es Helland[s] stue, hvor inde sat
Johan/n/es og Aad og havde 2de øll øsser imellem dem, Johan/n/es sin Kone war og i stuen.
da bad Johan/n/es mig, ieg skulde sætte mig need hos ham, det ieg og giorde, da gav hand mig
dricke gott øll, Aad gav mig og af sit øll, da vj havde uddrucket det øll som war i de 2de
øsser, reiste ieg mig op og vilde gaae, da siger Johan/n/es Nej, du skal blive til vi faar en øsse
til, da sagde ieg Nei, gode Grander, ieg vil icke have mere, ieg er en swag Mand, og dricket er
sterck, ieg taaler det icke. Da soer!! (svergde) Johan/n/es paa ieg skulde blive til hand kom
ind igien, sigende, giør mig icke Meen(s?)aren, bie Nu til ieg kom/m/er ind igien, da satte ieg
mig need igien, og Johan/n/es kom ind igien med øll øssen, og ieg drack med dem og blev
gandske sterck drucken, saa ieg mindes gandske lidet hvad som talt blev, og noget ont hørte
ieg slet icke imellem dem, ieg mindes aldeeles icke hvorleedes ieg kom hiem til mit huus.
widere ved ieg ej i den/n/e sag. Parterne havde ej noget widnet at tilspørge.
14de, De Trende besigtelses mænd som, som har wæret med Niels Biørnesøn Gielland for at
besigtige Dend Dræbte Johan/n/es Olsøn Hellands Legeme, sc: Lars Johansøn Houg, Michel
Jwersøn Store Rokne og Erich Endresøn Græe, fremstoed for Rætten og sagde, det de
Refererede Dem til dend beskreven givne besigtigelse forretning, som af Niels Gielland er
lagt i Rætten, sam/m/e blev for dem tydelig læst, da de dend med Eed efter Loven nu
bekræftede. Deffensor tilspurte disse 3de besigtigelse Mænd, under deres nu aflagde Eed,
om de hørte, da de giorde deres forretning, det Aad Klagede over Johannes. De 2de Mænd
Lars Houg og Erich Græe swarede Nej, de havde ej hørt noget. Michel Jwersøn Store Rokne
sagde, ieg er Søskende barn med Mandraberen Aad Larsøn Helland, der for, da ieg kom ind i
stuen til den/n/e forretning, talte ieg til Aad, som sat i høysædet, og beklagede dend gierning
hand havde giort: da swarede Aad, ja Michel, du ved icke om alt, see her, sagde hand, og saa
tog hand op paa halsen /: om det var paa høyere eller venstere siden, mindes ieg ej :/ og da
saae ieg, at der war som et nægle blod, men om det war blod efter næglen, eller om det war
blod {efter} af dend afdøde og dræbte som kunde være kom/m/en paa Aad sin hals, ved ieg
ej, saa som ieg gav ej agt der paa, ej heller waskede det af for at see om det var Revet med
Nægl. Johan/n/es sin Kone er og i 3de leed med mig beslægtet.
Mandraberen Aad Larsøn sagde, efter ieg var kom/m/en i Arrest her paa Wangen, saa hr:
Provsten Ruus, ligesaa Michel slutter, at ieg war Revet paa min hals.
Actor begierede en liden Delation, for at indhænte Sogne Præsten hr: Provsten Ruus
forklaring her om, da ieg og tillige er villig strax at anhøre Michel slutters widnesbyrd.
hr: Provsten indsende strax sin Attest her om, af dags Dato, saalydende Lit: E.
Deffensor paastoed Michel slutter forhørt, da slutteren Michel Olsøn fremstoed for Rætten,
og efter Loven aflagde Eden, der efter vidnede, at efter at ieg havde, paa Gaarden Helland, sat
jern paa Mandraberen Aad Larsøn Helland, og hand sat paa Kracken i sin stue, da viste hand

mig sin hals, og var paa venstre siden af halsen En Rød og blodig stræg, som war at see til,
som det kunde være Revet med en Nægl, og sagde Aad at Johan/n/es gav ham det ude i døren.
Efter at Aad war kom/m/en her i Arrest huuset at sidde, den første gang hr: Provsten Ruus war
hos den/n/e Fange, da saae ieg den/n/e Rift atter paa hands hals anden gang, og da war der
kom/m/en skurv der paa. Parterne havde ei noget at tilspørge Slutteren, ej heller at tilspørge
de 3de besigtigelses widner.
Det 15de Vidne efter stevningen, Knud Brynildsøn, tienende hos Faderen Brynild Rochne, er
Soldat ved hr: Capitain Haugs Compagnie, aflagde Eeden efter Loven og widnede, at Michel
slutter, paa sin Reise til Helland, tog mig med sig at ieg skulde følge ham.
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Da ieg kom ind i Aad Hellands stue, saa ieg Johan/n/es Helland ligende død paa Gulvet, og
Aad Larsøn under wagt sat i sit høysæde, paa weien, da vj førte Aad her til Wangen, hørte ieg
det hand sagd, at Johan/n/es tog ham backtag i døren, siden efter, da vi paa weien gick og
snackede for Aad, siger hand, end ieg war god for at give Johan/n/es det saa hastig til
slutningen. widere har ieg ej hørt. Parterne havde ej widere at tilspørge widnet.
Actor forestillede, at det widne Siur Gielle, som er en gam/m/el udlevet Mand, er i dag her
paa Tingstædet bleven saa hæftig svag, at det efter anseende vil blive hands visse død, hvor
hand ved søn/n/en Tormoe Gielle, som tillige som widne er indkaldet, er bleven hiem ført, af
dend aarsage nødsages ieg at frafalde disse 2de vidner.
16de Vidne, David Larsøn, boende paa Gaarden Rue, er Steefader til Delinqventen Aad
Larsøn, efter aflagde Eed vidnede, ieg kand icke med sandhed sige andet, end at hand har
wæret mig en lydig steesøn Aad Larsøn, giort hvad ieg har befalet ham, mens hand war hos
mig, jeg kand ej heller sige andet, end at hand har været Et freedeligt Men/n/eske, saa ieg intet
ont kand sige om ham. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
17de Vidne, Siur Bergesøn, boende, eller huusMand paa {Gieral} Rue, har til ægte
Mandraberens søster, efter aflagde Eed widnede, at i Druckenskab har min swoger mest været
skrøblig, men naar hand war Eedrue, har hand altiid, saavel mens hand war ung Karl som gift
Mand wæret Freedelig og skickelig. ingen havde widere at tilspørge widnet.
18de Vidne, Anders Swendsøn, boende paa Dømbe, efter aflagde Eed widnede, ieg har
aldrig seet Aad Larsøn vreed, undtagen En gang, udj et huustæckende paa Tveto for 14 aar
siden, da hand war noget lidet Drucken og vreed paa Lars Tillang, da de sloges i Næve, ellers
kand ieg aldeeles intet uskikkeligt sige paa ham. ingen havde noget at spørge vidnet.
19de Vidne, Lars Gullichsøn, boende paa Gaarden Tillang, efter aflagde Eed vidnede, ieg
har Kiendt Aad Larsøn i 31 aar, ieg var en goed ven af hands Fader, der for vilde ieg en gang
lære noget paa ham, men hand fortrød der paa, en anden gang var vj noget uvæn/n/er
sam/m/en, hvor til ieg selv gav aarsage, da gav hand mig et slag med Næven, og ieg giorde
det sam/m/e imod ham igien, og saa ware vj lige gode ven/n/er, og kand ieg aldeeles intet ont
sige om ham. ingen havde noget at tilspørge vidnet.
20de Vidne, Ragnilde Aadsdatter, er gift med Ole Glim/m/e, efter aflagde Eed vidnede, at i
Edrues maade har Aad Larsøn altiid wæret Et gott omgiengelig Men/n/eske, Men naar hand
war Drucken, war hand skrøbelig. En gang har ieg hørt at hand war vreed paa sin søster og
lovede hende ild!! (ilt?). og er det 14 aar siden ieg tiente i Gaarde!! med ham. Parterne
havde ej noget at spørge.
21de Vidne, Tormoe Aadsøn, boende paa Gaarden Himle, efter aflagde Eed vidnede, at i
Druckenskab har Aad Larsøn været Rassende, men i Edruelighed har hand været skickelig,
saa ieg tacker ham ære og gott for hver dag ieg har kiendt ham, ieg har ej hørt andet end et
gott Røgte efter ham. ingn havde noget at spørge vidnet.

22de Vidne, Angunne Larsdatter, er gift med neste vidne Tormoe {Larsdatter} Himle, og er
søster til Mandraberen Aad Larsøn, efter aflagde Eed vidnede, at min broder Aad Larsøn har
altiid været sine Forældere lydige, og været en skickelig Broder imod mig, naar hand har
været Drucken, har hand været noget Rasende imod andere. ieg har hørt af andre sige, at
hand en gang skal have lovet sin søster Guri, som er gift med Siur Giærald, ilde. ingen havde
noget at tilspørge vidnet.
Actor lagde i Rætten 2de attester fra Sogne Præstesn, af dato 5te og 9de hujus, saa lydende
Lit: F og G. End widere fremlagde Actor, Chirurgi Attest og Obductions forretning over
dend Dræbte Johan/n/es Olsøn Helland, af 5te Jan: sidstl:, saa lydende Lit: H.
Morderen Aad Larsøn Helland tilstoed for Rætten, det ieg lovligen war kaldet til den/n/e
forrætning over Johan/n/es Olsøns døde legeme.
Actor paastoed Dom efter Loven over Morderen Aad Larsøn Helland at have forbrudt sit liv
efter Forordningen af 7de Febr: 1749, samt hands boeslod til omkostninger paa hands
hensættelse saavit tilstræcke kand, og saaleedes slutter sagen til Doms.
Deffensor sluttede sagen under en Mild og Naadig Dom.
Afskeediget,
sagen optages til Doms indtil i Morgen efterMiddag Klocken 3 slet.
Dend 12de Febr:, om Eftermiddagen Klocken 3, blev Rætten atter betiendt,
da Actor og Deffensor med Misdæderen møtte, blev af Sorenskriveren og Laug Retten som
Meddomsmænd, saaleedes for Rætt, Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Aad Larsøn og hands grande Johan/n/es Olsøn, som begge boede paa Gaarden Helland, dog
saa, at de havde hver sin Egen stue og Egene huuser, haver Torsdgen, Fredagen og
Løwerdagen nest for Juul, som war dend 18de, 19de og 20de Decembr: nest afvigte, til og fra,
stedse i disse 3de Dage Drucket med hinanden. Dette Druckenskab og fylderie har banet
veien og lagt grunden til det paafølgende sørge spil, som oplyses ved de afhørte widners
forklaringer, der har udsagt og forklaret, det Aad Larsøn i druckenskab alle tiider har wæret
skrøbelig: Dette er ej af Aad Larsøn eller hands Deffensor bleven imodsagt. Da de nu, som
melt er, i 3de dage til og fra har drucket og fyldet dem, har de dend 20de Decembr: imod
aftenen Separeret dem,
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Da Johan/n/es Olsøn Helland er gaaen ind i sin Egen stue og lagt sig need. at Johan/n/es
Olsøn ej har wæret meget Drucken eller Rusende da hand lagde sig, oplyses med hands
steesøns widnesbyrd, som dend Eeneste i stuen nærværende, der sam/m/e kunde oplyse: Thj,
hand, steesøn/n/en Tormoe Jwersøn, har forklaret, at Johan/n/es Olsøn, da hand havde lagt
sig, tog Et sit lidet Barn op i sengen til sig, og lærte det at siunge, Et lidet Barn saa lystelig, og
der efter faldt i søvn og sov. Aad Larsøn der imod, efter sin sædvanlige skrøbelighed i
druckenskab, da hand intet Compagnie havde, eller kunde faa, og hands huustroe Live
Størkdatter ej saa hastig, efter hands forlangende, gav ham lys, har hand u-Christelig begyndt
at slaae hende og draget hende efter \haaret/. Da Aad Larsøns søn er Gaaen over til
Johan/n/es Olsøn og wæcked ham op, sigende til ham, Fader slaaer og River Moder gandske i
sønder, og skal Barnet bedet Johan/n/es Olsøn kom/m/e der bort. Da Johan/n/es Olsøn er
staaen op, Klæd sin skiorte paa sig, og gaaen hen til Aad Larsøn og hands Kone Live
Størkdatter, som stoed i døren /: er svalen imellem Ildhuuset og stuen :/, hvor til kom
Johan/n/es Olsøns huustroe Angunne Wichingsdatter og hands steesøn Gullich Jwersøn, og da
skal Aad Larsøn have haft sin huustroe Live i haaret, disse tilkom/m/ende har da med møye
faaen Aad Larsøns hænder af sin huustroes haar, da hand, Aad Larsøn. skal have grebet

Johan/n/es Olsøn i haaret, og som de ej kunde faae hands hænder af Johan/n/es Olsøns haar,
kand det wære wenteligt at Johan/n/es kand have taged Aad i struben, efter Aad Larsøns
klage, at Johan/n/es tog ham backetag. Men, har Johan/n/es taged Aad i struben eller
Backetag, er det wenteligt at Johan/n/es ej har giort det i anden hensigt, end for at tvinge Aad
til at slippe hands haar, som Suponeres der af, at saa snart Aad Larsøn tog sine hænder af
Johan/n/es Olsøns haar, slap Johan/n/es igien Aad Larsøn. Da Johan/n/es Olsøn og hands
følge strax wilde gaae bort: Men, Aad Larsøns huustroe Live Størkdatter skal have bedet dem
ej at gaae bort, føren de havde faaen hindes Mand ind i sengen. Da skal Johan/n/es Olsøn og
hands steesøn Gullich Jwersøn have taget Aad Larsøn, hver under sin Arm, og ført ham, Aad
Larsøn, baglens ind igien/n/em døren ind i stuen, og lagt ham baglens tvers over sengen, da
begge disse Mænds huustroer tillige med Johan/n/es Olsøns tieneste Pige Giertrud
Gullichsdatter er gaaen med ind i den/n/e Mørcke-stue, uden at tænde lys op, hvor for de ej
heller kunde see Rett hvad passerede, undtagen at de saae, da Johan/n/es og hands steesøn
havde lagt Aad Larsøn baglens paa sengen, tog Aad Larsøn i Johan/n/es Olsøns haar og holdt
hands hoved need i sengen imellem sine Knær, og saa dræbt ham med sin Kniv, saa at hand
faldt død need paa Gulvet, og har Aad Larsøn tillige med Kniven stucket Johan/n/es Olsøns
huustroe Angunne Wichingsdatter i den høyere Axel. Men hvilcket der er skeet først eller
sidst, enten Mordet eller dend Angunne Wichingsdatter tilføyede skade, har widnerne ej
kundet forklare, siden der war Mørckt i stuen. Dette paa Johan/n/es Olsøn begaaede Mord har
Aad Larsøn selv her for Retten, ulocket, ustocket og ublocket tilstaaet og bekiendt at have
giort: Men, den, Angunne Wichingsdatt: tilføyede skade, har hand ej vildet tilstaae at have
giort, siden hand ej wed der av, dog tilstaar hand, at der var ingen i stuen som havde Kniv
uden hand. som alt er at læsse i dend passerede Act; Johan/n/es Olsøn er da saleedes med En
Tælle Kniv bleven Mordet af Aad Larsøn, som dend passerede Obductions forretning
udvisser. der her ad Acta er tilført. Neml:, Et Kniv sting indgaaet i venstere Brøstet imellem
2det og 3de Ribbeen, og lige ind i venstre siden af lungen, og afstucken luft Røret, og widere
afskaaret lunge aarene, som har aarsaget at heele siden af Brøstet war opfyld med blod. Nock
Et Kniv sting indgaaen under hands høyere skulder blad imel: 4de og 5te Ribbeen, og ind paa
dend underste deel af lungen, som er funden Riblet. Dette oplysser nocksom, at Aad Larsøns
fulde forsætt har wæret, uden aarsag, at Morde sin grande Johan/n/es Olsøn paa en lumpen
maade: Thj, dend aarsag hand forregiver, at det skeede fordj Johan/n/es havde taget ham i
struben, eller backetag, kand ej validere, thj det skeede ickun ude i døren da Aad Larsøn
havde ham i haaret, for at tvinge ham til at slippe haaret, og icke i dend Mørcke stue hvor
Johan/n/es Olsøn med sin steesøn ej giorde andet, end de lagde ham, Aad Larsøn, paa sengen.
Men, gierningen og sagen oplyser, det Aad Larsøns forsætt har wæret til at begae Et meget
groft Mord. Thj, først har hand paa En meget grov og ubarmhiertig maade Mordet sin grande
Johan/n/es Olsøn strax til døde, og stucket med sam/m/e Kniv den dræbtes huustroe
Angun/n/e Wichingsdatter i dend høyere Axel. Foruden har hands forsæt wæret til at øve end
Et større blod bad, som overtydes ham ved de afhørte
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widner, der har forklaret, at da dette Mord war begaaed, og Morderen Aad Larsøn laae i sin
seng, og blev der holdet fast af hands Egen huustroe og dend dræbtes steesøn, skal hand have
sagt til Johan/n/es Olsøns huustroe Angunne Wichingsdatter, som hand forhen havde givet En
Blesur i den høyere Axel, disse ord: Gud give ieg naaede i Dig, ieg skulde dræbe Dig med,
ieg skulde dræbe hvert Et Men/n/eske, eller Liv her er. Efter saadan sagens beskaffenhed
Kiendes for Rætt at være, det Morderen Aad Larsøn Helland, efter Forordningen af 7de Febr:
1749, andre lige sindede til skræk og afskye, bør af Skarpretteren Knibes med gloende
Tænger, først paa Gaarden Helland uden for hands Egen stue, hvor Mordet er begaaed, siden

3de gange imel: Gaarden Helland og Retterstædet, og aller sidst paa Retterstædet. Dernæst
hands høyere haand levende afhugges med en Øxe, og saa hovedet i lige maade med En Øxe
afhugget, Legemet af Natmandens Folck at leges paa steyle, og hands hoved med haanden at
fæstes paa En stage oven over legemet. Og bør hand, til at udstaae straffen, føres paa
Natmandens sluffe, med blot hoved, stricke om halsen og sam/m/en bundne hænder. I Følge
Lovens 6 B: 6de C: 1 art: bør Morderen Aad Larsøn Hellands Hoved lod wære forbrudt, til
Deeling imellem dend Dræbtes Arvinger og sagefalds Eieren, naar først de paa hands
afstraffelse anvende omkostninger er fradragen. saaleedes som Dømbt er, bør Morderen Aad
Larsøn Helland at liide og undgielde inden 15ten Dage efter den/n/e Doms lovlig forkyndelse,
under widere lovlig Adfær.
Efter at den/n/e Dom war bleven Afsagt, tilspurte Dom/m/eren Morderen Aad Larsøn
Helland og hands beskickede Defensor, om de med Dom/m/en war fornøyet, eller wilde paa
Ancke dend for høyere Rætt. Dertil Morderen Aad Larsøn Helland og hands beskickede
Defensor swarede, Dom/m/en kand kom/m/e til Laugmanden.
Dend 3de Julj blev paa Ewanger almindelig Tingstue med Waswærens Almue, holden
Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire Laug-Rætt
som paa fol: 7 findes opnævnt og Specificeret, nærværende inden Rætten, Fogden hr:
Kam/m/er-Raad Smith med Bøygde Lensmanden Ole Brynildsøn Horvej og den Tingsøgende
Almue,
da følgende blev publiceret.
1o Hans Excellence hr: Stiftbefalings-Mand von Cicignons ordre af 6 Maj 1756 til Fogden
hr: Kam/m/er-Raad Smith, at lade lysse efter, sc: Rasmus Jonsøn Biørnefet, fra Sundmør
bortrømt Delinqvent, for begangen leiermaal med sin Stifdatter.
2o En dito ordre af 18de nestefter, til ibdm:, at lade lysse efter Egte Konen Anne
Johan/n/esdatter \Sandsverd/, som fra Aggershuus Stift er bort Rømt med ung Karl Helge
Raagstad.
Christopher Andersøn Bolstad-Øren udgivene pante forskrivelse af 19 Maj 1756, til Marcus
Byre for Capital 50 rd:, imod det underpant af 2den prioritè udj giestgiber Pladset BolstadØren med dessens tilhørende pertinentier, blev læst.
Johan/n/es Andersøn Bestad udgivene pante forskrivelse af 4de Nobr: 1755, til Lars Uqvitne
for Capital 30 rd:, imod det underpant af 1 pd: smør i Gaarden Berstad, blev læst.
Sig:r Peder Tønder Nordahl udgivene skiøde af 29 Martj 1756, til Torchild Andersøn Fosse,
paa Et Pund 12 mrk: smør Landskyld i gaarden Fosse, blev læst.
Siur Olsøn Tøssen lod opbyde sin Myndling Ragnilde Aschildsdatter[s] arveMidler 30 rd: 2
mrk: 3 s:, om nogen dem til laans behøvede imod Pant og 4re proCto swarelse.
Bøygde Procurator Niels Traae for Jwer Siursøn Nache, gav til kiende, det hands Principal til
dette Ting med Muntl: warsel har ladet stevne og indkalde Niels Jonsøn Mugaas, widner at
anhøre, sc: Elling Brynildsøn Wætte, Hellie Olsøn Gietle, Jørgen Henrichsøn Ellie, \og/ Knud
Siursøn Wiche, som alle under Lovens faldsmaal er indkaldet, betræffende de skieldsord dend
indstevnte har udtalt imod Citanten, ham til Nachdeel og forkleinelse, der for hand,
sagvolderen, at modtage Dom til undgieldelse og bøders udreedning, samt processens
erstatning, og vil ieg fornem/m/e om de indstevnte møder.

Jon Mugaas møtte og sagde det stevningen er lovlig forkyndt for mig og min søn Niels
Jonsøn, og vil ieg i sagen svare for min søn.
de indstevnte widner møtte alle, undtagen \Hellie Gietle og/ Knud Siursøn Wiche.
Citanten paastoed de mødende widner Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev widnerne
forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Elling Brynildsøn, er huusmand paa Gaarden Wætte, aflagd Eeden efter Loven
og widnede, at Nestl: høst, nogle faae ugge for Juul, war ieg i Brølluppet paa Gietle, og som
Niels Jonsøn stoed paa Gulvet i blandt Folcket, hørte ieg, hand talte disse ord, vette det havde
icke været før, eller give det havde icke været før, siden war der ingen sporing paa. til hvem
hand talte disse ord, eller hvad hand meente med ordene, ved ieg icke. Parterne havde ej
noget at tilspørge vidnet.
2det Vidne, {Hellie Olsøn} Jørgen Henrichsøn, boende pa Gaarden Ellie, efter aflagde Eed
vidnede, ieg war i Brølluppet paa Gietle Nestl: aar[s] høst, men ieg har ej hørt et ord af Niels
Jonsøns Mund. men ieg saa at der blev Klam/m/erie imel: ham og Citanten, og at de begge,
med begge deres hænder holdt hver andre i haaret. da ieg med andre skilte dem ad. da
tilspurte Jwer Nache mig, om ieg icke hørte, at Niels Jonsøn sagde, det ieg, neml: Jwer, havde
brugt min Kone mens hindes forrige Mand levede. hvor til svarede Nej, ligesom ieg ej heller
har hørt de ord af Niels.
Procurator Traae sagde, at som Kalds Mændene ej møder, at stevningen om de 2de vidners
lovl: indkaldelse kand blive afhiemlet, saa begierer ieg sagen udsat til neste Ting, for lovlig at
indkalde de 2de ueblivende med fleere widner.
Sagefalds Eieren begierede og sagens udsættelse til næste Ting, at hand paa Sigtets!!
(Stigtets?) vegne ved stevnemaal, kand træde i sagen.
Afskeediges,
dend forlangende udsettelse til neste Ting, billiges.
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Sig:r Joachim Nordahle, for hr: Borgemester Fasmer udj Bergen, gav tilkiende, det bem:te hr:
Borgemester ved skriftl: stevning af 10de Maj Nestl:, til dette Ting har ladet stevne og
indkalde hr: Major og Stadtshaubtmand von der Ohe, samt hr: Lieutenant Bornhoff, at møde
for at anhøre hr: Fendrich Barchelaj[s] widnesbyrd, betræffende den af Consumptions
Betienterne anholdene oxe. alt til Et lovskicket Tingswidnes erholdelse. Dend fremlagde
stevning blev oplæst og er af følgende indhold. Lit: A.
Efter 3de gange paaRaabelse hvercken møtte eller lod møde hr: Major von Der Ohe, hr:
Lieutenant Bornhoff, eller widnet hr: Fendrich Barchelaj.
Deponenten Sig:r Nordahl, paa Rettens tilspørgelse, sagde at der ingen andre kaldsmænd er,
der stevning kand afhiemle, end de 2de Mænd som stevningens forkyndelse har underskrevet,
hvor de sig opholder, ved hand ei, ej heller Kiender Dem.
Eragtning,
da ingen af de indstevnte og paagieldende hoved Mænd møder, ej heller det indkaldede
widne. Ligesom ej heller haves Kaldsmænd der stev[ne]maalet følgelig Loven kand afhiemle.
vel haver Ole Torbiørens!! og Rasmus Hansen Attesteret dend skriftl: stevnemaal, at være
dend 10de Maj 1756 forkyndt for hr: Major von der Ohe og Lieutenant Børnhoff. men, hvem
disse 2de, Ole Torbiørens og Rasmus Hansen, ere, eller hvor de haver deres tilhold stæd,
haver Retten ingen oplysning om, ligesom og Sig:r Nordahl, der gaar i Rette for Citanten, ej
Selv derom kand giøre nogen forklaring. selver er aldeeles stridig imod Lovens 1ste Bogs
4de Cap: Thj bliver den/n/e fremlagde skriftl: stevning af 10de Maj nest afvigt {og} som

ulovl: forkyndt at ansee, og der fore afvises til lovl: forkyndelse og Legitimation om sam/m/e,
føren widnet kand blive forelagt eller til Eed admitteret.
Johan/n/es Jacobsøn Strøm/m/e udgivene skiøde af dags dato til Jon Johan/n/esøn paa ½ Løb
smør med bøxel i gaarden Strøm/m/e, blev læst.
Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith lod inden Retten oplæsse og Exminere skatte Restancen,
hvis endelig Sum/m/a war 159 rd: 4 mrk: 14 s:
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
Dend 5te Julj blev paa Wangens almindelig Tingstue holden Som/m/er, Skatte og
Sagefalds-Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire Laugrett, som paa fol: 13 findes
Specificeret og opnævnt. nærværende inden Retten Fogden hr: Kammer-Raad Smith, med
Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig og den Tingsøgende Almue,
da blev publiceret de ordres som hernest foran ved Evanger Tinget er Extraher:
hr: Fendrich Barchelaj de Tolli udgivene gields brev af 17de Nobr: 1755 til Canceliie-Raad
Fleischer, for Capital 315 rd: laante penge, imod det underpant af 1 Løb 2 pd: smør i Gaarden
Store Ringheim Nedr: Thuun, blev læst.
Siur Stephensøn øfre Ygre udgivene gields brev af 18 Martj 1756 til Cancellie-Raad
Fleischer, for Capital 150 rd: laante penge, imod det underpant af 1 Løb 4 mrk: sm: i gaard:
øfre Ygre, blev læst.
Sig:r Peter Tønder Nordahl udgivene skiøde af 12de Apriil 1756 til Magne Andersøn paa 12
Mrk: smør landskyld i gaarden Bystølen, blev læst.
Gullich Michelsøn Tveite og medJnteresserede udgivene skiøde af 20de Nobr: 1755 til Kield
Larsøn Lie paa 1 Pund smør i gaarden Lie, blev læst.
Britte Anfindsdatter og Knud Anfindsøn Giære udgivene skriftl: forpligt af 17 Nobr: 1755 til
Sigtrud Mognsdatter, om hvad hun aarlig skal nyde til livs ophold, blev læst.
Sig:r Joachim Nordahl og Peder Tønder Nordahl udgivene skiøde af 12 Maj 1756 til Knud
Johansøn Raustad paa 1 Løb smør i gaarden Skelde, blev læst.
Ole Bottolphsøn Bratager udgivene Pante Obligation af 9de Julj 1755 til Lars Siursøn
Nesseim, læst til Ting dagen der efter, og indført i Pante Bogen paa fol: 437, blev efter
paategnede qviteringer af 10de Nobr: 1755 og 7de Junj 1756, anvist til udslettelse.
Sig:r Peder Tønder Nordahl udgivene skiøde af 12de Apriil 1756 til Knud Olsøn paa En Løb
Et pund 12 Mrk: smør landskyld i Gaarden Gierstad, blev læst.
Jwer Olsøn Graue skriftl: forpligt af 12de Nobr: 1755 til Ole Botttolphsøn Bratager med
huustroe Gudwe Halsteensdatter, hvad de aarlig til livs ophold skal nyde, blev læst.

Mathias Siursøn Waahle udgivene skiøde af dags dato til Anders Larsøn Kolve paa 9 mrk:
smør landskyld med bøxel, og overbøxel til andre 9 mrk: sm:, i gaarden Waahle, blev læst.
Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith gav til kiende, det hand til den/n/e Tægtedag har ladet
stevne og indkalde Knud Gierstad efter En dend 8de Nobr: Nestl: aar afsagde under-Rettes
Dom, der tilfinder benævnte Knud Gierstad, dend der udj benævnte sigtelse, sig ved sin Egen
Eed at fra lægge, nu sam/m/e her for Retten at opfylde, eller at taale Exsecution i mangel af
bødernes erlegelse. Og vil hand fornem/m/e om Knud Gierstad møder.
Dend indstevnte Knud Gierstad blev 3de gange paaRaabt, mens møtte ej.
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Knud Lofthuus efter Loven afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt for Knud Gierstad[s] boepæll paa Gaarden Gierstad, udj hands Kone
Mildri Gullichsdatter[s] paahør.
Citanten sagde, at som ieg til overflod lovl: har indkaldet Knud Gierstad, Eeden at aflæge,
og hand ej møder, tager ieg mig reserveret den ergangne under-Rettens Dom at Exeqvere.
Peder Reqve paa Egene og sine Naboer Haldor Reqve, Ole ibdm:, Knud Hage og Størk
Wætte[s] wegne, gav til kiende, det de samtl: med Muntl: warsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Anders og Biørne Store Røtte, Knud og Erich Lille Røtte, og Torbiørn
Sæwe, til undgieldelse og Procesens erstatning, fordj de lader deres geeder og bucker
kom/m/e i wores ager, Eng og udslaatter, os til stoer skade og forliis. og vil hand fornem/m/e
om de indstevnte møder.
De indstevnte møtte alle og tilstoed warselen.
Parterne, efter nogen samtalle, bleve saaleedes foreenede, at de indstevnte tilstoed at deres
bucker havde giort Citanterne skade paa Ager, Eng og udslaatter, men lovede det for
eftertiiden ej skulde skee; 2o Er Parterne Eenig om at opsætte Merckesgar dem imel:,
forsaavit de om Merckeskieldet bliver Eeninge!! 3o betaler de indstevnte til Citanterne i
processens omkostninger 9 Mrk:, og saaleedes den/n/e process ophævet.
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Dend 6de Julj Continuerede Wangens Ting, da Rætten beklædes med det ordinaire Laugrett,
undtagen i Aamun Hæfte[s] stæd sat Niels Bøe, er passeret som følger.
Anders Larsøn Kolwe udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 5 Julj 1756, til Mathias Siursøn
Waahle, paa 18 Mrk: smørs landskyld i Gaarden Waahle, blev læst.
Sig:r Peder Tønder Nordahl udgivene skiøde af 26 Martj 1756 til Aad Mognsøn paa En Løb
Et pund og 12 Mrk: smørs landkyld i Gaarden Gierstad, blev læst.
Aad Mognsøn Gierstad udgivene gields brev af 5te Julj 1756 til Wiching Jwersøn Hofaas, for
Capital 200 rd: laan, imod det underpant af 1 ½ Løb smør i Gaarden Gierstad, blev læst.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Revers, af 26 Febr: 1756, til Ole Olsøn paa Ett
Pund 3 Mrk: smørs landskyld i Gaarden Søgnebære, blev læst.
Ole Wichingsøn Gierstad og medJnteresserede udgivene skiøde af 17de Martj 1756 til Siur
Stephensøn paa En Løb 4 mrk: smørs landskyld i Gaarden øfre Ygre, blev læst.

Sig:r Peder Tønder Nordahl udgivene skiøde af 12 Aprill 1756 til Knud Torkildsøn paa Toe
Pund smør i Gaarden Lund, blev læst.
Anders Elje og medJnteresserede udgivene skiøde af 5 Julj 1756 til Aamun Herlougsøn Hæwe
paa 1 Løb 15 Mrk: smør landskyld i gaarden Hæwe, blev læst.
Bøygde Procurator Niels Traa for samtlig arvingerne efter afgangne Pige Sigvor Nielsdatter
Fiælie, gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde
Encken Guro Olsdatter med Laugværge Niels {Ol} Andersøn Siwle, til at imod tage Dom til
at betalle 11 rd: 4 mrk: 6 s:, som Rester paa dend afgangne Myndling Sigvor Nielsdatter
Fiæli[s] arvemidler, hvor for Enckens Mand, nu afgangne Siur Finne, war indsadt til værge
eller Formynder, samt om den/n/e prætention at anvisse Arveskifte brevet efter bem:te hindes
afgangne Mand, der om Dom som melt at imod tage, og at svare procesens omkostning.
Prætentionen beviser ieg ellers med Arveskifte brevet efter bem:te Myndling, af dato 15de
Martj 1754, dets fol: \3 og/ 4. hvor af ieg begierer her i Acten saa meget inddragen, som
den/n/e prætention kand oplysse, til dend ende ieg det fremlæger. her indføres En Extrct af
am/m/e skiftebrev.
Dend indstevnte Encke med Laugværge møtte, tilstoed warselen, og begierde sagen udsatt til
næste Ting, da de agter med Arvingerne selv at beviise, det de ej disse Midler hos os haver at
fordre, men at de tilfulde har faaen Myndlingen, sal: Sigwor Nielsdatters Arvemidler.
Afskeediget,
dend forlangende udsettelse til neste Ting billiges.
Samson Halsene efter forrige tiltalle, Contra Lars Tufte, æskede sagen i Rætte, og gav til
kiende at have lovl: ladet forkynde Rettens forelægelse, vil fornem/m/e om min Contra part
møder.
Bøygde Procurator Traae møtte for Lars Tufte og begierede sagen udsat til næste Ting for at
indkalde Contra widner.
Citanten paastoed det forelagde og nu mødende widne Christj Knudsdatter Tuften Eedelig
forhørt. Eedens forklaring blev widnet forelæst og formanet at blive ved sandhed. Widnet,
som er boende paa Pladtset Tufte, og er gift med Knud Tufte, fremstoed for Rætten og efter
loven aflagde Eeden, dernæst vidnede, at Lars Tufte kom hiem og havde været hiem/m/e i
gaardene, da siger ieg til ham, hvo staar til hiem/m/e i gaardene. der til hand svarede vel.
fremdeeles siger hand, at Samson lagde sig imel: de Folck paa Øye-jord, Ret ligesom hand
skulde være Fittens Formynder, hun fattig Mands Barn, naar alle spøtter paa en steen, saa
bliver den waad. Retten tilspurte vidnet, hvor af det ved at Lars Tufte med det ord Samson,
meente Samson Halsene. Resp: der er ingen fleere i dend Bøygd af det Navn Samson, end
som Samson Halsene. Citanten tilspurte vidnet, at da dend snack war kom/m/en mig for
øren, og ieg gick til vidnet for at spørge der om, hvorleedes tallen da sam/m/e dag faldt imel:
vidnet og Lars Tufte. Resp: Lars Tufte kom hiem af skoven, da ieg stoed og tallede med
Citanten. da siger Lars, hvad er det hand vil, hvor til ieg svarede, det er om nogen snack hand
taller. da siger Lars til Citanten, gaa du hiem og læs i Loven. og da ieg kom ind i stuen,
tallede ieg atter med Lars om den/n/e snack, da siger hand, ja, det er som hand skulde være
Fittens Formynder. da skiød ieg den Tøs til provs, som i høst aflagde sit vidnesbyrd her om.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Torbiørn Madsen Sæwe og Knud Raustad udgivene skiøde af dags dato til Tosten Olsen paa
Toe pund smør landskyld i gaard: Hillestwedt, blev læst.

Dend 7de Julj Continuerede Wangens Ting, er passeret som følger.
Anders Larsøn Kolwe udgivene gieldsbrev af gaars dags dato til Cancellie-Raad Fleischer, for
Capital 140 rd: laan, imod det underpant af 9 Mrk: smør landskyld i gaard: Waahle, blev læst.
Øyel Nessem, efter forige tiltalle, Contra Johan/n/es Twedt, æskede sagen i Rette,
Sagvolderen Johan/n/es Twedt møtte og sagde, at det ved seeneste Rettens holdelse
for[e]lagde vidne ej vil møde, og Kaldsmændene, som ej heller møder, har forsømt at
forkynde Rettens forelægelse for widnet, dets aarsage er ieg høylig nødsaget at begiere sagen
udsat til næste Ting, at ieg ved Continuationas stevning kand forcere widnet til at møde.
Citanten protesterede imod den/n/e forlangende udsættelse, og paastoed Dom.
Contra Citanten protesterede imod overilelse, og paastoed tiid til sit lovlig forsvar.
Afskeediget.
Retten kand ej med nogen føye nægte Johan/n/es Twedt dend forlangende udsettelse, uden at
blive beskyld for Rettens overilelse. Dets aarsage sagen udsættes indtil høste-Tinget, som
begyndes dend 7de Nobr: førstkom/m/ende, naar den/n/e sag worder paaRaabt. Til dend Tiid
Contra Citanten paalæges sagen paa sin siide lovlig at forfølge, saa fremt hand ej vil vente,
ved Endelig Dom i sagen, for ulovlig ophold at worde anseet.
Sig:r Joakim Nordahl som sagefalds Eier over Apostels-goedset, gav til kiende, det hand til
dette Ting, med Mundtlig warsel, har ladet stevne og indkalde Ole og Peder Anders-søn/n/er
Mørqwe, fordj de skal have overfaldet Halwor Mørqve i Skoven, der taget hands øxse fra
ham, og at Ole skal have hugget ham med øxsen i den høyere haand, samt slaget huul i hands
hoved, og der foruden begge slaget ham, samt hidset en hund paa ham, forfuld ham saa til
gaarden, hvor de atter har overfaldet ham med hug og slag, indtil deres Forældre og Søskende
tog dem fra ham. her om widner, at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldt, sc:
Faderen Anders Kieldsøn Mørqwe, Moderen Sønneve Siursdatter, begge Søsterne Britte dend
ældre og yngere Anders Døttere, Lars Aamunsøn Store Hirdt og Torgier Arnesøn Skerven.
Der næst forbryderne Ole og Peder Anders-sønner at imodtage Dom til undgieldelse og
processens erstatning. Saa er og den beskadigede Halvor Mørqve indkaldet, deels til
vedermæle og deels til at modtage Dom, om noget under sagens oplysning skulde blive ham
paagieldende. Og vil ieg fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
De 2de forbrydere Ole og Peder Andersøn/n/er Mørqwe møtte og tilstoed warselen at være
dem lovl: forkyndt.
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Dend til vedermælle indkaldede Halvor Mørqve møtte og tilstoed warselen. af vidnerne
møtte Anders Kielsøn Mørqve paa Egene wegne, og sagde ieg tilstaar det min Kone Sønneve
Siursdatter er lovl: stevnet, men møder ej, fordj hun siger at hun ej noget haver at widne, paa
sam/m/e maade møder ej heller min ælste datter Britte den ældre, endskiøndt hun lovl: er
stevnet, men min datter Britte dend yngre møder nu her for Rætten. saa møtte og de widner
Lars Store Hirdt og Torgier Skerven.
Actor paastoed de mødende widner Eedelig forhørdt. Eedens forklaring blev widnerne
forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Anders Kielsøn, boende paa Gaarden Mørqve, efter aflagde Eed, vidnede, at En
dag i den/n/e waar, om Morgenen tiilig, dagen mindes ieg ej, gick begge mine søn/n/er Ole og
Peder til støels, for hver at hiemhente en høe børre, da de kom op i skoven, havde Halvor
Mørqve, efter mine søn/n/ers sigende, hugget En busk i min skov, og slæbede den hen i sin
skov, og sat øxen efter sig i stubben, saa tog de øxen med sig og gick efter høet, som war en

fierding vei. da de nu, efter deres sigende, kom need fra støllen med høet, og havde øxen med
dem, og saaleedes kom til sam/m/e stæd hvor de havde taget øxen, kom strax Halvor, som da
var paa stædet, Rendendes paa Ole, som havde øxen, og vilde taget ham i haaret, da Ole skal
have wiget med hovedet saa Halvor ej fick ham i haaret, hvor over Halvor skal have stødt til
Ole saa hand faldt i sneen. Og som Ole skal have holdet øxen for sig, kunde de ej sige om
hand, Halvor, war kom/m/en an i øxen, i det hand vilde tage øxen fra Ole, og saaleedes
skaaret sig paa øxen, og det udj haanden, eller om hand, Halver, kunde have skaaret paa en
Gigle (Higle?) som hand havde med sig, hvilcket af deelene det var, weste mine søn/n/er ej at
kunde sige. Ellers har min søn Ole tilstaaet, det hand en eller Toe gange slog efter Halvor
med øxe skaftet, og Ram/m/ede ham i hovedet, widere slagsmaal sagde de ej at have været
imel: dem i skoven. da Halvor wilde beskylde mine søn/n/er for at have hidset gaards
hunden, som hørte os begge til, benægtede mine søn/n/er sam/m/e, og sagde det hands hund af
sig selv sprang paa ham, da hand, Halvor, saa kom springendes. Da de nu kom hiem til
gaarden alle Tree, føren ieg var opstaaend, og mine søn/n/er, efter deres sigende, havde kastet
høe børren af dem, sprang Halvor atter imod Ole og vilde taget øxen fra ham, da Ole holdt
øxen for sig, og Halvor holdt i skaftet. Siden kom Halvor ind [i] stuen til mig, hvor ieg laae,
og klagede over mine søn/n/er, at de havde taget øxen fra ham. da stoed ieg op og Klæde mig
det snøgeste ieg kunde, imidlertiid gick Halvor ud, og da ieg kom ud til dem i gaarden, stoed
mine søn/n/er og Halvor langt fra hin anden og skiendes, men ordene kunde ieg ej høre,
saasom en hver ved ieg hører ickun lidet, widere ved ieg ej at forklare.
2det Vidne, Britte den yngere, datter af 1ste vidne, er gaml: 25 aar, fremstoed for Retten,
aflagde Eeden efter Loven, dernæst vidnede, det første ieg saa, war hiem/m/e i gaarden udj
Thuunet, der saa ieg, at min broder Ole holdt i øxen, og Halvor holdt i øxeskaftet, da gick min
broder Peder til og tog i Halvor og Rev ham fra Ole, saa Halvor faldt til jorden, widere har
ieg ej seet. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
3de Vidne, Lars Aamunsøn, boende paa Gaarden Store Hirdt, efter aflagde Eed vidnede, at i
den/n/e waar, hvad dag det var, kand ieg ej mindes, kom Halvor Mørqwe til mig, og da havde
hand et blodig saar inden i den høyere haand, havde og et blodog saar i hovedet, og var det
[at] ansee, oppe i hovedet, som det var slaaet, begierede af mig, det ieg vilde følge med ham
og Torgier Skerven, hiem til Mørqve til hands grande, da gick ieg med dem til Mørqve, da vj
kom der ind i stuen hos Anders Mørqve, var Gutterne ej der, saa gick vj ud igien i Thuunet,
hvor begge Gutterne Ole og Peder stoed i fielhugget og huggede ved, da tilspurte Halvor dem
om de vilde fragaae at de havde slaaet ham. der til Ole swarede, du fick ej saa meget, at du jo
burde faaen meere, din Tyv, du var værd du burde ligget frem med stubben. Da begierede
Halvor det vj Mænd og Anders Mørqve med begge søn/n/erne skulde gaae med ham op i
Marcken for at besee dend stub hand havde hugget, om det war over Merckerne. da gick vi
alle op, og Halvor med Anders Mørqve viste os, som de begge sagde, gamle Mercker, og var
det da 24 allen over Marcke skieldet, hvor Halvor havde hugget den busk, som var et stort
bircke Træe, som var for tyck til en stauer i en gar, og war dette træe dragget bort fra stubben
/: er Foden :/ og hen imod Halvor sin skove Teig. Da tilspurte Halvor disse tvende gutter, om
de icke hissede hunden paa ham. der til de svarede Nej. Der war at see som et hundebid i
Halvor sin læck, icke saa det gick igien/n/em, men alleene at huuden var af Reven. Der efter
siger Halvor selv, det hand havde været ved gierdet og leedet efter en stauer, men hand fick
ingen stauer op, havde hand faaen En, sagde hand, skulde \hand/ have givet en af Gutterne saa
meget at hand skulde ligget. og laae Halvor sin hue der oppe ved stædet hvor de andre hafde
haft needlagt eller sat dem need med høe børrene. videre veste vidnet icke, ej heller havde
Parterne noget at tilspørge vidnet.
4de Vidne, Torgier Arnesøn, er til huus eller huusmand hos Lars øvre Scherwen, efter
aflagde Eed vidnede, jeg stoed paa arbeide hos Hans Hirdt, den dag det paastevnte passerede,
der kom Halvor Mørqwe til mig, og siger at Anders Mørqve sine gutter havde slaget ham, og

var hand slaaet et blodig slag oppe i hovedet, havde og et blodig saar inden i sin høyere
haand. hand begierede af mig, det ieg vilde gaae med ham til Mørqve, hvilcket ieg og giorde.
i det øvrige widne[de] dette widne i alt Conform med nest forregaaende 3de vidne, med det
tillæg, at oppe i skoven, hvor Halvor sin hue laae, war paa sneen blod at see.
Ole Andersøn tilspurte disse 2de beskickelse vidner, om de icke saae, det ieg ej, paa mit
arbeide i Fielhugget, ej fick staae med fred for Halvor, og at hand der angreb mig. her til
begge vidnerne svarede,
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Halvor gick gandske tæt ind til Ole, saa at hand, Halvor, traade op i fielhugget hvor Ole stoed
og huggede, da tog Ole den busk hand huggede paa og der med skiød Halvor fra sig, sigende,
gaar du ej fra mig, kand du have det saa gott som du faar det.
Haldor Mørqwe sagde, som alle paa Tinget tilstoed, det hand er Landværge ved hr: Capitain
von Krogs Compagnie.
Actor paastoed de udeblivende vidner til næste Ting forelagt.
Afskeediget,
de lovlig indkaldede vidner Sønneve Siursdatter Mørqwe og Britte Andersdatter den ældere
forelæges, under faldsmaals straf, til nestanstundende høsteting at møde.
Bøygde Procurator Niels Traae for Ole Finnes-Teigen, efter forige tiltalle til Siur og Joen
Seim, æskede sagen i Rette, og vil fornem/m/e, om de nu, Rettens forelægelse er bleven dem
lovl: forkyndt, vil møde.
de indkaldede Siur Eriksøn Seim og Jon Siursøn ibdm: i [e]gene Personer begge møtte og
gav til kiende, det de med en Muntl: Contra stevning har ladet indkalde hoved Citanten Ole
Finnes-Teigen at anhøre deres widner, om deres Eiendom i Teigen, og at sware processens
omkostning. widnerne, som wi under Lovens faldsmaal har indkaldet, ere Knud Qwale,
Sergiant Lars Qwale, {Johan/n/es Opheim}, gamle Aad Breche, Niels Finne og hands Kone
Britte Kirstine Store-Rochne, Stephen Bøe og hands Kone, Niels Flage, Halle Seim, \og/ Niels
Seim. og vil vi fornem/m/e om disse møder.
Hoved Citantens Fuldmægtig tilstoed at den/n/e Contra-stevning er hands Principal lovl:
forkyndt.
Contra Citanterne fremlagde deres skriftl: deduction af i gaars dags dato, saalydende Lit: A.
Hernæst Contra Citanterne paastoed de instevnte widner Eedelig forhørte. Eedens forklaring
blev widnene forelæst, og der næst formanet at have Gud og sandhed for Øyne.
1ste Vidne, Lars John/n/esøn Qwale, Sergiant ved hr: Capitain Houchs Compagnie,
fremstoed for Rætten og widnede, at for 17 aar siden tiente ieg paa Finne hos sal: Knud Finne,
og hand sagde, det Seims Mændene Eiede hvert 3de Træe i Finne-Teigs skoven. i 16 aar har
ieg boed paa Gaarden Qwale, og i all den tiid har Seims Manden brugt skov-hugster i FinneTeigen, undtagen Fure skoven, der om har ieg hvercken seet eller hørt sige det Seims Manden
noget der udj Eier eller har hugget. Gaarden Seim Eier aldeeels ingen slags skov i Gaardens
Egen Marck. jeg kand ellers giøre anvisning paa Finne Teigs skoven, saasom den ligger
gandske tæt ved min Gaards tilhørende skove-Teig. Niels Traae tilspurte vidnet, om hand
ved, med hvad Rett Seims Manden brugte den skove Teig, om hand havde nogen adkomst der
til. Resp: ieg har icke seet nogen deres adkomster.
2det Vidne, Knud Jonsøn, boende paa Gaarden Qwale, widnede, at min Gaard{en} Qwale er
anden Gaarden fra Seim, hvor ieg er føed, opavlet og stedse har boet, og er ieg nu i mit 55 aar
gaml:, saa lenge ieg kand mindes, har ieg stedse seet og hørt det Seims Manden har haft
brendeved skov hugster i Finne Teigen. Min Fader, som for 26 aar siden ved døden er
afgangen, hand sagde at have af sin Fader hørt sige, det Seim Eiede hvert 3de træe i Finne-

Teigs skoven. Adkomster til den/n/e skov hugster, har ieg ej seet hos Seims Manden. ieg har
ej seet det de har hugget Furre der, men afgangne Ole Seim, hand havde en gang nogle furre
ligende, som hand sagde at have hugget i Finne-teigen. Jon Seim tilspurte vidnet, om hand
havde hørt sigge, det Seims Manden havde givet nogen betalning for det hand i Teigen havde
hugget. Resp: har ej hørt det. ellers sagde widnet, at kunde giøre anvisning paa den/n/e
skove-Teig.
3de Vidne, Aad Torgieldsøn, boende paa gaarden Breche, er gaml: 75 aar, vidnede, at for 46
aar siden, talede ieg med afgangne Svend Bonthuus om Seims Eiendom, siden hand og hands
Fader havde boet paa Seim, og hand (Faderen?) sagde, det Seim Eiede 3de hvert træe i
Finne-Teigs skoven. og i disse 46 aar har ieg stædse seet det Seims Manden der har hugget
Ildebrands veed, men ej brugt fure skoven. Deres adkomster har ieg ej seet, ej heller nogen
tiid seet eller hørt, det for den/n/e hugster er givet nogen betalning. Paa Teigens Eene side
kand ieg giøre anvisning.
4de Vidne, Niels Anfindsøn, boende paa hoved Gaarden Finne, widnede at være gaml: 48
aar, ieg har boet paa Finne hoved Gaard i 19 aar, i ald den tiid har Seim hugget i Finne-Teigen
sin Jldebrand, men furre har de ej hugget, undtagen en gang afgangne Ole Seim giorde det.
ieg har hørt sigge af mine Værforældre, som boede paa Finne hoved Gaard, det Seim Eiede
3de hvert træe i Teigen. ieg har ej seet nogen slagt!! (slags) adkomster til den/n/e hugster hos
Seims Manden, ej heller nogen tiid hørt sigge, det hand for den/n/e hugster har betalt noget.
Paa den heele Teigs stræckning kand ieg giøre anvisning.
4de!! Vidne, Britte Knudsdatter, gift med nest forregaaende 3de vidne, fremstoed og
vidnede, mine Forældre har Eiet og beboet Finne hoved Gaard, ligesaa Eiede min Fader Seim,
min Fader boede paa Finne hoved Gaard i 45 aar, og i dend tiid brugte Seims Manden En 3de
part i Fin/n/e teigens vedskov, mens om fure skoven har ieg ej hørt det de har hugget. ieg har
boet paa Fin/n/e hoved Gaard, hvor ieg er føed, i 19 paa 20de aar, i dend tiid har Seims
Manden hugget sin Ildebrand i Finneteigens skov, men om fure skoven har ieg ej seet eller
hørt det de har brugt nogen hugster. adkomster har ieg ej seet hos Seims Manden, ej heller
har de nogen tiid gived nogen betalning for den/n/e hugster. ieg kand ingen anvisning giøre
paa Teigens skov. hvor for widnet aflagde Eden og der med bekræftede sit aflagde
vidnesbyrd.
5te Vidne, Kirstine Knudsdatter, er søster til nest forbem:te 4de vidne, er gift med Peder
Rochne, og gaml: 58 aar. har hørt af mine Forældre sige, det Seims Manden Eiede 3de hvert
træe i Finneteigen, hvor hand og stedse har hugget brende ved, men fure har ieg aldrig hørt
sige eller seet det Seims Manden der har hugget. Seims adkomster har ieg aldrig seet, ej
heller hørt sige det de for den/n/e hugster har betalt. ieg kand ingen anvisning giøre paa
den/n/e Teigs tilhørende skov. alt\saa/ bekræftede widnet sin aflagde forklaring med Eed.
6de Vidne, Stephen Mikelsøn, boende paa Gaarden Bøe, widnede, at for 27 aar siden, gav
afgangne Knud Finne mig lov at hugge mig nogle læss ved i Finne-Teigen, det ieg og giorde.
da ieg kiørde der fra med veden, kom afgangne Ole Seim og vilde op i skoven for at hugge
ved, da talte hand mig til for sam/m/e og forbød mig ej at hugge der, og kom ieg siden der ej
heller mere, ieg kand ej saa plent mindes hvor ieg huggede,
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der for kand ieg ej heller giøre anvisning paa stædet, men det war nere i Teigen ieg huggede,
og kom ieg ej høyt op i Teigen. widere har ieg ej om den/n/e sag at vidne. som ingen noget
havde at tilspørge vidnet, aflagde det Eeden.
7de Vidne, Christence Knudsdatter, gift med nest foregaaende 6de vidne, forklarede, det
mine Forældre boede paa Finne hoved gaar[d] i 45 aar, dend de Eiede tillige med Gaarden
Seim. ieg er føed paa Finne hoved gaard, var 21 aar gaml: da ieg blev gift der fra, og nu er

det 29 aar siden ieg blev gift. Min Fader sagde, men[s] ieg var hiem/m/e hos ham, at naar
Finne huggede 2 læss ved i Teigen, skulde Seim hugge det 3de læs, og saaleedes brugte Seim,
men hvercken hørte ieg sige, eller saae ieg, det Seim huggede furreskov. Seims adkomster
har ieg ej seet, ej heller har ieg nogen tiid hørt sige det Seims Manden betalte noget for den
vedhugster. ieg kand aldeeles ingen anvisning giøre, altsaa blev vidnet til Eed admitteret.
8de Vidne, Niels Mognsøn, boende paa Gaarden Flage, vidnede, at min Farfader boede
nogle aar paa Seim, og efter ham boede min Fader der, saa fløttede min Fader til gaarden
Wiche, der er ieg føed, og nu er ieg 60 aar gaml:, min Fader sagde, det Seim Eiede i Finne
teigen Trede hvert Træe. det sam/m/e sagde min Morfader Jwer Aadsøn Lødweteigen. og har
ieg aldrig hørt andet, saalenge ieg har levet, end at Seims Manden jo alle tiider har taget sit
brendefang i Finneteigen. men fuhre har ieg ej hørt at Seims Manden har hugget der,
undtagen aaret efter den store brand i Bergen, neml: 1703, da huggede Peder Seim nogle furre
Træer der i Teigen til at væle!! (vøle?) en floer med, men saa kom nogle Horrer!! (Hærrer?)
og gav ham mere der for end det var værd, hvor for hand solte det til dem, der for Knurrede
Knud Finne, sigende, havde hand bygget det i huusset, som det var ætlet til, skulde hand ej
agtet det. men siden har ieg ej hørt det Seims Manden har hugget furre der. ieg har aldrig
hørt sige det Seims Manden har betalt noget for den/n/e hugster, ej heller har ieg seet Seims
adkomster. anvisning kand ieg ej giøre, saasom ieg slet intet er bekiendt i den Teig. som
ingen havde noget at tilspørge vidnet, blev det til Eed admitteret.
9de Vidne, Halle Pedersøn, wærende paa gaarden Wætte, er gaml: 44 aar, min Fader boede
paa Seim i 18 aar, i den tiid huggede hand i Finne teigen, og som hand en gang huggede nogle
læs birck, og Kiørte dem under Seims landet, siuntes Knud Finne at det var for meget af ham
hugget, der for Knud Finne tog all veeden og lagde den paa sit land, da tog min Fader all
veeden igien og Kiørte den til Seim, hvor over Knud Finne blev vred og stevnede min Fader
her til Tinget. da de begge kom her for Retten, siger Sorenskriveren at de skulde forliges,
ellers kom de begge i bøder, da de bleve forligte, men furre hørte ieg aldrig det Seims Manden
huggede i Finneteigen. ieg kand om Teigen ingen anvisning giøre, altsaa blev vidnet til Eed
admitteret.
Contra Citanterne frafaldt det sidste widne Niels Seim, og forlanger det ej forhørt, men
paastoed Dom efter stevnemaalet og vidnernes forklaring. i det øvrige lagde i Rette deres
adkomster til gaarden Seim, som var 2de skiøder af 13de Nobr: 1719 og 26 Martj 1755, begge
saa lydende under Lit: B: og C:
Hoved Citanten lagde i Rette sine adkomster, som er 2de skiøder af 11de Decbr: 1734, [og]
7de Maj 1736, og En Extract af Wosse Justitz Protocol:, dateret 28 Junj 1737, alt saa lydende,
under Lit: D: E: og F: Hoved Citanten refererede sig til sine i Retten lagde documenter, og
paastoed Dom.
Afsagt
Sagen henvisses til aastæde Finne Teigen, hvor dend af widnerne belovede anvisning, med
siun og granskning bør skee {bør skee}, Afritznings Carta forfattes, hvor næst sagen
lovgemæs bør orddeeles.
Swend Andersøn Nedr: Lie udgivene gields brev af dags dato til Lars Jwersøn Nessem for
Capital 200 rd: laan. imod det underpant af 1 Løb 2 pd: 10 mrk: smør i gaarden Nedr: Lie,
blev læst.
Ole Arnesøn øvre Hylde udgivene gields brev af dags dato til Endre Haaversøn Fylchedahlen,
paa Capital 105 rd: laan, imod det underpant af 1 Løb 4 (14?) mrk: smør i gaarden øvre
Hylde, blev læst.

Knud Olsøn Gierstad udgivene gields brev af 27de Apriil 1756 til hr: Peter Blytt, for Capital
300 rd: laan. imod det underpant af 1 ½ Løb smør i gaarden Gierstad, blev læst.
Sig:r Peter Tønder Nordahl udgivene skiøde af 26 Martj 1756 til Ole Andersøn paa En Løb 18
Mrk: smør landskyld i gaarden øvre Kytte, blev læst.
Torgier Baarsøn Hæve udgivene skiøde af 6 Julj 1756 til Ole Torgiersøn paa Ett Pund smør
landskyld i gaarden Haatvedten, blev læst.
Knud Torgiersen Lund udgivene gields brev af dags dato til Knud Siursøn Qwarme for
Capital 120 rd: laan, imod det underpant af Toe pund smør i gaarden Lund, blev læst.
Sogne Præsten hr: Ruus udgivene bøxel brev, med Revers, af 26 Januarj 1756 til Størk
Brynildsøn paa 1 Løb 1 Spd: smør i Gaarden Høyland, blev læst.
En af sam/m/e udgivene bøxel brev, med Revers, af 14 Januarj 1756 til Lars Knudsøn paa 9
Mrk: smør i gaarden Halsteensberget, blev læst.
Rector Jacob Høyer udgivene bøxel brev, med Revers, af 18de Nobr: 1755 til Ole Omundsøn
paa 1 Løb 6 mrk: smør i gaarden Tundahl, blev læst.
Ole Torgiersøn øvre Kytte udgivene bøxel brev, med Revers, af dags dato, til Ole Andersøn
paa Et pund smør i Gaarden Haatvedten, blev læst.
Knud Johansen Raustad udgivene bøxel brev, med Revers, af gaar dags dato, til Lars Eilefsøn
paa En Løb smør i Gaarden Schielde, blev læst.
Dend 8de Julj Er ved Wangens Som/m/er Ting, følgende passeret.
Sig:r Peder Tønder Nordahl udgivene skiøde af 13de Apriil 1756 til Anders Jonsøn paa Toe
Løber 1 pund og 12 Mrk: smørs landskyld i Gaarden øvre Kytte, blev læst.
En af Rettens Middel dend 5te Nobr: 1755 fastsat Taxt over Ewanger Vandet, til efterRetning
for den Reisende med hands Eqvipage, leedige hæster, Kløver, Creature med widere, som
ordlydende findes indført, paa fol: 7 efter Ewanger Tingets holdelse, og af Hans Excellence
hr: Stiftbefalningsmand von Cicignon dend nest paafølgende 25de Nobr: sam/m/e aar, er
bleven approberet, blev læst.
Samson Larsøn Henrichs-Twedt udgivene skiøde af dags dato til David Jwersøn paa 12 Mrk:
smør landskyld i Gaarden Henrichstvedt, blev læst.
Bottolph Davidsøn Neqvitne gav tilkiende, det ieg med Mundtl: warsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Jwer Jwersøn Winje og Gullich Jwersøn ibdm:, fordj de i mit Eget huus
eller stue paa min Gaard har overfaldet mig med hug og slag, der om vidner at anhøre, neml:
Lars, huusmand paa Flettere, Jon
1756: 22
1756.
Alland, Anders Uqvitne, Tosten Andersøn Kytte og Gullich Monsøn Neqvitne, som under
Lovens faldsmaal er indkaldet, om tildrageligheden at aflæge deres widnesbyrd, og

sagvolderne at imodtage Dom til undgieldelse og processens Erstatning, og vil ieg fornem/m/e
om de indstevnte møder.
De indstevnte sagvoldere møtte og tilstoed warselen. de indstevnte vidner møtte alle,
undtagen Tosten Andersøn Kytte. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
1ste Vidne, Lars Knudsøn, huusMand paa Flættre, efter aflagde Eed vidnede, jeg var i
den/n/e waar paa huustæcke hos Citanten, og da hørte ieg at hand og Gullich Jwersøn var i
skienderie over det at Gullich Jwersøn kalde Citanten Mitthuuns Fante og Kieldrings Fanten
og Prackere Fanten. Da tog Citanten Gullich og bar ham om kring gulvet, slap ham saa need
saa at hand faldt med Nacken i gulvet, og det nesten til besvim/m/else. widere har ieg ej seet
eller hørt. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det Vidne, Joen Johan/n/essøn, boende paa Gaarden Alland, efter aflagde Eed vidnede, da
ieg i waaren war i huustæcke hos Citanten, hørte ieg ej fleere ord af dette skienderie, end at
Gullich Jwersøn skielde Citanten for tage Fante. siden saa ieg at Gullich Jwersøn laae paa
gulvet inde i stuen, som i Daamelse, mens hvorleedes hand var kom/m/en der at ligge, saae
ieg ej. men Citanten skiød mig med de andre til vidne, at det ei war af det onde at hand havde
taget ham. siden kom ieg ind i stuen, og saae at Citanten og Jwer Jwersøn laae begge i gulvet
og holdt hin anden, og skildte ieg dem ad, men som der war mørckt i stuen, saa ieg ej
hvorleedes eller paa hvilcket stæd de holdt i hin anden. saa gick Citanten Bottolph ud, og
kom saa ind igien med en skie i haanden, og da fick ieg ham ud med mig, ved det ieg møtte
ham i døren. videre har ieg hvercken seet eller hørt. Jwer Jwersøn tilspurgte vidnet, om
hand icke saae, det Bottolph inde i sin Egen stue tog en mangle stock og vilde der med slaget
mig. Resp: ieg har ej seet det. Citanten tilspurte widnet, om hand icke saa, det Gullich
Jwersøn tog min Egen øll øsse og der med wilde slaget mig i hovedet, da sprang ieg under
bordet og lagde mig, og mens ieg laae der, spende Gullich \mig/ med sin foed 3de gange.
Resp: ieg saa Gullich Jwersøn stoed med øssen i haanden og med dend høede eller truede i
det hand holdt den i weiret, men hvercken slog eller kastede der med. ieg saa og at Bottolph
laae under bordet, men ieg saae ej det Gullich spende ham.
3de Vidne, Anders Hallesøn, boende paa Gaarden Uqvitne, efter aflagde Eed vidnede, ieg
som de andre war i waaren paa Gaarden Neqvitne at tæcke huus, da vj havde faaen Mad, gick
ieg ud af stuen, og da ieg kom ind igien, laae Gullich Jwersøn paa gulvet, og Reiste hand sig
op og siger, det seer i paa at Bottolph Kastede mig paa gulvet; men ieg saae det ej, der efter
siger Gullich til Bottolph, sligt er et Kieldringe og Pracker støcke af dig, og saa tog hand øll
øssen og siger, den war du vært du skulde smage, og Kastede saa øssen tvert over bordet, og
Bottolph Kastede sig strax under bordet. Seent om aftenen, i Mørckningen, da ieg var ude i
døren for at vilde gaae hiem, kom Børnene ud af stuen, og siger til mig, kom ind, Bottolph og
Jwer er i haabe og slaaes, saae gick ieg ind i stuen, og da laae de begge paa gulvet, og som
mig siunes, havde hin anden i haaret, dog kand ieg ej sige vist om det var i haaret, saa som der
var Mørckt i stuen. da skildte ieg og Jon Alland dem fra hin anden. der efter tog Bottolph
mangle fielen og vilde der med lagt til Jwer, da tog ieg den fra ham. Citanten tilspurte
vidnet, da ieg laae under bordet, af frygt for Gullich Jwersøn, om icke widnet da selv bad mig
Reisse mig; det ieg og giorde, og satte mig saae i mit Eget høysæde, om vidnet da icke saa, at
Jwer Jwersøn sprang til mig og tog mig med iver i brøstet. Resp: io, ieg bad ham Reise sig
op, det hand og giorde, og sat sig saa i høysædet, og Jon Alland sat sig hos ham, og Jwer
Jwersøn gick til ham, men ieg kand ej erindre om hand, Jwer, tog Bottolph i brøstet, thj ieg
var noget drucken. Parterne havde ej widere at tilspørge widnet.
4de Vidne, Gullich Monsøn, tienende hos Citanten, efter aflagde Eed vidnede, det første ieg
hørte, war, at Gullich Jwersøn kaldede Bottolph, Mitthuuns Fa[n]ten. siden saae ieg at
Gullich tog øll øssen og kastede den bort over bordet, med det sam/m/e Krøb Bottolph under
bordet, men ieg hørte ej hvad Gullich sagde da hand tog øll øssen. Om aftenen, da det war

bleven mørckt i stuen, hørte ieg der war Klam/m/er inde, da lugte ieg døren op og saae ind, og
da laae Bottolph og Jwer Jwersøn sam/m/en paa gulvet, og som mig siuntes laae Jwer oven
paa Bottolph, men ieg gick ej ind i stuen, siden der alt war kom/m/en folck for at skilde dem
ad. ieg saae og siden at Bottolph tog mangle fielen og kom frem med paa gulvet, men om
hand der med vilde slaae, det ved ieg icke. dette skeede alt inde i Bottolphs Egen stue.
Citanten tilspurte vidnet, om ieg icke af frygt for disse tvende brødere, at de om Natten skulde
tilføye mig ont, maatte Røm/m/e fra min Egen Gaard, og over Iissen til gaarden Saue, hvor
min broder boer, og blev der et samdøger over. Resp: jo, Bottolph sagde, hand torde icke
være paa Gaarden for disse drenge, og Reiste saa til Saue, og blev der Et samdøger. som
Parterne ej widere ha[v]de at tilspørge widnet, frafald Citanten det udeblivende widne Tosten
Kytte, og paastoed Dom efter stevnemaalet, til sin sickerhed.
Dom/m/eren tilspurte de 2de sagvoldere, om de noget widere havde at forestille, føren Dom
blev afsagt. hvor til de swarede Nej, det de nu ej widere hafde at svare.
Afskeediget,
Sagen optages til Doms indtil over Morgen, som er dend 10de Julj, da parterne haver at møde,
Dom at anhøre.
Dend 9 Julj Er ved Wangens Ting følgende passeret.
{Ole} Wiching{søn} Tvilde udgivene bøxel brev, med Revers, af 15 Martj 1756, til sin søn
Ole Wichingsøn paa 2 Løber smør landskyld i gaarden Tvilde,blev læst.
Anders Jonsøn Kytte udgivene gields brev af 8 Julj 1756, til Anders Dagestad for 150 rd: ,
Knud Ellingsøn Schutle 100 rd:, af Knud Qwale 40 rd:, af Torgis Willumsøn Schielde 60 rd:,
og af Torbiørn Jonsøn Fannes 50 rd:, til sam/m/en 400 rd: Capital laante Penge, imod det
underpant af 2 ½ Løb smørs landskyld i gaard: øvre Kytte, blev læst.
Arveskifte brevet efter afgangne Johan/n/es Olsøn Helland, af 12 Januarj 1756, blev læt, og
var Stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Helland 1 pund 7 ½ mrk: smør landskyld,
wurderet 63 rd:, og i arv udlodnet, saasom til hands Encke Angune Wichingsdatter 16 mrk:
smør, søn/n/en Jwer Johan/n/esøn 7 ½ mrk: smør. Døtterne Jngebor og Sigtrud, hver 4 mrk:
smørs landskyld.
1756: 22b
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Dend 10de Julj Er ved Wangens Som/m/er-Ting passeret som følger.
Størk Brynildsøn og medJnteresseredes udgivene skiøde af 8de Julj 1756 til Sølfest
Brynildsøn paa 1 Løb 2 pd: 6 Mrk: smør landskyld i gaarden Flættre, blev læst.
Sølfest Brynildsøn Flættre og Størk Brynildsøn Høyland udgivene skriftl: forpligt af 9de Julj
1756 til deres Forældre, Faderen Brynild Jørgensøn og Moderen Britta Jonsdatter, hvad de
aarlig skal nyde til underholdning, blev læst.
Ole Andersøn øvre Kytte udgivene skiøde af 9 Julj 1756 til Ole Torgiersøn Hæwe paa En Løb
18 Marcker smør landskyld udj gaarden øvre Kytte, blev læst.
Ole Torgiersøn øvre Kytte udgivene gieldsbrev af dags dato, til Erich Odsøn Jærrald for 100
rd:, til Peder Arnesøn Nesthuus for 100 rd:, til Erich Andersøn Lødwe for 40 rd:, og til Jwer

Knudsøn Qwaale for 30 rd:, tilsam/m/en 270 rd: Capital laante penge, imod det underpant af
Et pund smørs landskyld i gaarden Haatwedten, og En Løb smørs landskyld i gaarden øvre
Kytte, blev læst.
Ole Torgiersøn øvre Kytte udgivene skriftl: forpligt af dags dato til Ole Andersøn med
huustroe Jngebor Baarsdatter, hvad de i alderdom/m/en skal nyde til underholdning, læst.
Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Brynield Growe og Siur Ygresbøen for øved slagsmaal, der om
widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Jwer Ousgier, Niels Nedr:
Ygre og Erich Jwersøn Ousgier, deres widnesbyrd at aflæge, og forbryderne Dom at imodtage
til undgieldelse, og processens erstatning.
Dend indstevnte Brynild Growe møtte og tilstoed warselen.
efter 3de gange paaRaabelse møtte hvercken Siur Ygres-bøen eller de indstevnte vidner.
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Knud Lofthuus efter Loven afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt for Siur Ygresbøens boepæll i hands Kone Brytteva Larsdatters paahør.
ligesaa lovl: forkyndt, under faldsmaal, for widnerne Jwer Ousgier[s] boepæll udj hands
søn/n/eKone Randwei Andersdatter[s] paahør, og for Niels Nedr: Ygre[s] boepæll udj Eget
paahør.
Nu i dette Moment møtte vidnet Ewrich!! (Erich) Jwersøn, boende paa Gaarden Ousgier,
som tilstoed warselen. Actor paastoed dette widne forhørt, med erindring om Lavdag for de
udeblivende. Eedens forklaring blev widnet forelæst og formanet at blive ved sandhed, der
efter vidnet fremstoed og efter Loven aflagde Eeden og vidnede, at i den/n/e waar, omtrent 3
ugger efter som/m/ermaal, war endeel folck forsamlde paa Gaarden Ousgier for at tæcke, om
aftenen lagde ieg mig need at sove, om Natten opvognede ieg, da siger min Kone Randwei
Andersdatter og min tieneste Tøss Randwei Thomasdatter til mig, det Brynild Growe og Siur
Ygresbøen havde slaaes. det sam/m/e siger Siur Ygres-bøen selv til mig, det hand havde
slaaets med Brynild Growe. Actor tilspurte vidnet, om Brynild Growe icke og havde sagt det
til ham, Resp: Nej, men ieg spurte Brynild der om, da tilstoed hand, at have været i
slagsmaal med Siur, men ej giort noget der til. Parterne havde ej noget at tilspørge widnet.
Actor sagde at nu er widnet Niels Andersøn, boende paa gaarden Nedr: Ygre, ankom/m/en,
paastoed ham i lige maade forhørt. Edens forklaring blev atter dette vidne forelæst og
formanet at blive ved sandhed. der efter hand aflagde Eeden og vidnede. dagen for Christj
Him/m/elfards dag war ieg i huus tæcke paa Ousgier, om aftenen, efter at vj havde spiist
qvæls Maden, hørte ieg at Siur og Brynild var i trætte sam/m/en om et lidet huus som Siur
havde Kiøbt af Brynild, hvor om Brynild sagde ej at have faaen betalning for huuset, da siger
Siur, du kand tage huuset igien. saa siger Brynild, du og staalet skov fra mig, Tre hasle Kier.
da slog Siur med begge hænderne til Brynild saa hand faldt hen i en Krov!! (krå)). da gick ieg
ud, saa ieg ej widere har seet. og war i stuen den gang ieg gick ud, Anders Olsøn, tiener paa
øvre Ygre, Jwer Ousgier, og Erich Ousgier sin Kone med Tøss. Parterne havde ej noget at
tilspørge widnet.
Actor erindrede om Lavdag for de udeblivende, og tog sig reserveret, ved Continuations
stevning, at indkalde de nu fleere i sagen Navngivene vidner, som og at indkalde dette widne
Niels Andersøn Nedr: Ygre, fordj hand efter Egen tilstaaelse i sit vidnesbyrd gick ud af stuen
da der war Klam/m/erie og slagsmaal, da hand burde bleven inde for at afværge slagsmaal,
hvor af ulycke kunde flyde, der for at undgielde.
Afskeediget,
Den lovl: indstevnte forbrydere Siur Ygresbøen forelæges til næste Ting at møde, til sam/m/e
Ting paaleges widnet Jwer Ousgier, under Lovens faldsmaal, at møde, sit widnesbyrd at
aflæge.

Sig:r Nordahl efter forige tiltalle, Contra forbryderne Michel Dugstad og Svend Richoldsøn
Fitie, æskede sagen i Rette, og gav til kiende, det Michel Dugstad har i mindelighed Rettet for
sig, icke Svend Fitie, hvor for ieg ved Muntl: Continuations stevning atter til dette Ting har
indkaldet Svend Fitie til Doms og bøders udredelse med omkostninger, og vil ieg fornem/m/e
om hand nu møder, saa er og Rettens forelægelse bleven forkyndt det udeblivende widne
Peder Soldat, som nu møder, ham ieg begierer forhørt.
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Knud Lofthuus, under Eed efter Loven, forklarede, at
have paa Gaarden Lie, hvor Svend Fitie tiener hos Ole Lie, og det udi Svend Fitie[s] Eget
paahør, lovlig forkyndt for ham Rettens forelægelse, og tillige forkyndt Continuations
stevningen til Doms imodtagelse.
Vidnet Peer Josephsøn, Soldat ved hr: Capitain Hougs Compagnie, fremstoed for Retten,
aflagde Eden efter Loven og vidnede, at 3die dag Juul, Et aar war det, ieg var paa øvre Lie, da
saa ieg at Michel gav Svend et slag med flade haanden bag paa Axelen, saa bad de hver andre
at gaae bort om Thuunet, og forbød os andre icke at gae efter dem, men vi gick dog efter, og
da vj kom til dem, laae de begge paa jorden, og Svend havde begge sine hænder i Michels
haar, og spente ham med sin foed i Michels hoved Crone. da siger Michel, vil i nu have mig i
live saa hielp mig, da skilde vj dem ad.
Actor
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Paastoed Dom over Svend Richoldsøn.
Afskeediget,
Sagen optages til Doms indtil overmorgen, som er Mandagen dend 12de Julj, da Parterne
haver at møde eller lade møde, Dom at anhøre.
Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting
lovlig har ladet stevne og indkalde Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae for kiøbte ware
paa Auctionerne holden paa Schieldahlen og Lie, opløbende til dend Sum/m/a 24 rd: 6 s:, og
som ingen mindelig betalning har været at erholde, da at blive dømbt til at betalle benævnte
Sum/m/a, Stervboerne tilhørende, med Renter fra 6de uggers dagen efter en hver Auctions
holdelse, samt processens omkostning skadesløs.
Dend indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vile svare.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Jens Jacobsøn Ullestad afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt for Niels Traae[s] boepæll udj hands Kone Martha Olsdatter[s] paahør.
Citanten forestillede og paastoed, at saasom hand frygter for Niels Traae[s] inSuffisance, og
at hand ved 2de Tings holdelse skulde søge at Trenere tiiden, saa der intet hos ham til slutning
blev at erholde, saa paastoed hand sagen forflødt til Et udsettelses Ting, og det til en for
Dom/m/eren beleilig tiid, at den/n/e min {Cre} Debitor til sam/m/e udsettelse Ting maatte
faae Lavdag.
Afskeediget,
Den lovlig indstevnte Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae, udj den/n/e gieldssag,
forrelæges at møde her for Retten til dend 13de Septbr: førstkom/m/ende, til et nu beram/m/et
udsættelse Ting, sigtelsen at tilsvare, til benævnte dag, det her siden!! (siddende?) Laugrett
haver at møde, Retten at beklæde.
Udj Sagen indstevnt af Bottolph Davidsøn Neqvitne, som i egen Person møtte, Contra Gullich
Jwersøn Winje, som møtte, og Jwer Jwersøn, der efter paaRaabelse ej møtte, er saaleedes for
Rætt Kiendt, Dømbt og

Afsagt.
Efter de afhørte vidners Eedelig forklaring, befindes det Gullich Jwersøn Winje har overfaldet
Bottolph Davidsøn Neqvitne, i sit Eget huus, med disse skieldsord: Mit-Thuuns Fanten,
Pracker Fanten, med fleere fornærmelige skieldsord under Fante Navnet. dette har saaleedes
irriteret Bottolph Davidsøn, at hand, efter vidners forklaring, har taget Gullich Jwersøn
imellem sine arme og baaret ham omkring paa Gulvet, for \at/ wisse ham hvad hand
formaaede at giøre, og da hand igien slap ham, er Gullich falden og slagen sin Nacke paa
Gulvet. Siden haver Gullich Jwersøn taget En øll øsse, og der med truet Bottolph Davidsøn,
som strax, af frygt for at faae øssen i hovedet, er Krøbet under sit Eget bord. Endelig er det
befunden, efter widnernes forklaring, det Jwer Jwersøn og Bottolph Davidsøn har været i
slagsmaal, og er kom/m/en begge at ligge paa Gulvet i Bottolphs Egen stue, da Folck er
kom/m/en ind og skild dem ad. Da nu Bottolph Davidsøn paa sin Egen gaard Natten over, ej
har seet sig sicker for disse Tvende Drenge og Brødres overfald, er hand flygtet, om Natten,
over Issen til sin Broder paa Gaarden Saue. Efter saadan Sagens beskaffenhed, Kiendes for
Rett, det Gullich Jwersøn Winje, i følge Lovens 6 B: 21de C: 4 art:, bør bøde til Bergens
Manufactuur-huus 5 rd:, og ligesaa meget til Justitz-Cassen, samt betalle til Citanten i
processens omkostning 2 rd: 32 s:, og bør Jwer Jwersøn Winje, i følge Lovens 6 B: 7 C: 8
art:, at bøde Trende 6 lod sølv, er 9 rd: Saaleedes som Dømbt er, bør disse tvende Drenge at
bøde, betalle og udreede inden 15ten dage efter den/n/e Doms lovlig forkyndelse, under Nam
og Execution, samt videre lovlig Adfær.
Dend 12de Julj er ved Wangens Som/m/er Ting følgende passeret. Retten blev beklæd med
det Ordinaire Laug Rett, undtagen i Øyel Owerland[s] stæd sat Niels Bøe, i Torgis Giernes
stæd sat Lars Haug, i Swend Øfsthuus stæd sat Torgier øvre Lie.
Knud Bottolphsøn Dolve udgivene bøxel brev, med Revers, af 9 Julj 1756, til Brynild
Jngebrigtsøn paa 2 ¼ Mrk: smør lanskyld i gaarden Mærringen, blev læst.
Salamon Halstensøn Jgdetvedt udgivene skriftl: forpligt af 10 Julj 1756 til sine Forældre
Halsten Olsøn og Sigri Larsdatter, hvad de i alderdom skal nyde til undrholdning, læst.
Siur Knudsøn Selje udgivene skriftl: forpligt af 10de Julj 1756 til sine Forældre Knud Siursøn
Selje og Britte Larsdatter, hvad de til underholdning skal nyde, blev læst.
Ole Wichingsøn Gierstad udgivene gieldsbrev af 10de Julj 1756 til Knud Gullichsøn Lille
Røtte for Capital 140 rd: laante penge, imod det underpant af 3 Spd: sm: i gaard: Gierstad,
læst.
Gullich Jwersøn Mitbære udgivene pantebrev af 8 Julj 1754 til Jwer Torbiørnsøn Kinne, læst
til Tinge sam/m/e dag, og indført i Pante-Bogen paa fol: 400, blev efter paategnede qvittering
af 14 Febr: 1756, anvist til udslettelse.
Arveskifte brevet af 20 Nobr: 1755 efter afgangne Thron Johan/n/esøn Biørgo, blev læst, og
var Stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Biørgo 1 Løb 18 Mrk: smør med bøxel, wurderet
135 rd:, og udlodnet iblandt arvingerne som følger. Encken Kari Jwersdatter 1 pd: 21 mrk:
smør, Hermun, Johan/n/es og Jwer Thronsøn/n/er, hver 11 ¼ mrk: smør, Jngebiør og Maritta
Thronsdøttere, hver arvet 5 5/8 mrk: smør.
Arveskifte brevet af 31 Maj 1756 efter afgangne Jwer Gulfsøn Mit-Bære, blev læst, og var
Stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Mitbære 18 mrk: smør med bøxel, wurderet 96 rd:, og

udlodnet imel: arvingerne saaleedes. Encken Christj Tronsdatter 9 mrk: smør, Gullich
Jwersøn arvet 3 mrk:, Karj, Jngebor, Maritta og Orlaug Jwersdøttere, hver 1 ½ Mrk: smør.
Arveskifte brevet af 20 Januarij 1756, sluttet efter afgangne Encke Anna Knudsdatter, blev
læst, og var Stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Bryn 1 Løb smør med bøxel, wurderet
156 rd:, og udlodnet imellem arvingerne saaleedes, Knud og Niels Anfind-søn/n/er, hver 20
4/7 mrk:, Guro Anfindsdatter 10 2/7 mrk:, Anfind og Knud Anders-søn/n/er, hver 6 mrk:
smør, Gudwe og Christj Anders-døttere, hver 3 mrk:, Britta Andersdatter 2 4/7 mrk: smør.
Ole Torgiersøn øvre Growe udgivene gields brev, og oprettede Contract med Niels Bøe om 50
rd: laan, datteret 12 Julj 1756, blev læst.
Torgis Anfindsøn Ullestad udgivene skriftl: forpligt af dags dato, til hands Moder Randvei
Siursdatter, om fornøden underholdning til døde dagen, blev læst.
Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae for Jwer Swange. gav tilkiende, det hand med
Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Mons Growe [for] 46 rd: gields
fordring, dem hand ej i mindelighed har vildet betalle, der for indkaldet at blive dømbt til at
betalle sam/m/e,
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og at svare processens omkostning. og vil ieg fornem/m/e om hand møder.
Dend indstevnte Mons Growe blev 3de gange paaRaabt, mens ingen wilde svare.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Jens Jacobsøn Ullestad afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt for Mons Growe[s] boepæll udj hands Kone Jngebor Monsdatter[s] paahør.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Mons Growe forelæges at møde til neste Ting.
Udj sagen indstevnt af sagefalds Eieren Sig:r Nordahl, paa hands vegne møtte Lensmanden
Frantz Wenviig, Contra Svend Richoldsøn Fitie, som efter paaRaabelse ej møtte, og Michel
Dugstad, er saaleedes for Rett Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
Med Tvende widners Eedelig udsigende, er sigtelsen de Tvende forbrydere overtydet, det de
3de Juuledag 1754 har udfordret hinanden til slagsmaal, og da widnerne er tilkom/m/en, har
de begge, Neml: Michel Dugstad og Svend Fitie, lagt paa jorden, og Svend Fitie har draget
Michel Dugstad efter haaret. Thj Kiendes for Rett, efter Lovens 6 B: 7 C: 8 art: bør Svend
Richoldsøn Fitie at bøde Trende 6 lod sølv, er 9 rd:, og betalle til Actor i processens
omkostning 2 rd:, inden 15ten dage efter den/n/e Doms lovl: forkyndelse, under Nam og
Execution.
Dend 13de Julj Er ved Wangens Sommer Ting følgende passeret.
Sig:r Peder Tønder Nordahl udgivene skiøde af 13de April 1756 til Svend Brynildsøn Himle
paa En Løb 18 mrk: smør landskyld i gaarden øvre Kytte, blev læst.
Svend Brynildsøn Himle udgivene gieldsbrev af 10 Julj 1756 til Rognald Anbiørnsøn Houge
for 150 rd: laan, imod det underpant af 1 Løb 18 mrk: sm: i gaard: øvre Kytte, blev læst.

Ole Bottolphsøn Bratager udgivene skiøde af 12de Nobr: 1755 til Jwer Olsøn Growe paa 12
mrk: smør landskyld i gaarden Bratager, blev læst.
Dend 14de Julj er ved forbem:te Ting saaleedes paseret.
Michel Jwersøn Wifaas og Niels Son/n/esøn Himle udgivene skiøde af 3 Martj 1756 til
Tormoe Siursøn paa 1 Spd: smør i gaarden Gielde, blev læst.
En Odels Dom, afsagt paa gaarden Lille Ree, dend 15de Julj 1755, hver ved Torgier, Baar og
Jon Swerqvesøn/n/er er tildømt odels Retten til 29 5/6 Mrk: smør i bemelte Gaard Lille Ree,
blev læst.
Knud Knudsøn Reene og medJnteresserede udgivene skiøde af 13 Julj 1756 til Torgier
Swerqvesøn paa 1 pund 5/6 mrk: smør i gaarden Lille Ree, blev læst.
En Odels Dom, afsagt paa Gaarden Lunde, den 16 Julj 1753, hvor ved Jon Davidsøn er
tilDømt odels Retten til 1 ½ Løb smør i gaarden Lunde, blev læst.
Sogne Præsten hr: Ruus udgivene bøxel brev, med Revers, af 23 Martj 1756, til Halle
Pedersøn paa 1 ½ Løb smør i Gaarden Wæte, blev læst.
Brynild Larsøn Schiølje udgivene gields brev af 17de Nobr: 1755, til Olleif Tollefsøn
Grimestad for 70 rd: laan, imod det underpant af 1 pd: 3 mrk: smør i Gaarden Schiølje, blev
læst.
Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith gav tilkinde, at have til dette Ting med skriftl: warsel af 1
Maj nest afvigte, ladet indkalde Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae for en fordring af
36 rd: 1 mrk: 1 s:, hvor fra afgaar som er betalt 8 rd: 3 mrk:, saa at hands nu havende fordring
bliver 27 rd: 4 mrk: 13 s:, der for dend indstevnte at imodtage Dom til betalning og
processens erstatning, hvor om hand fremlagde det skriftl: stevnemaal, som war belagt med
behørig stemplet papiir, og af dend indkaldet Niels Traae paategned, er saa lydende.
Dend indstevnte Niels Traae blev 3de gange paaRaabt, men wilde ej sware, endskiønt hand
nyelig war her paa Tingstuen.
Citanten lagde i Rette dend indstevntes beviis af 9 Julj 1755 for 11 rd: 2 mrk: 3 s:, og en
Regning for 2de aars Resterende skatter, neml: 1753 og 1754, beløbende til 16 rd: 2 mrk: 10
s:, tilsam/n/en 27 rd: 4 mrk: 13 s:, bem:te documenter er saalydende. Citanten paastoed
Lavdag for dend indkaldede, og som der befrygtes for hands Suffisance, paastaar ieg ham
forelagt til et udsettelse Ting, det snareste skee Kand.
Afskeediget,
Dend indstevnte Niels Stephensøn Traae forelæges at møde her for Retten til Ett udsettelse
Ting som worder sat og administreret her paa Wangens Tingstue dend 13de Septbr:
førstkom/m/ende.
Jon Lunde efter forige tiltalle æskede sagen i Rette Contra Knud Lunde, og gav tilkiende, at
have lovlig ladet forkynde Rettens forelægelse for dend indkaldede Knud Lunde, og vil ieg
fornem/m/e om hand møder.
Dend indstevnte Knud Lunde møtte og sagde, ieg har ej begiert noget skiøde at lade
forfærdig[e], ej heller begiert mænd til witterlighed der om, eller givet noget boemercke fra
mig, og altsaa ved ieg ej heller hvorleedes Citanten kand have bragt mig i den/n/e

omkostning, eller hvorleedes hand kand have faaet mit boemercke under sit i hænde havende
skiøde, det ieg paastaar hand bør bewise, føren ieg kand betalle ham de paastevnte penge.
Citanten begierede sagen udsat til næste Ting, for at indkalde widner til at bevise skiødets
Rigtighed.
Afskeediget,
Den forlangende udsettelse til neste Ting billiges.
Sig:r Horsenius for sagefalds Eieren Sig:r Joachim Nordahl gav til kiende, det hand med
Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Jon Davidsøn Lunde og Soldat David
Knudsøn Lunde for øved slagsmaal dend 10de Maj nest afvigte, der om vidner at anhøre, som
under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Jngebor Nielsdatter Lunde, Maglie, huuskone paa
Lunde, Ole og Giertrud Grim/m/estad, Siur Jwersøn, huusmand paa Schelde, og Britte,
værende hos Lars Lunde, deres widnesbyrd at aflæge, og sagvolderne Dom at imodtage til
undgieldelse, og processens erstatning.
af de indstevnte møtte Joen Davidsøn Lunde og sagde, det hand ej viste at være stevnet i
den/n/e sag.
David Knudsøn Lunde møtte og tilstod warselen.
af de indstevnte widner møtte ickun Ole og Giertrud Grimestad, samt Britte paa Lunde.
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De øvrige indstevnte vidner, efter paaRaabelse, møtte ej,
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Knud Lofthuus efter Loven afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt for Jon Davidsøn Lunde[s] b[o]epæll i hands Kones paahør, saa og for
vidnerne under Lovens faldsmal, neml: Jon Lundes Kone Jngebor Nielsdatter i Eget paahør,
for Maglie Lunde i Eget paahør, for Siur Jwersøn Schelde i hands grande Lars Lars Lunde[s]
paahør, siden døren for hands huus var tillugt og ingen hiem/m/e.
Actor paastoed de mødende widner forhørt, og de udeblivende forelagt. Eedens forklaring
blev widnerne forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Ole Tollefsøn, boende paa Gaarden Grimestad, efter aflagde Eed widnede, at i
den/n/e waar, strax efter at der var tilsaaet, saae ieg Joen Lunde en dag stoed bag om huusene
og brød steen som Rullede need i aggeren under, der var saaet af Knud Lunde, og ligger
steenene der inu, og som hand stoed noget lenge ved dette arbeide, kom Soldaten David
Knudsøn til ham, da de kom i ord sam/m/en, men som ieg stoed noget langt fra dem, desuden
er nu 80 aar gam/m/el, kunde ieg ej høre eller forstaae deres talle. mens de saa stode
sam/m/en, saa ieg hen til dem, og da saa ieg de havde hin anden i haaret, men hvem som tog
først, saae ieg ej. saa Raabte Jon paa mig, men ieg som gam/m/el kunde ej gaae til {mig}
dem. da kom de begge til mig, og siune[de] Jon mig en dott haar, som hand sagde at Soldaten
David havde Revet af ham, og siunede hand mig sin finger, sigende, at David havde bit ham.
der war lidet blod paa fingeren, men ieg kunde ej see om det var bidt eller Revet, og war Jon
noget blodig paa Klæderne. Soldaten David Klagede og for mig, det Jon havde Revet haar af
ham, og var Soldaten blodig under næssen og paa Klæderne. Jon Lunde tilspurte widnet, om
icke Soldaten forfulde mig need til widnet. Resp: de kom begge need til mig, Jon foran og
Soldaten efter, dog uden nogen iver eller uskickelighed. de needqvælvede steene ligger i
Kanten af aggeren, og som/m/e noget ud i aggeren.
2det Vidne, Giertrud Aadsdatter, gift med Colben, Rosmand paa Grimestad, aflagde Eeden
efter Loven og vidnede, at i denne waar, efter at aggeren war Ruuden, saa og hørte ieg, det
Jon og David skiendes, og at Joen havde en liden dott haar imel: fingrene. hvor om de
skiendes, kunde ieg ej forstaae, saa som ieg war langt fra dem da de skiendes. ellers har ieg
seet, at Joen har opbrydt steen og qvælvet need i en ager, men hvem der ejer ageren, ved ieg

ej, dog har Knud Lunde, som er Soldaten David Knudsøns Fader, i aar saaet ageren. Joen
Lunde tilspurte widnet, om det icke saae at David sprang efter mig, da ieg gick til Ole
Grimestad. Resp: ieg saae de gick efter hinanden til Ole Grimestad, men ieg saae [ej] noget
ont af nogen af dem. parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
hr: Lieutenant Holck, som Com/m/enderer dette Wosseske Compagnie, under hvis Comando
den indstevnte Soldat David Knudsløn staar, har været og er her paa Tinget, fra begyndelsen
af. da den/n/e sag blev ecamineret!! og Examineret.
3de Vidne, Britte Jacobsdatter, er en gl: huusTøss hos Lars Lunde, efter eflagde Eed
vidnede, ieg har intet seet af dette slagsmaal, men om qvællen paa sam/m/e dag som det
skulde have været passeret, og ieg havde hørt talle om, det Joen og David havde slaaes, kom
David til mig og siune[de] mig sit hoved, som var gandske fuld af Knuder, hand siunede mig
og en dott haar af sit hoved. og war det Lunde Folcket som fortalte mig det, men ieg gav
ingen widere agt der paa, saa som ieg tænckte ej at blive Krævet til widne der om. ieg har og
seet de steen Jon Lunde brød need over bøen og til deels paa ageren, hvor af Klam/m/eriet og
slagsmalet war kom/m/en, og ligger steenen der inu. ieg har hørt sige det Knud Lunde, som
er Soldatens Fader, ejer ageren. parterne havde ej widere at tilspørge widnet.
Afskeediget,
de lovl: indstevnte vidner, Jngebor Nielsdatter Lunde, Maglie Lunde og Siur Jwersøn
Schielde, forelæges, under Lovens faldsmaal straf, til nest anstundende høste Ting at møde,
deres widnesbyrd at aflæge.
Peder Brynildsøn Nedr: Winje udgivene gields brev af 14 Julj 1756 til Brynild Tollefsøn
Growe for 50 rd: laan, imod 2de prioriteè [i] 1 Løb smør i gaarden Winje, læst.
Halle {Brynild}\Peder/søn Seim udgivene skriftl: forpligt af 13 Julj 1756 til sine swiger
Forældre Størk Brynildsøn Wætte og Jngebor Gullichsdatter, om hvad de i allderdom/m/en til
livs ophold skal nyde, blev læst.
Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith lod inden Retten oplæsse og Examinere skatte Restancen,
hvis endelig Sum/m/a war 1290 rd: 82 s:, og som ingen indfandt sig, der noget imod sam/m/e
havde at erindre, war hand Rettens Attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith gav tilkiende, det hand med muntlig warsel til dette Ting
har ladet stevne og indkalde Ole Wichingsøn Twilde til at aflæge Eed, det hand ej i dette aar
for Egene penge haver handlet, i mangel der af, at imodtage dom til undgieldelse. og vil ieg
fornem/m/e om hand møder.
Dend indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kaldsmændene Frantz Wenvig og Knud Lofthuus efter Loven afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt for Ole Tvilde[s] boepæll i hands Eget paahør.
Actor erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
den lovl: indstevnte Ole Tvilde forelæges at møde til nest anstundende høste-Ting, sigtelsen at
tilsvare.
Efter 3de gange udraabelse, indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
Dend 9de Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Nedr: Lie, 2det Thuun, udj den paa fol: 1
incaminerede Aastæds sag, med det paa bem:te fol: Specificerede LaugRett, undtagen udj den

ved døden afgangne Jon Fan/n/estølens stæd, sat Peder Glim/m/e, nærværende Bøygde
Lensmanden Frantz Wenviig.
For Anders Mikelsøn Lie fremstoed for Retten Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae
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og sagde at hand til den/n/e Tægtedag, ved skriftl: Continuation stevning af 24de Aug: nestl:
lovl: har indkaldet sine Naboer, efter for[e]gaaende hoved stevnings indhold, til at anhøre
endeel fleere vidner, som til i dag under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Britte Westreim,
Jwer Ousgier, Ragnilde Røtte, Erich ibdm:, Ranwei Knudsdatter Opheim. dend benævnte
stevning hand i Retten lagde, bilagt med lovl: stemplet papiir, og er saa lydende.
De indstevnte Øvre Lies opsiddere møtte alle, og tilstoed den oplæste skriftl: stevning at
være dem lovl: forkyndt.
Niels Traae paastoed de mødende widner Eedelig forhørte.
8de Vidne, Britte Ellingsdatter, til huus hos hindes Børn paa Gaarden Westreim, sagde sig at
være gaml: ind paa 90 aar, er ingen af Parterne beslægtet eller besvogret, widnede, da ieg war
over 20 aar gl: tiente ieg i 4 aar hos afgangne Halvor Nedr: Lie, hand sagde og siunede mig,
det Mercket imel: Øvre og Nedr: Lie war af Growen uden for griinet, saa op i Wiches-skarvet
og op i Bergs-støllen, siden \i/ Sør op i Fieldet, paa disse stæder widnet sagde at kunde giøre
anvisning, og sagde Halvor, det Bolke Erich, som boede paa øvre Lie, {og war} havde wiist
ham disse Mercker. Tuftene paa støllen tilhører Nedr: Lie, og har de alle dage tilhørt Nedr:
Lie. Aamun øvre Lie tilspurte widnet, om det icke har hørt sige, det Merket war af en Grove
inde i wei-skiftet. Resp: Nej, ieg har aldrig hørt det. 2do: om bøe gierdet, den tiid widnet
war her, her neere stoed den tiid, saaleedes som det nu staaer. Resp: det war ej bøe den tiid,
det er udgiert siden, efter at de havde byttet skove-teiger. 3o Qw: om vidnet ved at Mercket
skal gaae i Wiches-skaret eller skarvet. Resp: i Wiches-skarvet i weien. Parterne havde ej
videre at tilspørge vidnet. Procurator Traae sagde sig inu at erindre sig noget, som hand
behøvede at tilspørge dette widne. 1o om widnet icke Kiendte den Mand Lars Johanssøn
Houg og hands Fader. Resp: jo, ieg kiendte baade Fader og Søn, og Faderen boede her paa
øvre Lie. 2o hvorleedes de fo[r]hold dem med Marcken her i grande lavet. Resp: der war
ingen Magt paa ligende paa Johan/n/es Lie, han var en trætte Broder, hand tog til sig hvor
hand fandt og vilde stedse trætte. Aamun Lie tilspurte widnet, hvad slag det war Johan/n/e[s]
Lie tog widere end hand skulde tage, om det war skov og Marck, eller [h]wad det war. Resp:
skov og Marck, det tog hand mere end hand skulde tage fra sine Naboer. Aamun Lie
paastoed det widnet skulde giøre anvisning paa det hand tog.
9de Vidne, Jwer Siursøn, boende paa Gaarden Ousgier, sagde sig at være 69 aar gaml:, ingen
af Parterne witterlig enten beslægtet eller besvogret, widnede, ieg kand med goed
samwittighed og Eed widne, at øvre Lie aar efter aar har udfløttet bøe gierdet. og et aar blev
mig wist garmoen øverst i gierdet, hvorleedes gierdet war fløttet, hvor mange aar det er siden,
kand ieg ej mindes, dog er det icke over 12 aar siden. Endskiønt ieg gick paa garmoen og saa
hvorleedes gierdet war udfløttet, kand ieg dog nu icke aldeeles giøre anvisning der paa, men
nogenlunde anvisning kand ieg giøre. og har ieg all min tiid, saa wist ieg er en synder, over
30 aar seet aar efter aar det gierdet saa noget og saa noget er bleven fløttet. Om
Marckeskieldet imellem disse gaarder ved ieg intet. Aamun Lie tilspurte widnet, om hand
ved, at bøe gierdet her neere ved weien er flyttet. Resp: det ved ieg icke. Parterne havde ej
widere at spørge.
10de Vidne, Ragnilde Aadsdatter, er gift og boende paa Gaarden Lille-Røtte, sagde at være
gaml: 63 aar, er ingen af Parterne beslægtet, men hindes første sal: Mand war beslægtet med
Citanten Anders Lie. ieg har vel boet paa Nedr: Lie 1ste Thuun i 9 aar, men aldrig kom ieg
her ind til disse stæder, hvor om trætte nu føres, ej heller er mig nogen tiid wist de stæder,

hvor for ieg intet ved om mercker, men det slotte træe, hvor nu trættes, siunes mig at være
wiere end den war for 32 aar siden, dog kand ieg ingen anvisning giøre. som Parterne ej
havde noget at tilspørge vidnet, aflagde widnet Eeden efter Loven.
11de Vidne, Erich Knudsøn, boende paa Gaadren Lille-Røtte, sagde sig at være gaml:
omtrendt 40 eller 41 aar, min sal: Kone var søster til Citanten Anders Lie sin Kone, vidnede,
det er 20 aar siden mind Fader boede paa Schutle, mens hand boede der, og føren hand
fløttede til Øfsthuus, hvor mange aar før, mindes ieg ej, da hand og Lars Schutle med andre
fleere, og ieg, Reiste en Søndags qvæll fra Kircken, Reed Lars Schutle foran, da vj kom til
Steens leet, og ieg luckede grinet op for dem, siger Lars Schutle, her kand og blive en trætte,
thi øvre \Lie/ siier for langt ind med boen!! (bøen?) i lien. andet har ieg ej i nogen maade at
widne udj den/n/e sag. ieg kand paa Steen lee eller det om/m/elde grin giøre anvisning.
Parterne havde ej noget at spørge.
Niels Traae sagde, det min Principal frafalder det indstevnte vidne Randvei Knudsdatter
Opheim, og paastoed siun og grandskning, samt widnernes anvisning at maatte blive
imodtaget.
Aamun øvre Lie paa Eegne og sine granders wegne gav tilkiende, det de til den/n/e
Tægtedag, med Muntl: warsel
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har ladet stevne Anders Mickelsøn Nedr: Lie til at anhøre Contra-widner. og har {ieg} vi
formaaet de af hoved Citanten, i forige aar, førte vidner at møde, wore Contra widner at
anhøre. de vidner som vj har indkaldet, er Lars Houg, Knud Giersqval, Torgier øvre Lie,
Lars Wiche, Lars Lødwe, \og/ Randvei Himle, dem wj begierer Eedelig forhørt.
Niels Traae sagde, den/n/e Contra stevning tilstaar ieg at være min Principal forkyndt, men
da sagen ej er givet Navn hvor om min Principal skal høre vidner, saa paastaar ieg det stevne
vidnerne afhiemler stevningen.
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Knud Johan/n/essøn Lofthuus afhiemlede Contra
stevningen saaleedes: Aamun og!! (øvre) Lie og alle hands grander befalede os at vj skulde
stevne Anders Lie Contra til at anhøre vidner, saaleedes war deres ordre, uden at Navn give,
hvor om widnerne skulde høres eller føres, og saaleedes har vj og forkyndt stevningen, med
de sam/m/e ord og ej widere.
Niels Protesterede imod widners førelse, siden ej ved stevningens forkyndelse er Navn givet,
hvor om min Principal skal anhøre widner, hvor for, ifølge Loven, ieg urgerer paa stevningens
afvisning, og Protesterer kraftigst imod disse widners førelse, siden ieg ej ved hvor om de skal
vidne, og som dagen er forløben, at Rettens Middel ej kand kom/m/e i Marcken, begierer ieg
sagen udsat til i Morgen tiilig, mine widners anvisning da maatte blive imodtagen.
Afskeediget
Sagen udsettes til i Morgen tiilig, da der paa den fremsatte protest skal blive Kiendt.
Dend 10de Septbr: blev den/n/e sag atter foretaget, da begge Parter møtte.
Niels Traae sagde, for at winde tiid og omkostninger at spare, forlanger ieg \ej/ at høre
Rettens Kiendelse betræffende min i gaar giorde Protest imod Contra stevningen, men
sam/m/e Protest aldeeles frafalder, og vedtager at anhøre Contra widner, udj de poster mit
hoved stevnemaal indbefatter, og ej i andre tilfælde, naar ellers med Contra widnernes
indkaldelse er forholdet efter Loven.
Contra Citanterne paastoed deres indstevnte widner \forhørt/, som alle møder. ligeleedes
møtte hoved Citantens widner, som nest forige aar aflagde deres widnesbyrd. Eedens
forklaring blev disse widner, ligesom for hoved Citantens widner, forelæst, \og/ formanet at
blive ved sandhed.

1ste Vidne, Lars Johan/n/essøn, boende paa gaarden Houg, sagde sig at være gaml: 65 aar, er
ingen af Parterne enten beslægtet eller besvogret, widnede efter sin gamle Moder Giertrud
Asgrims-datter, som for 22 aar siden ved døden er afgangen, hun war føed og opavlet paa
Gaarden øvre Lie, og boede der i yttre Thuun i 60 aar, hun sagde at Mercket imel: disse
Gaarder war i Wicheskaret, needen for talte hun intet om, saasom vi icke brugte needen for
Scharet. Fra Wicheskaret gick Mercket op i Bergs-støllen, vj huggede paa den Westre side af
dette Mercke, og Halvor Nedr: Lie 1ste Thuun huggede paa den Østere side, og aldrig hørte
ieg nogen trætte og Kæglen der om. undtagen en gang hand huggede noget wit ud, da tiltalte
min Fader og hands grander ham der for, men som hand war en goed Mand, efterlod de ham
den huggede beite skov. siden gaar byttet fra Berg-støllen og lige op i Haabruene. paa disse
Mercker giorde min Moder og min Fader Johan/n/es mig anvisning, der for ieg og kand giøre
anvisning der paa. Min Moders Forældre og hindes Farfader boede og paa øvre-Lie, all deres
tiid. Aamun Lie tilspurte widnet, om hand icke kand mindes hvor lenge \bøe/ gierdet har
staaen, her needen ved veien, uden at være fløttet. Resp: hvor lenge bøe gierdet har staaet,
kand ieg ej sige, men, fra ieg blev saa stoer at ieg kand mindes, har bøe gierdet her needen til,
i den Nederste ende, staaen saaleedes som det nu staar. 2o qw: om vidnet icke ved og har
hørt, hvem fra gam/m/el tiid Bergs-støllen har tilhørt og brugt, med tumpt og omligende
Fæebeite. Resp: ieg har ej andet hørt, end at Berg-støllen har tilhørt øvre Lie. Men dend tiid
ieg var hos mine Forældre, laae tumpten øde, bæsterne gick horn mod horn, og øvre Lie
Manden hug skoven der, og icke Nedr: Lie Manden. Niels Traae tilspurte widnet, om icke
Contra Citanterne har talt med widnet siden hand i gaar kom her til Aastædet, om hvad hand
skulde og kunde widne. Resp: Nej, de har \ej/ talt med mig om saadant. Niels Traae sagde,
ieg skal bevise at Contra Citanterne her i gaar talte med vidnet om hands widnesbyrd, og
skiød ieg til provs der paa, da ieg hørte, det Contra Citanterne forbød ham, ej at widne efter
sin Fader, men at hand skuld widne efter sin Moder. Parterne havde ej widere at tilspørge
vidnet.
2det Vidne, Knud Tostensøn, er huusmand paa Gaarden Giersqwal, sagde sig at være gaml:
73 aar, er ingen af Parterne enten beslægtet eller besvogret, undtagen Tosten øvre Lie, som
har frasagt sig sagen, til ham, er ieg hands Morbroder, widnede, at omtrent for 50 aar siden,
tiente ieg hos afgangne Peder øvre Lie i Et aar, og var til huuse \hos/ ham i 5 á 6 aar, i den tiid
hørte ieg det Peder og Halle øvre Lie ofte snackede om Mercke imel: disse Gaarder, det de
eiede af Wichescharet og saa op i Berg-støllen, oven eller needen for disse Mercker, hørte ieg
ingen talle om, ingen anvisning er mig giort, alleene at ieg har hørt tallen, dog kunde ieg den
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tiid giøre anvisning, men nu icke, fordj ieg seer icke. Parterne havde ei noget at tilspørge
dette widne, hvor for det bekræftede sit aflagde vidnesbyrd ved Eed efter Loven.
Det første vidne Lars Johan/n/essøn Houg fremstoed for Retten og sagde, ieg tilstaar inu det
øvre Lie Mændene ej har talt med mig \om mit vidnesbyrd/ siden ieg kom her til Aastædet.
men besinder mig nu, det Tosten øvre-Lie, igaar, her udj stuen, da Retten blev holdet, siger til
mig, widne nu icke efter din Fader, men efter din Moder. og ieg swarede ham ej et ord der
paa.
{Niels} 3de Vidne, Torgier Larsøn, er til huus paa Gaarden øvre Lie hos sin swoger Aamun
øvre Lie, der har til ægte vidnets steedatter, sagde sig at være gaml: 48 aar, jeg er ellers i 2de
og 4de leed beslægtet med min steedatter, bem:te Aamun Lie[s] huustroe, og med Swend
Larsøn øvre Lie lige saa i 2det og 4de leed beslægtet. Contra Citanten Aamun øvre Lie
frafald dette widne.
4de Vidne, Lars Siursøn, boende paa Gaarden Wiche, sagde sig at være gaml: 37 aar, og at
hands Kone er beslægtet med Contra Citanten Aamun øvre Lie, widnede, at da ieg war Et

umyndigt Barn, og inu ej havde gaaet til Guds bord, og ieg kom med Anders Lie imel: weie
skiftet og Kleiven, siger Anders Lie, her er mercket imel: mig og øvre Lie, og her er mercke
imel: mig og bort i garen, og det stæd kand ieg giøre anvisning paa, hvor disse ord blev talt.
Fremdeeles siger Anders Lie, di!! (de) Eier skoven og ieg ejer bøemarcken. Nestl: aar, kort
føren den/n/e trætte begyndte, war ieg {til} og min Fader, af Svend øvre Lie tilkaldet at høre
paa det øvre Lie Mendene tilbød Anders Lie forlig, da tog ieg Anders Lie afsiides, og
erindrede ham, om de ord hand havde sagt mig. da swarede Anders mig saaleedes, tii med det
saa. Aamun Lie tilspurte widnet, om icke bøegierdet, her needen til, saa lenge som vidnet
kand mindes, har staaet saaleedes som det nu staar, uden at være flyttet. Resp: Needen til
har det ej været fløttet, saalenge ieg kand mindes. 2o qw: om widnet icke har hørt eller ved,
at mercket imel: øvre og Nedr: Lie skulde gaae af Wichescharet. Resp: jeg har hørt, af min
Fader sige, som nu er her til stæde og nestl: aar her aflagde sit vidnesbyrd, det mercket skulde
være i Wichescharet. 3o qw: om widnet icke har hørt eller ved, hvem Bergs-støllen tilhører.
Resp: ieg har hørt af min Fader, at der er Mercke i Berg-støllen, men hvem den skulde
{være} tilhøre, det ved ieg icke, ej heller har hørt sige. Niels Traae sagde, ieg finder
ufornøden at tilspørge dette beslægtede widne noget. benægter aldeeles hvad hand har
forklaret, om den samtalle imel: ham og min Principal, som noget der aldrig er passeret. tager
mig Reserveret at tiltalle ham for sit udsigende, sam/m/e at bevise.
5te \Vidne/, Lars Lødwe. Contra Citanten Aamun øvre Lie sagde, at dette vidne er min
grande Svend Larsøn øvre Lies Farbroder, af den aarsage ieg dette vidne frafalder.
6de Vidne, Randwei Pedersdatter, er til huus hos sin steesøn Tormoe Himle, gaml: 54 aar,
ieg er Søster til Tosten Lie, som her udj sagen er indstevnt. vidnede, ieg har hørt af mine
Forældre sige, det Mercket er af weie skiftet i Wicheskaret, widere har ieg icke hørt, men vj
brugte baade oven og needen for Wiche Skaret. paa disse 2de Mercker kand ieg giøre
anvisning. Aamun øfre Lie tilspurte vidnet, om hun kand mindes, at den Nederste ende paa
bøegaren, er forandret. Resp: saa lenge ieg kand mindes, staar garen nu som den har staaet, i
den nederste ende. 2o qw: om icke øvre Lie brugte skoven needen for Wichescharet og
inden for bøegaren {garen}. Resp: kand ej sige widere, at de brugte, end gierde vonde. 3o
qw: om widnets forældre icke Kiørte sine bæster her ind om, frit og frelst og upaa Ancket.
Resp: ja, om waaren Kiørte de deres bæster her ind om, og hørte ieg i de dage ingen
paaAncke. 4o qw: om widnet icke har hørt af sine Forældre eller andre gamle Folck sige,
hvem Bergs-støllen tilhørte. Resp: Min Fader og Halle øvre Lie sagde, {og} at Berg-støllen
skulde tilhøre øvre Lie. Niels Traae tilspurte vidnet, om icke øvre Lie Boerecke, war beent
op over øvre Lie huuser og oven om garen. Resp: Boerecken var oven til om garen den tiid,
og er saa i den/n/e dag. Parterne havde ej widere at tilpørge widnet.
Her næst forføyede Rettens Personer, i følge af begge Parter med deres vidner, dem ud til de
omtvistede Aastæder, for der at imod tage den anvisning vidnerne har belovet, samt stæderne
at siune og grandske, der efter Et hvert widne for sig blev antagen til Eeds aflægelse.
Hoved Citantens 8de widne, Britte Ellingsdatter Westreim, anviiste Growen, som er en liden
bæck ved øvre Lie støls griin, der næst skarvet, kaldet Wiches-skarvet, og saa op lidet Westen
for en birck staaende paa Berg-støllen, der fra Mercket skulde gaae op i høyeste Fieldet. da
vidnet paa støllen, havde vist os stædet hvor mercket \skal være/, hvor ved paa Østere siden
liger øde stølstumfter, {siger} forklarede vidnet, det disse tumfter har alle tiider tilhørt Nedr:
Lie. efter at widnets aflagde forklaring, og den nu giorde anvisning, var vidnet forelæst,
bekræftede widnet sam/m/e
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ved Eed efter Loven.

9de hoved widne, Jwer Siursøn Ousgier, anviiste indre gierdet paa øvre Lie bøe, som hand
sagde war det der noget efter [h]vert var fløttet. for ham blev hands aflagde widnesbyrd og nu
giorde anvisning forelæst, da hand efter Loven aflagde Eeden.
11de hoved widne, Erich Knudsøn Lille Røtte, anviiste steen lee, som er Et griin, inden og
Østen for gaarden Nedr: Lie huuser. for dette widne blev oplæst hands aflagde widnesbyrd og
nu giorde anvisning, da vidnet aflagde Eeden efter Loven.
1ste Contra widne, Lars Johan/n/essøn Houg, anviste en liden grøn Houg tæt oven for
Wiches weien, som hand kalde Wiches skarret. der næst anviiste Berg-støllen, hvor hand
forklarede ej noget mercke at være ham viist, og saa, forklarede vidnet, at M[e]rcket skulde
gaae fra støllen og op i høyeste Fieldet. widnets forhen aflagde widnesbyrd, med den/n/e
giorde anwisning, blev ham forelæst, da widnet bekræftede alt ved Eed efter Loven.
4de Contra widne, Lars Siursøn Wiche, anviste et stæd inde i Marken, hvor hand sagde at
have staaet, og der haft den omwundene samtalle med Anders Lie. Niels Traae, for Anders
Lie, inu benægtede sam/m/e. for widnet blev oplæst hands aflagde widnesbyrd, da hand efter
Loven aflagde Eeden.
6de Contra widne, Randwei Peders-datter Himle, anviste weieskiftet, og Wiches-skaret, samt
Berg-støllen, men viste intet Mercke i Berg-støllen, sagd ej at være wist noget Mercke her.
der næst widnet forklarede, at byttet gick af Berg-støllen og op i høyeste Fieldet. for widnet
blev oplæst dets aflagde widnesbyrd med giorde anvisning, som med Eed blev bekræftet.
Rettens Personer siunede og grandskede dette omtvistede Marckeskield, som er inden og
Østen for begge Gaarders huuser. Der som hoved Citanten vil til egne sig. Er af Growen,
som er en liden bæck strax Østen for og tæt ved øvre Lie[s] støels griin, der fra op i Wichesskarret, som er et Field-skarv udj det Faste Berg, eller ham/m/er tæt ved Wiches-veien, der fra
op i Berg-støllen strax {Østen} \Westen/ for Et bircke-Træe staaende ved støls tumpten, og
der fra beent op i Fieldet. disse Mercker befantes alle at være i en lige linie. Østen for disse
Mercker Eier Nedr: Lie, og Westen for Eier øvre Lie. Der som Contra-Citanterne vil til Egne
sig, er lidet lengere ind i Øster, af weiskiftet. Er hvor weien skifter sig til Nedr: Lie og øvre
Lie gaarder. fra weieskiftet og op i Wiches.skaret. hvilcket var en liden grøn houg eller Tue
tæt ved Wiches-veien, og aldeeles intet skar. der fra lige op i Berg-støllen, og saa beent op i
Fieldet. Dette Merke stræckning befandtes og at være i en lige \(snee?)/ linie. begyndelsen
af hoved Citantens Mercker, og deres stræckning op efter, gaar tildeels over Contra
Citanternes bøe, hvor for de sigtes, aar efter andet at have udflødt bøegierdet. Som og af
Contra Citanterne blev tilstaaet, det de oven og ind efter havde fløttet bøegierdet, men needen
til, hvercken need eller ind efter, at have fløttet det.
Procurator Niels Traae paa sin Principals wegne Soubmiterede sagen til Doms, efter de
mange samstændige widners Eedelig forklaring og anvisning. paastoed og, efter sit først i
Retten lagde stevnemaal, at faae lovl: Marckeskield needsat. Erindrede og Retten om begge
disse Sessioner og Procesens omkostninger, billigst in alles med 40 rd:
Aamun øvre Lie paa Egene og sine medJnteresseredes wegne paastoed Dom efter deres
widners forklaring.
Afskeediget
Parterne tilholdes, efter Forordningen af 31de Martj 1719, at lade forfatte, over disse
omtvistede Aastæder, Et Afritznings Charte, og sam/m/e fremlæge til Actens følge, føren
endelig Dom kand afsiges. dets aarsge sagen udsættes, indtil Parterne beqvem/m/elig, dend
Allernaadigste Forordnings bydende, kand efter kom/m/e.
Den/n/e Session betaller hoved Citanten til Rettens Personer, saasom, Sorenskriverens
fløtning til og fra Aastædet 1 rd: 4 mrk: 8 s:, som formedelst andre forretninger Modereres til
1 rd:, diet penge 4 mrk:, 2de dagges forretning 2 rd:, Laug Retten per Mand 48 skil:, er 3
rd:, Lensmanden 4 mrk:, tilsam/m/en 7 rd: 2 mrk:, da der ved endelig Dom skal blive Kiendt
paa omkostningerne.

Dend 16 Septbr: blev Retten betiendt pa Gaarden Jærald, beligende i Bordahls otting, med
efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som efter Lovens bydende er opnævnt, sc: Lars
Dombe, Ole Fladeqval, Rognald Houge, Siur Rondve, Niels Lødve, Niels Jstad, Anders Æen,
\og/ Aad Gielle. nærværende Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig.
hvor da for Retten fremstod Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae for Eieren og
opsidderen her paa Gaarden, Erich Aadsøn Jærald, og sagde, det hand med Muntl: warsel til
den/n/e tægtedag, widnesfast, har ladet stevne og indkalde Gaarden Sondve Eiere og beboere,
Niels Aadsøn Sondve og {Knud} Siur Pedersøn ibdm:, her at møde for Retten betræffende
Citantens boelæger paa Field-støllen, som de indstevnte har indgierdet, samt usædvanlig brug
med skovhugster, \Kuld brending/ og Næver flæckning i Gaarden Jæralds tilhørende skov, om
alt at anhøre vidner, Dom at imodtage til gierdets needrivelse paa Field-støllen, samt
undgieldelse for sam/m/es foretagen[de] og den af dem utilladelig øvede skovhugster med
Næver-flæckning, og endelig at svare {paa} processens omkostning. De widner, som til
sagens oplysning under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Niels Jsaaksøn øvre Qvitne, Lars
Stephensøn Melwe, Ole Wichingsøn Twilde, og Jnger Knudsdatter Sondwe, {dem} og 2de
beskickelses widner Erich Endresøn Græe og Lars Jacobsøn Nedr: Himle. samtlige widner
Citanten paastaar Eedelig forhørt.
De indstevnte sagvoldere møtte, og tilstoed warselen.
de indstevnte widner møtte alle. Citanten paastoed dem forhørte, altsaa blev Eedens
forklaring dem forelæst, og dernæst formanet at blive ved sandheden.
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Dend indstevnte Siur Pedersøn Sondve sagde, ieg har part i den/n/e Fieldstøll, efter andeel af
{dette} mit Eiende jordebrug, men ieg har ej været med at indgierde det slotte-Træe paa
støllen, som min grande har indgierdet, mine Creature ligesaavel til fortrængsel som Citantens
Creature. ieg har aldrig øvet nogen usædvanlig skov-hugster eller Næver flæckning eller Kul
brending i gaardernes samfællets stølls-skov, {saa} men der udj har ieg hugget fornøden
stølsved og flæcket fornøden Næver til sælet, saa ieg har aldeeles ingen part i den/n/e trætte.
men skulde her skee nogen steenings forretning, da tager ieg til gienmælle efter min andeel af
mit jordebrug.
Niels Traae sagde, det min Principal er fornøyet med Siur Pedersøn Sondve[s] tilførte, har
heller intet at Klage paa ham, men kunde ej wide om hand med sin grande Niels Aadsøn
Sondwe war Jnteresseret udj det paa støllen anlagde gierde, der for saa sig anleediget til at
stevne ham, men nu frafalder stevningen imod bem:te Niels!! (Siur) Pedersøn Sondve. sagde
ellers, til den/n/e tægtedag at have indstevnet sine grander her paa Gaarden Jærald, Niels
Bergesøn med Moder, Encken Thorilde Erichsdatter, som formeedelst deres fattigdom ej vil
være lodtagen i den/n/e trætte, at være til vedermælle om støllen skulde blive steenet og
Reenet og lovl: Marckeskield og stabel needsat, da at svare deres andeel i sam/m/e
omkostninger, og vil ieg fornem/m/e om de møder.
Dend indstevnte Niels Bergesøn {Sondve} møtte, ligesaa Encken Thorilde Jærald[s]
Laugværge Svend Rogn, som begge tilstoed warselen.
Sig:r Joachim Nordahl. til Actens følge, ved en lugt Mesive lod fremlæge en Contract,
betræffende den/n/e omtvistede støel Wesgree kaldet, af 20 Martj 1727, og en skriftl:
beskickelse til opsidderne paa Gaarden Sondve, af 21 Martj 1746, der alt lyder som følger
Lit: A.
Dend indstevnte Niels Aadsøn Sondve sagde, ieg tilstaar paa støllen Wesgree at have
indgierdet Et slaate Træe. Først vare vj alle opsiddere paa Gaarden Sondve og Jærald om at

indhægne et slaatte.Træe, men vj lagde det igien under Fæefoden. Siden begiære[de] ieg af
min broder Erich Jærald, som nu har stevnt mig, det hand og ieg vilde indhægne os et slaatteTræe. hvortil bem:te min broder swarede mig Nej. Da siger ieg til min broder, ja saa vit!!
(vil?) ieg indhægne mig Et Træe. hvor til swarede, giør du som du vil. Niels Traae sagde, at
som Niels Sondve selv har tilstaaet, at have paa støllen opsat eller indhægnet Et slaatte Træe,
hvilcket er hoved sagen, at sam/m/e for 3 aar siden, Creaturene til trængsel, er opsatt, saa er
det ufornøden at føre widner, begierer alleene, det Rettens Middel vil siune og grandske
sam/m/e slaatte Træe. hvad den samtalle anbelanger, hand foregiver at have ført med min
Principal, tilstaaes sam/m/e, saaleedes: giør du som du vil forsvare. at dette ej anderleedes
har været sagt bestørckes der med, at min Principal aldeeles negtede, ej at vilde være med i
den/n/e ulovlige gierning. for det andet, at min Principal strax beskickede ham for den/n/e
gierning, hvor om de 2de beskickelses vidner er indkaldet. og endelig, at min Principal, nu
for sam/m/e gierning har anlagt sag imod Niels Sondve. ieg vil ellers tilspørge Niels Sonve,
om hand icke paa sam/m/e støel, Et aaar her for, har opbygt sig En udløe. Niels Sondve
swarede, joe, huuset staar der.
Hernæst forføyede Rettens Personer dem, i følge af begge Parter, til Fields, op til sætter
Bolligerne. den støllen tilhørende fællets skov, blev os af Parterne anviist, som fantes
gandske ringe, dog kand der med god forsiunlighed, alletiider haves fornøden sætter ved. der
næst blev os anviist, af begge Parter, det af Niels Aadsøn, paa sætteret eller støllen,
indhægnede slaatte Træe, som er strax needen under sæll huusene eller sætter boeligerne, hvor
Creaturene \om/ aftenen har været samlet og om Natten har lagt, sam/m/e stæd er af Niels
Aadsøn Sondwe med gierde indhægnet til En slaatte eller Engeland, af størrelse til 4re gode
læss høe, og havde Niels Aadsøn, efter Egen tilstaaelse, der udj opbygt en liden løe til høet.
stædet er umistelig for støllen til Creaturene at samles og ligge paa, og om Niels Aadsøn
Sondve skulde beholde det, imod at de andre lods[haverne?] al advinant fick dem en hver Et
slotte-Træe, saa findes der dog ej leilighed i støls marcken til fleere deslige slaatte-Træer at
indhægne. og, om der fantes Marck til fleere saadan/n/e slotte-Træer, som der icke findes, saa
er dog ej skov nock til gierdefang, uden aldeeles at udhugge skoven, da støllen omsider
maatte blive øde og forladt af mangel paa sætter ved.
Bøygde Procurator Niels Traae, for Citanten, paastoed Dom. at det af Niels Aadsøn Sondve
paa Fieldstøllen Wesgree indhægnede slotte Træe, igien maatte kom/m/e under Fæefoden,
gierdet oprives, samt løen Needbrydes af Niels Aadsøn Sondve. ingen at understaae dem, udj
fællets sætter skov at hugge eller flæcke Næver, widere end til sætter veed og støls huusene at
ved lige holde behøves. ej heller nogen udj fællets sætter skov at brende Kull. og endelig, at
Niels Aadsøn Sondve maatte blive straffet for sit ulovlige foretagende, og der for uden at
betalle den/n/e processes omkostning, som er for Mends opnævnelse, stevningens
forkyndelse, Rettens med widnernes underholdning her paa stædet, Rettens løn med
Procurator Salario, ind alles med 20 rd:, som Soubmiteres til Dom.
Niels Aadsøn begierede udsettelse for at indkalde vidner til at beviise, at det støcke hand af
fællets støls hav(..?)er haver indgierdet, det haver været Leqve boelæge.
Afskeediget.
Den af Niels Aadsøn Sondve forlangende udsettelse billiges
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ham, indtil en for snee og Iis beleilig tiid, hvor om hand selv haver at give Dom/m/eren
underretning, at Tægte dagen kand blive beram/m/et. Og haver Citanten at betalle Rettens
Personer, saasom Sorenskriverens Skyds til og fra Woss 1 rd: 4 mrk: 8 s:, som formeedelst
andre forretninger Modereres til 1 rd:, Diet penge 4 mrk:, Denne dags forretning 2 rd:, Laug

Retten per Mand 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 6 rd: 4 mrk:, da der ved
endelig Dom skal blive Dømt paa omkostningerne.
Dend nest paafølgende 17de Septbr: blev Retten atter betiendt, paa nest forbemelte Gaard
Jærald, med sam/m/e Laug Rett, som ved i gaar dags dato findes Specificeret,
og det efter samtl: opsidderne her paa Gaarden, sc: Erich Aadsøn og Niels Bergesøn med
Moder Thurrilde Erichsdatter, som begierede det Rettens Middel dem imel: vilde needsætte
nogle Mar[cke]skield, som blev forgiedt, da steenings forretningen skeede her paa Gaarden
dend 30 Septbr: og efterfølgende dage 1750, da de der om wilde giøre anvisning, som var,
først, hvor dend om/m/elde steenings forretning, under 3de Octbr:, siger, Fra Smougs berget
gaar Mercket met og tvert over sam/m/e Berg til Drive-berget i Nord. paa den/n/e Distance,
blev, efter Parternes forlangende og anvisning, giort 5 Marckeskield, som er glopper, den
første er en L gloppe mit i Smougsberget, og den sidste er atter en L gloppe i Drive berget.
oven for disse Mercker Eier Erich Aadsøn, og kaldes sam/m/e Poulo-Furre-teigen. Neden for
Eier Niels Bergesøn. I bem:te foretning staar, for det 2det, at byttet gaar fra Qverne grov
Fossen op i Øst opunder Dem/m/edahls-berget, som wisser Nord-west efter Berget hiem
igien/n/em, i den/n/e Destance blev sat 12 Marckeskield, Neml: gloppe[r], dend første ved
Dem/m/edals-fossen er en L gloppe, og dend sidste gloppe er i Rødbergham/m/eren og wisser
til Gaarden Qwitne[s] Mercke. for det 3de blev needsat Marckeskield for Erich Aadsøns
Thuun-gaard. Neml: ved Nederste jørnet paa øvre enden af ildhuuset, udj en jordfast steen
hugget en gloppe, sam/m/e wisser i en Needsat Merckesteen oven for Stavbuen. i sam/m/e
Skieldsteen blev hugget en gloppe. bem:te Marckeskields steen viser need i en gaml:
Skieldsteen neden for Lofts jørnet, hvor udj blev hugget en gloppe. 4de: Harte-teig, som
efter forige foretning er indhægnet med 4re Merckesteene og 10 glopper, bleve efter Parternes
forlangende, Merckeskieldet inu forbedret med en L gloppe i den Nederste og Nederste Ende,
og i den hiem/m/este Ende, blev dend sidste gamle gloppe giort til en L gloppe.
Siden Parterne ej widere havde at forestille, saa bliver at beregne den/n/e forretnings
bekostning saaleedes, Sorenskriveren for den/n/e dags foretning 2 rd:, Diet penge 4 mrk:,
Laug Retten per Mand 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden 4 mrk:, tilsam/m/en 6 rd: 1 mrk: 4 s:!!,
her om Parterne blev foreene[t], det Niels Bergesøn og hands Moder betaller 4 rd: 10 s:, og
Erich Aadsøn 2 rd: 10 s:, som blev betalt, og saaleedes den/n/e foretning sluttet.
Dend 20de Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Ullestad, beliggedne i Wangens hoved
Sogn og Guldfierdings otting, med efterskrevene Eedsorene Laugrettesmænd, som efter
Loven er opnævnt, sc: Anders Kolve, Ole Fladeqwal, Anders Æen, Michel Rochne, Niels
Lødwe, Knud Ringheim, Torgie Lie, og {Aad (...che?)} \Erich (.....?)/, nærværende Bøygde
Lensmanden Frantz Wenviig.
hvor da for Retten fremstoed den/n/e gaards beboere og leilendinger, Holgier Larsøn, Mons
Aadsøn, Jngebrigt Olsøn og Torgis Andfindsøn, og gav til kiende det de til den/n/e Tægte
dag, hertil Aastædet, med Muntl: warsel, har ladet stevne og indkalde gaarden Mølsters Eiere
og beboere, Mathias Biørnesøn og Encken Gudve Knuds-datter med Lauværge og steesøn
Joen Davidsøn Lunde \{... ........?}/ til at anhøre widner om gaml: Marckeskield imel: disse
2de gaarder Ullestad og Mølster, /: saa er bem:te Jon Lunde stevnet som En der til deels er
Eiere i gaarden Mølster, ligesaa Torgier Davidsøn Mølster, som Eier til en Løb smør i
Mølster :/ saavel inden som uden gierdes, i skov og Marck.
De widner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Magne Ryche, Lars Brynildsøn
Mølster-Teigen, Siur Seim, Johan/n/es Opheim, Niels Andfindsøn Finne, Lars A\n/vesøn
Schioldahlen, Erich Knudsøn, tienende paa Ringheim, {Sidselle (.....?)datter R(..?)g} \og
Anders Giære/. Saa er og de indstevnte og benævnte Lod Eiere i gaarden Mølster stevnt at

være nærværende, efter widnernes forklaring og anvisning, at faae det gamle Marckeskield,
med Rettens Middel, fornyet og forbedret, samt fleere Marckeskield needsat, og endelig, om
alt, savelsom processens omkostning, at imodtage Dom. og wil vj fornem/m/e om de
indstevnte Møder.
Sogne Præsten her til Præstegieldet, Welærværdige hr: Provsten Ruus, møtte og sagde, det
hand efter Stift Provsten hr: Ole Tideman, som pro Officio er Eier for hallve gaarden Ullestad,
hands forlangende og paa hands wegne møder. sagde Ellers, paa Egene wegne at møde,
saasom hand til vedermælle er indkaldet af Citanterne, fordi at den/n/e Gaard Ullestads
udmarck grendser til Præstegaardens støel Hanger, da Citanterne wil giøre anvisning paa
lovlig Marckeskield imel: Ullestads udmarck og benævnte støll Hanger. Saa møtte og
Sagefalds-Eieren Mons:r Joakim Nordahl paa Egene wegne, som og paa sin Swoger hr:
Cancellie [Raad]? Alstrups wegne, som Eier til dend anden halvedeel her udj gaarden
Ullestad, for at forsvare hands Retmessige Eiendom.
De indstevnte gaarden Mølsters Eiere og beboere møtte, Neml: Mathias Mølster, for Encken
Gudwe Knuds-datter møtte som Lauværge hindes swoger, Bøygde Procurator Niels Traae,
Jon Davidsøn Lunde {og} paa Egene og hands halvbroder Torgier Davidsøn Mølster[s]
wegne møtte, der alle tilstoed stevningen at være dem lovlig forkyndt.
de samtlig indstevnte widner møtte og vedtog stevningen.
De indstevnte Mølsters Eiere sagde, det de aldrig har wist eller ved om noget Marckeskield
imel: disse Gaarder, men de og deres formænd har stedse brugt efter Et gam/m/el Kan, som
stedse har været anseet for skiel og skifte dem imellem.
Citanterne
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Paastoed deres widner Edelig forhørt. Eedens forklaring blev samtl: widnerne forelæst og
formanet at blive ved Sandhed.
1ste Vidne, Magne Hermunsøn, boende paa Gaarden Ryche, sagde sig at være gaml: 41 aar,
Er ingen af Parterne, vitterlig, enten beslægted eller besvogred, vidnede, at være føed og
opdraget paa gaarden Rogne, som ligger et lidet støcke her fra, sagde fremdeeles, at da hand
war en liden umage og giettede Creaturene for Rogne Manden, oven for Ullestads støllen
Skitsette, da war David og Jon Mølster oven for støllen og giorde dem en Kul grube, sam/m/e
gang kom Gaarden Ullestads opsiddere til dem, Neml: Holgier, som inu lever, Anfind, død,
Arve, død, og Ole, død, og siger til Mølster Mændene, i faar icke Kulne her, det er paa wor
Egn, i Regner hier forlangt, og da wiste Ullestad Mændene En gloppe, som Mølster Mændene
og ieg saae, men om det war en gloppe, havde ieg ingen forstand paa, saasom ieg war en
umage. gloppen war \i/ en stoer jordfast og blød steen, sam/m/e steen kand ieg giøre
anvisning paa, men om gloppen nu der udj findes, ved ieg ej. Citanterne tilspurte widnet, om
vidnet icke siden har seet glopper, saa hand nu kand skiøn/n/e om den gloppe, hand den tiid
saae, lignede til de glopper hand siden har seet. Resp: jo. ieg har seet glopper siden, og den
gloppe ieg den omvundene tiid saae, lignede en gloppe, og war saa stoer at ieg kunde læge
armen ved haandleeden i gloppen, Thj steenen war blød. 2o qw: om widnet icke har seet
eller hørt talle om fleere Mod og Marckeskield need efter Berget. Resp: Nej. 3o qw: om
widnet icke har hørt sige, det Mølster bruger paa Ullestads Egnen. Resp: Nej, ieg har ej hørt
det. Mølster Mændene tilspurte vidnet, om hand icke kand mindes, hvor lenge det er siden,
at Mølster Mændene giorde den Kull grube. Resp: ieg kand ej saa lige mindes det, det kand
være omtrendt 26 eller 27 aar siden. 2o qw: om widnet kand mindes andet, end at begge
gaardene har brugt andet end fælletz Fæebeite paa de nu omtvistede stæder. Resp: ieg har
hvercken seet eller hørt andet, end at det war fælletz Fæebeite, horn mod horn og Kløv mod
Kløv.

2det Vidne, Lars Brynildsøn, til huus paa Mølster-Teigen, gaml: 35 aar, er ingen af Parterne
witterlig enten beslægted eller besvogered, vidnede, at være føed paa Gaarden Fittie, men
opavlet eller opfostret her paa Gaarden Ullestad. for 18 aar siden blev ieg huusmand her paa
Gaarden, og boede her i 15 aar, og er det 3 aar siden ieg kom her fra. oven for Ullestad og
Mølster-støllen Skitsetter, og oven for Træet har ieg seet en gloppe, og war det det aar
Mathias Mølster[s] datter blev gift, omtrent 6 aar siden, da arbeidede ieg med David Mølster,
som nu er død, og Matias Mølster, der oppe paa et steen gierde, da siger en af dem til mig,
enten det war David eller Mathias, det mindes ieg ej, den holder Ullestad for en gloppe, og
med det sam/m/e siunede hand mig gloppen, \hvor af ieg slog et støcke/. fleere glopper har
ieg ei seet, men sal: Erich Ringheim har for 16 aar siden sagt til mig, at der skal findes en
gloppe needen for Berget, kaldet needen for Gunners boelig, og i Gulbraaene under En Kul
grube skulde staae en Marckeskieldsteen. og sagde sam/m/e Erich, det Præstegaardens
Eiendom skulde kom/m/e i den første gloppe oven for støllen. ieg kand ingen anvisning giøre
paa noget, uden den gloppe øven!! (oven) for støllen, som en af Mølster Mændene wiste mig.
Citanterne tilspurte vidnet, om der war nogen, som begierede af widnet, det hand skulde slaae
det støcke af gloppen. Resp: Nej, men ved steen arbeidet ieg giorde, kom støcket af, saa ieg
ej viste det, men saae det siden. Parterne havde ej noget at tilspørge widnet, widere.
3de Vidne, Siur Erichsøn, boende paa Gaarden Seim, som er 2den gaard her fra, sagde sig at
være gaml: 66 eller 67 aar, er ingen af Parterne witterlig beslægted eller besvogred, vidnede,
at det Træe, som er tæt ved Støllen Skitsetter, og bruges af Ullestad Mændene, havde de til
slaatte Træe 50 aar her for. om Marckeskield eller glopper, sagde widnet, ej at wide noget.
Citanten tilspurte widnet, om hand af Mølster Mændene hørte dend tiid nogen tvist eller paa
Ancke, bem:te slaatte Træe angaaende. Resp: Nej, ieg hvercken hørte saadant, ej heller war
der nogen tvist. 2o qw: om Mølster har haft noget slaatte Træe der oppe. Resp: Nej, icke
føre!! (før) nu de har giort dem Et. Mathias Mølster tilspurte widnet, om det omvundene
slotte Træe var et slaatte Træe for 50 aar siden. Resp: Nej, det war den tiid ej slaatte Træe,
men Fæe-Træe til Ullestad. 3o qw: om vidnet kand sige at det Træe har stædse staaet paa
eller været afslaaet igien. Resp: gierdet har baade wæret afslaaet og paasat. 4de qw: om
vidnet kand erindre \hvor/ mange aar det Træe nu paa nyt igien har været til. Resp: kand ej
mindes det. 5de qw: om widnet ved at det Træe war indgierdet paa Ullestads eller Mølsters
jord. Resp: ved det ej. men Træet kand hand giøre anvisning paa, enten det forhen war støre
eller mindre end det nu er, wides ej.
4de Vidne, Johan/n/es Larsøn, boende paa Gaarden Opheim, er 66 aar gl:, er søskende Barn
med Citanten Holgier Ullestad, vidnede, ej at vide noget om Marckeskield imel: disse 2de
gaarder. forklarede widere, ieg er føed her paa Gaarden Ullestad, i min opvext havde Ullestad
Et bue-Træe inden for Groen hvor Mølster tilholder sig eiendom, og er det borten for Støllen
Skittsetter, tæt hos sæll huuset, og bruger Ullestad nu sam/m/e bue-Træe til Et slotte Træe.
Sam/m/e aar, naar de war fri for Biørnen, blev det bue-Træe ej gierdet, men naar der war ufrit
blev det gierdet. Mathias Mølster tilspurte widnet, efter som hand er fød og opdragen her paa
Gaarden, hand da wilde giøre forklaring om de gamle Mercker imel: disse 2de gaarder,
eftersom enhver har brugt. Resp: Nej, ieg ved intet her om, thj ieg war ickun 14 aar gl: da
mine Forældre døde, saa mig ej blev vist mercke. men den omwundene Groe og bue Træe
kand ieg giøre anvisning paa.
5te Vidne, Niels Anfindsøn, boende paa neste gaard her ved, Finne-gaard, er 48 aar gaml:, er
ingen af Parterne witterlig enten beslægted eller besvogred. vidnede, at over 22 aar siden,
hørte ieg af en af mine brødere sige, enten det war Erich eller Anders, mindes
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ieg ej, det hand havde seet en gloppe i Mølster Berget. men enten hand sagde at den war
imel: Ullestad og Mølster, eller hand sagde at meene det den var imel: Ullestad og Mølster,
det mindes ieg nu ej, widere ved ieg ej, icke heller ved ieg at giøre nogen anvisning. som
Parterne ej havde noget at tilspørge vidnet, aflagde vidnet Eeden efter Loven.
6de Vidne, Lars Arvesøn, tienende hos Tosten Eie, er gl: 29 aar, er ingen af Parterne
witterlig enten beslægted eller besvogered. vidnede, at min Fader boede her paa Ullestad for
16 aar siden, mens hand boede her, viste hand mig en gloppe som var lidet oven for David
Mølster sit sæhls-huus, og sagde hand det sam/m/e gloppe skulde wisse tæt med David sit
sæhl og saa need igien/n/em. fremdeeles sagde, ej at kunde gaae net paa sam/m/e platz for at
giøre anvisning, saa som hand den tiid war et barn. Parterne havde ej noget at tilspørge
widnet, hvor for det efter Loven aflagde Eeden.
7de Vidne, Erich Knudsøn, tienende hos Encken Sidselle Ringheim, er 26 aar gaml:, er
ingen af Parterne witterlig enten beslægted eller besvogret. vidnede, da ieg war 14 aar gl:
kom ieg at tiene hos sal: hr: Obrister Norahl, og tiente der i 10 aar, i den tiid hørte ieg, af den
sal: Herre og Hands sal: Frue sige, det Mølster skulde ej have mere end 14 dagges beite om
waaren og 14 dage beite om høsten, paa støllen Skittsetter. widere har widnet hvercken hørt
eller ved. Citanterne tilspurte vidnet, om det icke skulde forstaaes om ald Mølsters Eiendom,
at de {hvercken inden eller} uden gierdes ej skulde beite widere end de om/m/elte 14 dage
høst og waar. Resp: ieg har ej hørt andet end det ieg har forklaret. som Parterne ej havde
noget at tilspørge vidnet, aflagde det Eedn efter Loven.
8de Vidne, Anders Hallesøn Giære, boende paa Gaarden Giære, gaml: 54 aar, Jngebrigt
Ullestads Kone er min Søsterdatter, og min Kone samt Holgier Ullestads Kone er nock i 3 og
4de leed beslægted, vidnede, ej at wide noget om Marckeskield imel: disse 2de gaarder. da
widnet war 15 aar gl:, kom hand at tiene hos sal: Jon Mølster, og war der i 3 aar. da støllede
Mølster paa Skitsetter hos!! (høst) og waar saa lenge de vilde. dend tiid war og en garMoe
ved sæhl huusene, hvor Ullestad havde haft Et gierde. paa dend Østre side af Groen, alt ind til
Groen, baade oven og neden for støls huusene, huggede Mølster Mændene støls ved. og hørte
ieg aldrig talle om Merke. Mændene paa Mølster gick ej selv op, men de sende deres tienere,
hvor iblandt ieg var, til at hugge veden. vi huggede og under støllen alt til Groen, og kand ieg
giøre anvisning paa stæderne.
Som Dagen war saa widt forløben, at Rettens Middel ej kunde naae til Fields for at imodtage
widnernis anvisning, saa blev sagen udsat til i Morgen tiilig.
Dend 21de Septbr: blev Retten atter betiendt i den/n/e Aastæds sag.
Rettens Middel, i følge af hr: Prousten Ruus, Mons:r Nordahl, begge Parterne, med
widnerne, forføyede os i Marcken og til Fields, for at imodtage den anvisning widnerne har
belovet at giøre.
1ste Vidne, Magne Hermunsøn Ryche, anviste En gloppe som war i en jordfast og blød steen
oven for Mølster slaatte-Træe, som ligger oven for støllen Skitsætter. hans igaar aflagde
widnesbyrd blev ham forelæst, da hand alt med Eed efter Loven bekræftede.
2det Vidne, Lars Brynildsøn Mølster-Teigen, anvis[t]e sam/m/e gloppe som første widne, og
anviste at det støcke som af Kloppen eller steenen ved ham uafvidende blev afslagen, war paa
dend Vestere side af gloppen, saa at gloppen forhen havde været større. Jon Davidsøn Lunde
tilspurte vidnet, om hand hørte dend omvunde tale, af Erich Ringheim, da hand, vidnet og
Erich, var Edrue eller drucken. Resp: ieg laae hos Erich Ringheim dend tiid dend tale faldt,
og vare vi begge Edrue. 2o om Erich sagde til widnet, det hand havde seet den
Marckeskields steen. Resp: hand talte ej widere end ieg forhen har forklaret. widnets forhen
aflagde vidnesbyrd blev ham forrelæst, da hand alt med Eed efter Loven bekræftede.
3de Vidne, Siur Erichsøn Seim, anviste Ullstads bue-Træe, som nu er Et slotte-Træe, og
ligger paa støllen Skitsetter Østen for og tæt an i den Groe som Mølster wil holde for Mercke.

Jon Davidsøn Lunde tilspurte Vidnet, om Mølster havde dette bue- eller Fæe Træe til fællets,
{eller} med Ullestad Mændene, eller om Mølster havde sig et særdeeles Fæe-Træe. Resp:
Mølster havde ej det Fæe-Træe til fællets med Ullestad, men de 4re Mænd paa Ullestad havde
det alleene. om Mølster havde noget Fæe-Træe, ved widnet icke, ej heller har seet det. som
Parterne ej videre havde at tilspørge widnet, blev hands igaar dags aflagde widnesbyrd oplæst,
da alt med Eed efter Loven af vidnet blev bekræftet.
4de Vidne, Johan/n/es Larsøn Opheim, anviste sam/m/e Bue Træe, som 3de vidne har anvist,
tillige med Groen /: er i Regn wæir en liden Elv, der ellers er tør :/, der efter widnets aflagde
widnesbyrd for ham blev oplæst, da vidnet alt med Eed bekræftede.
8de Vidne, Anders Hallesøn Giære, anviste hvor hand havde hugget støls ved, som war ved
anden Groe Østen for dend nu omtvistede støls Groe. hands avlagde widnesbyrd blev ham
forelæst, da hand alt med Eed bekræftede.
Paa den gloppe som er oven for Træet, der ligger oven for støllen Skitsetter, sat Retten
Compasen, og da wisser sam/m/e gloppe Nord og Sør, op og need. der \nest/ anviste
Citanterne tvende Mercker oven paa Fieldet, som var en Marckeskields steen og en gloppe, alt
i lige linie med først om/m/elte gloppe, hvor om Citanterne forklarede at det var Markeskield
imel: Præstegaarden og deres Eiendom. Need efter anviste Citanterne en liden gloppe udj en
blød Berg ham/m/er, som ligeleedes wiste Nord og Sør, op og need, som de andre Mercker,
og wiste sam/m/e need efter med dend Westre ende af Mølsters sæhls huus paa støllen
Skitsetter. Til sidst anviste Citanterne, og særdeeles Mons og Torgis Ullestad, {anviste} os en
gloppe i øvre Lottre ham/m/eren. her war øyensiunlig at see, at den/n/e gloppe, der
liggeleedes som de andre glopper wiste Nord og Sør, op og need, er giort af
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Et slem Men/n/eske, thj den befindes nye at være giort, da de andre glopper ere gamle
forældede glopper. den/n/e Nye gloppe war hviid ligesom steen Pleier at være, naar den nylig
med jern er huggen, da den derimod, naar den er gam/m/el huggen Ruster af jernet, ligesom
jern. og war den/n/e Nye gloppe ellers besmurt med jord eller gruus, hvor udj laae smaae
wisnede græsstraae, widere blev os ej anvist til at siune og grandske.
De indstevnte Mølster Mændene begierede sagen udsat, for at indstevne Contra widner.
hr: Provsten Ruus og Mons:r Nordahl, til at forebygge witløftig Process og penge spilde, paa
Ullestads wegne, tilbød Mølster Mændene forliig, uden præjudice for deres Retfærdige sag, at
skifte det omtvistede støcke Marck i 2de lige deele, saa at Marckeskieldet skulde gaae mit
need igien/n/em det omtvistede støcke.
Mølster Mændene sagde, ej at kunde imodtage dette tilbud, begierede inu sagen udsat, for at
indkalde Contra widner.
Ullestad Mændene forestillede, at som dend Fant er befunden, ved dend sidst anviste gloppe,
og de inu haver en gloppe i sam/m/e linie, med de andre, som ej er anvist, saa, paa det den ej
skal blive forandret, inden den/n/e sag igien worder foretaged, begierede de, at naar den/n/e
Session er sluttet, Tvende af Laugretten maatte gaae op i Marcken for at see den/n/e gloppe, at
den nu er en gam/m/el gloppe, og ingen nye gloppe.
Afskeediget.
Den af de indstevnte Mølster Mændene forlangende udsettelse billiges dem. Men som nu,
formeedelst andre beram/m/ede foretninger, ingen fast Tægte dag kand beram/m/es, saa haver
Mølster Mændene selv, saasnart snee og Iis vil tillade det, at besørge Tægte dagen
beram/m/et. Dend af Ullestad Mændene giorde paastand, om den uanviste gloppe, billiges
dem, og haver de at betalle den/n/e Session, saasom Sorenskriverens skydts 1 rd: 4 mrk: 8 s:,
Diet penge 4 mrk:, Tvende dages foretning 3 rd:, Laug Retten daglig per Mand 24 s:, [er] 4

rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 10 rd: 2 mrk: 8 s:, da der ved endelig Dom skal worde
Kiendt paa omkostningerne.
Dend 22de Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Mølster, beliggende i Guldfierdings
otting og Wangens kk:!! (kircke) sogn, med sam/m/e Laug Ret, som nest forestaaende ved
Ullestads foretning, efter Loven var opnævnt, undtagen i stæden for Niels Lødwe sat Holgier
Reene. nærværende Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig.
hvor da for Retten fremstod Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae for Encken Gudwe
Mølster med søn/n/er Jon Davidsøn Lunde og Torgier Davidsøn Mølster, og gav tilkiende, det
ieg pa deres wegne ved skriftl: stevnemaal af 24 Aug: sidstl:, her til Aastædet til den/n/e
Tægte dag har ladet stevne og indkalde deres grande Mathias Biørnsøn Mølster, betræffende
En Teig kaldet Gulbraaen, som deres sal: Mand og Fader David Mølster, bruget til Merkelig
skade, i aaret 1738 har fra sig byttet til bem:te indstevnte Mathias Mølster, uagtet en lovl: og
fuldkom/m/en hævd. der om at anhøre widner Berge Ullestad, Niels, til huus paa Rioe,
Randvei Eide og Randvei Ullestad. For det andet, at anhøre hævds widner om den/n/e
jordeparts brug og Eiendom, saa vel inden som uden gierdes, ager og Eng, skov og Marck,
Veier og weiter, for der efter af!! (at) faae needsat lovl: Marckeskield og deres Eiendom fra
dend indstevntes steenet og Reenet. widnerne, som om hævds brug er indkaldet, ere Arne
Qvitne, Niels Lødve, Anna Larsdatter og Joseph Lødveteigen. der efter dend indstevnte at
imodtage Dom efter i Rettesættelse og paastand med widere, efter stevningens indhold, som
fremlæges. benævnte stevning war bilagt med lovl: stemplet papiir, blev oplæst og er saa
lydende.
Mathias Biørnesøn Mølster møtte og tilstoed warselen. sagde fremdeeles at have den
slætteste deel af halve Gaarden, som er needre parten, hvor alle weje og traad falder paa hands
part, dog, naar de om byttede Teiger i Gulbraaen \maa/ blive som det nu er, er han fornøyet at
jorden worder steenet og Reenet saaleedes som den nu bruges. vil Citanterne ej det, tilbyder
hand sig at kaste lod med dem, da jorden kand steenes og Reenes, sam/m/e tilbud ieg tilforn
har giort dem, da Niels Traae paa deres vegne beskickede mig, føren de anlagde den/n/e
process.
Niels Traae sagde, sagen er den/n/e, det mine Principaler, deres Fader og Farfader, siden
aaret 1704 har Merckelig forbedret deres jordepart, og der paa lagt stor slæb og omkostning,
altsaa er det mine Principaler paastaar at beholde sam/m/e lovl: hævd, for at nyde Frugten af
deres Fader og Farfaders sved, møye og omkostninger.
Mathias Mølster begierede, føren noget widere blev foretaget, at Sorenskriveren og Laug
Retten vil gaae ud og see hvorleedes ager og bøe i forige tiider har været skift, da det virkelig
skal befindes, at ieg, eller min Fader har faaen den tungeste part.
Niels Traae sagde, det hand gierne tilstaar, at Retten føyer Mathias Mølster i sin paastand,
med at besigtige ager og bøe, alleneene!! at dette maatte Observeres, som af Mathias ej kand
imodsiges, som er, at Mathias sin Fader Eiede tilforne mine Principalers jordebrug, da deres
Fader og Farfader Eiede den Part som Mathias nu haver. Men i aaret 1704 ombyttede
Mathias sin Fader jorden med mine Principalers Farfader, og siden den tiid har deres Fader og
Farfader lagt stoer slæb og omkostninger paa deres tilbyttede part, og sam/m/e meget
forbedret, og der paa fanget lovlig hævd. hvor for de til ald uenighed nu at forekom/m/e vil
have Marckeskield needsat.
Rettens Middel, i følge af begge Parter, forføyede os ud, for at besigtige hiem/m/e Marcken
af ager og bøe, da det virckelig befantes, efter Parternes Egen anvisning, det Mathias havde
den tungeste part at vinde, men Citanterne berabte dem paa deres lovl: hævd.
Sagefalds Eieren Mons:r Joakim Nordahl møtte paa Egene og sin gaard Leqve, som og for
Sogne Præsten hr: Provsten Ruus paa Præstegaardens wegne, og sagde, {og} som

Præstegaarden, og i særdeeleshed ved hiem/m/e Marcken gaarden Leqve, haver samfællets
brug og Eiendom, foruden at de bruger om hin anden, med gaarden Mølsters beboere, og ej
ere udskifte fra Gaarden Mølster, ej heller Præsten eller Nordahl for deres Gaarder Kaldet til
vedermæle, til den/n/e foretning, saa Protesterede hand imod all steenings foretning ej at blive
forretaged, føren Sogne Præsten og hand worder der til lovl: kaldet, eller og at
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Præstegaarden og Gaarden Leqve Eiendeeler først fra Gaarden Mølster worder udsteenet, der
for urgerede paa stevningens afvisning.
Niels Traae sagde, at hand minst havde tænckt, at Mons:r Nordahl wilde forhindre den/n/e
foretning, da dog Mølsters opsiddere begge ere Enige om at faae lovl: Marckeskield dem
imel:, og tilpligter sig ej at kom/m/e de omgrændsende Naboers Marckeskield nær, og alleene
begierer inden gierdes at faae udsteenet.
Mathias Mølster sagde, hand saae nock at hiem/m/e Marken blev steenet ifald de bleve
foreenede, men at Naboerne ej er kaldet, er ej min sag, siden ieg ej haver stevnet.
Niels Traae sagde, ieg forlanger da ingen steening, men alleene paastaar dend sag foretaget
om Te[i]gernis bytning i Gulbraaen.
Mathias Mølster sagde, ieg tilstaar at have 1738 byttet de paastevnte Teiger med min
Grande, nu sal: David Mølster. tilstaar og at have hørt det min Fader og David Mølsters
Fader byttede jordebrug A/nn/o 1704, men om det war sam/m/e aar, ved ieg ej, fordj ieg er
fød sam/m/e aar, men at det er saa lenge siden at sam/m/e bytte skeede, at der er en
fuldkom/m/en hævd, det tilstaar ieg uden widners førelse, {Afskeediget} dog har ieg fra
begyndelsen paastaaet de omligende Naboer, i sær gaarden Ullestad, her fra skild, føren
nogen foretning blev foretaget.
Afskeediget,
ingen forandring kand eller bør at skee, eller noget foretages imel: disse Tvende brug her udj
Gaarden Mølster, føren de med grendsende og fælletz Naboer der fra ere udskifte, eller i det
minste ved en Continuations stevning, til vedermælle indkaldede, til dend ende sagen
udsettes til en, for snee og Iis, bel[eil]ig tiid, da tægte dagen, efter Citanternes anmodning,
skal worde beram/m/et. og betaller Citanterne den/n/e Session, saasom Sorenskriverens skyds
1 rd: 4 mrk: 8 s:, som formedelst andre foretninger Modereres til 1 rd:, Diet penge 4 mrk:,
den/n/e dags foretning 2 rd:, Laug-Retten per Mand 16 s:, er 1 rd: 2 mrk:, Lensmanden 4
mrk:, tilsam/m/en 5 rd: 4 mrk:, da ved endelig Dom skal bliven!! Kiendt paa
omkostningerne.
Dend 4de Nowembr: blev paa Ewanger Tingstue, med Waswærens Almue, holden Et
almindelig Høste, Skatte og Sagefalds-Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire
Laugret, som paa fol: 7: findes opnævnt og Specificeret, nærværende inden Retten paa
Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith[s] wegne, hands tvende Eedsorene Fuldmægtiger Ole Lund
Bildsøe og Hans Adolf Toftegaard, med Bøygde Lensmanden Ole Brynildsøn Horvej og den
Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret som følger.
1o Kongl: Allernaadigste Placat angaaende Forbud Nordenfields i Norge paa smaae-last
derfra til Frem/m/ede stæder at udføre, dateret 10 Maj 1756.
2o Hans Excellence hr: Stiftbefalingsmand von Cicignon[s] skrivelse af 30de Octbr: 1756 til
Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith, hvor ved Constitueres Ole Lund Bildsøe og Hans Adolf
Toftegaard at forette bem:te hr: Kam/m/er-Raads Vices paa disse høste-Tinge.

3o En dito skrivelse af 3de Septbr: h: a: til benævnte hr: Kam/m/er-Raad Smith angaaende
de Spedalske som udj Bergens Hospital er indlem/m/ede, tilsam/m/en 35 støcker, hvis
bekostninger er 624 rd: 1 mrk:, hvor af dette Fogderie tilkom/m/er paa løbetallet at udreede
141 rd: 13 s:
4o En dito skrivelse af 9de Septbr: h: a: til oftnævnte hr: Kam/m/er-Raad angaaende gift
Manden Sæbiørn Knudsøn Piibergaarden af Nohre Annex udj Ronongs Præstegield i
Num/m/edahlens og Sandswerds Fogderie, som med et løst Qvinde Men/n/iske er bortrømt,
sam/m/e at paagribe og anholde.
Knud Knudsøn Øfstedahlen og Torchiel Knudsøn ibdm: oprettede Contract af 3 Julj 1756, om
den sidste at give den første livs ophold, imod hands Midlers nydelse.
Sig:r Peter Tønder Nordahl udgivene skiøde af 23de Martj 1756 til Helge Olsøn Furenes paa 1
pd: 12 mrk: smør i gaarden Fosse, blev læst.
Rasmus Johan/n/essøn Tøssen udgivene gields brev af 3 Julj 1756, til Gullich Olsøn Wiche
for pengelaan 36 rd:, imod det underpant af 21 mrk: smør i gaard: Tøssen, blev læst.
Haldor Halworsøn Biørgaas oprettede Contract af 3 Julj h: a: med Mario Nielsdatter om
hendes ophold for levetiiden, blev læst.
Arbeskifte brevet af 15 Septbr: 1755, sluttet efter afgangne Lars Mognsøn Kaldestad, blev
læst, og war stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Kaldestad 6 mrk: smør, wurderet 13 rd:,
og udlagt i arv til Encken Ranwej Knudsdatter 3 mrk:, Niels, Mogns og Anders Larssøn/n/er, hver 1 Mrk: smør.
Niels Mognsøn Waage udgivene bøxelbrev, med Revers, af 30de Octbr: 1756, til Haldor
Johan/n/essøn paa ½ Løb smør i gaarden Dahlseide, blev læst.
Ole Bleg udgivene bøxel brev, med Rewers, af 14de Octbr: 1756, til Knud Olsøn paa 18 mrk:
smør udj Gaarden Hermonsdahlen, blev læst.
Ole Mognsøn Bræche og medjnteresserede udgivene skiøde af dags dato til Niels Larsøn paa
9 mrk: smør i gaarden Kaldestad, blev læst.
Siur Olsøn Tøssen lod 3die gang opbyde sin Myndling Ragnilde Aschielsdatter[s] arveMidler
30 rd: 2 mrk: 3 s:, om nogen dem paa pandt imod Renters swarelse behøvede, men som ingen
indfandt sig, begierede hand pengene af Retten fors[e]iglet, som blev efterkom/m/et.
Helje Olsøn Fosse udgivene gields brev, af dags dato, til Ole Heljesøn for laante penge 52 rd:,
imod det underpant af 1 pd: 12 mrk: sm: i gaard: Fosse, blev læst.
Ole Pedersøn Haaviigen!! (Horvej?) gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting,
har ladet stevne og indkalde Johan/n/es Davidsøn Rongen \med Kone Randvei Endre-datter/,
widner at anhøre, sc: Lars Bastesøn Horvej og Brynild Mæhland, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, betræffende, hvorleedes de{nd} indstevnte har overfaldet Citanten
med huug og slag, der for Dom at imodtage til undgieldelse og processens erstatning, og vil
ieg fornem/m/e om de{n} indstevnte møder.
dend indstevnte Johan/n/es Rongen møtte og tilstoed warselen q q <saavel paa Egne som
sin Kones vegne>

Sagefalds Eieren
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Sig:r Nordahl gav tilkiende, det hand paa Justitiens wegne, med Muntl: warsel er traaed udj
sagen, og indstevnt begge Parter til at imodtge Dom, efter widnernes forklaring, og dend i
Rettesettelse hand agter at giøre.
Citanten Ole Horvej paastoed de indstevnte widner Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev
de 2de mødende widner forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Widne, Lars Bastesøn, er boendes paa Gaarden Horvej, aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, at i den/n/e høst, da ieg war paa Boelstad-øren, stoed Johan/n/es Rongen i stuen ved
bord enden og tallede med en Mand, da gick Ole Horvei til ham og tog ham paa Armen, hvor
om de talte med hin anden, hørte widnet ej. i det sam/m/e saa vidnet dem begge at omfalde
paa Gulvet, og laae Johan/n/es Rongen oven paa Ole Horvei, men hvorleedes de havde fat paa
hin anden, saa widnet ej, fordj stuen war fuld med Folck. da sprang Johannes Rongen sin
Kone Randvei Endredatter til og tog Ole Horvej i haar og skiæck, da de begge bleve skilte ad.
Parterne havde ej noget at tilspørge widnet.
2det Vidne, Brynild Knudsøn, boende paa Gaarden Mæhland, efter aflagde Eed vidnede, da
ieg i høst kom ind i stuen paa Bolstadøren, stoed Ole Horvej og Johan/n/es Rongen og holdt i
hinanden, og som en anden Mand stoed og hold i Johan/n/es Rongen sin brog, bad Johan/n/es
mig at løsse det tag, widere har vidnet ej seet. Parterne havde ej noget at tilspørge widnet.
Johan/n/es Rongen gav tilkiende, det hand paa Egene og sin huustroes wegne, med Muntl:
Contra stevning haver ladet indkalde hoved Citanten Ole Pedersøn Haarviigen!! (Horvej?),
Contra widner at anhøre, som uden warsel møder, sc: Bøygde Lensmanden Ole Brynildsøm
Horvei og Aad Holgiersøn Ullestad, dem hand paastoed Eedelig forhørt.
Hoved Citanten vedtog den/n/e Contra stevning.
1ste Contra widne, Ole Brynildsøn Horvei, er Bøygde Lensmand her i Tinglauget, efter
aflagde Eed vidnede, at den/n/e høst da Folcket Reiste til og fra Byen, war widnet i stuen paa
Bolstadøren, og sat bag bordet, og Johan/n/es Hermunsdahlen sad i høysædet, da kom
Johan/n/es Rongen ind i stuen, gick til dem og slog i bordet, gick saaleedes av og til 2 á 3
gange, og hver gang med Knøttet Næve slog i bordet, sigende, til Johan/n/es Hermundahlen,
havde du med mig at giøre, skulde du faae andet at vide end med Mæhlands Mændene. da
siger Johan/n/es Hermunsdahlen til Johan/n/es Rongen, du kand gaae fra mig, du har intet
med mig at giøre. da kom Ole Haarviigen!! (Horvej?) til, og i gott og gode tog i Johan/n/es
Rongen, sigende til ham, aa grande, læg dig icke i deres talle. da wente Johan/n/e Rongen sig
om og tog i Ole Haarviigen!! og støtte ham tilbage saa de begge faldt paa Gulvet, og
Johan/n/es laae oven paa Ole. da sprang Johan/n/es sin Kone Randvei Endredatter til og tog
Ole i haaret og Rev haaret af ham, sam/m/e haar tvende andre Mænd tog og lagde paa bordet,
med begiering, det widnet, som Lensmand, skulde forvare haaret. Ole Haarviigen!! kom da
op, men maatte her under anden gang om paa Gulvet, og Johan/n/es laae atter oven paa ham.
da tog Konen Randvei i sin Mand Johan/n/es ved armen og drog med ham ud af døren,
widere havde widnet ej at forklare. Parterne havde ej noget at tilspørge widnet.
2det Contra widne, Aad Holgiersøn, wærende hos sin Fader paa Gaarden Ullestad, Er ellers
land værgen Mand ved hr: Capitain von Krog[s] Compagnie, aflagde Eeden og vidnede, da
Johan/n/es Rongen gav sig i desput med Johan/n/es Hermunsdahlen, gick Ole Horviigen!! til,
og tog i Johan/n/es Rongen, da de skuede hin anden om paa Gulvet, og Johan/n/es laae oven
paa Ole, med ieg kunde ej, for Folck, see om Johan/n/es sin Kone kom der til Ole. ieg saa og
en anden gang, at Ole af druckenskab faldt om paa Gulvet. Johan/n/es Rongen gick i en skind
trøye, som i det Røre blev Revet af ham, men hvem som giorde det, ved widnet ej. Parterne
havde ej noget at tilspørge widnet.

Johan/n/es Rongen paastoed opsettelse til næste Ting, for at indkalde fleere widner.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Dend 5te Nowembr: Continuerede Ewanger Tinget, er saaleedes passeret.
Brynild Larsøn Schiervegen og medJnteressendere udgivene skiøde af 3 Julj h: a: til Niels
Nielsøn paa 1 pd: 17 1/7 mrk: smør i gaarden Nache, blev læst.
Fogden lod inden Retten til sine Regnskabers bilag, følgende Documenter oplæssse og
Examinere. 1o dette Tinglavs Restance, som war
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dend Sum/m/a 12 rd: 22 s: 2o det sædvanlige Tingsvidne, indeholdende 12 poster. 3o Et
Odels Mandtal. som ingen nogen der imod havde at erindre, war Fogden Rettens attestation
begierende, som blev efterkom/m/et.
De Laug Rettes Mænd, som Retten tilstundende aar skal betiene, bleve opnævnte og ere,
gl: Ole Andersøn Bolstad, Knud Brynildsøn ibdm:, Aschiel Knudsøn ibdm:, Anders
Pedersøn Rasdahlen. Nye Ole Jacobsøn Wasenden, Ole Henrichs: Jørneviig, Henrich
Fannes og Magne Flansaas.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen, der wille gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophæved.
Dend 8de Nobr: blev paa Wangens Almindelig Tingstue holden Høste- Skatte- og
Sagefalds-Ting med Wangens Almue, da Retten blev beklæd med det ordinaire Laug Rett
som paa fol: \13/ findes opnævnt og Specificeret, nærværende Fogden hr. Kam/m/er-Raad
Smith[s] Fuldmægtig Sig:r Ole Bildsøe, med Lensmanden Frantz Wenviig og den
Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret dend Forordning med ordres som ved
Evanger-Tinget paa fol: 29 findes antegned og Extraheret.
Sig:r Joakim Nordahl, som En Swoger af hr: Cancellie-Raad Alstrup, gav tilkiende, det hand
paa bem:te sin hr: Swogers wegne til dette Ting og tægte dag med Muntl: warsel, har ladet
stevne og indkalde Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae, som En Leilending af
benævnte hands Swoger hr: Cancellie-Raaden, for 9 aars fulde Landskyld, med 2 rd: 2 mrk:
Restance paa det 10de aar, 3de tage 3 rd:, Kornskyld 5 rd:, som med 4de penge beløber til 71
rd: 3 mrk: 4 s:, hvor paa i aaret 1752 skal være betalt 10 rd:, Rester saa 61 rd: 3 mrk: 4 s:, til
sam/m/e {de} at betalle og udReede, dend indstevnte er indkaldet, Dom at imodtage, samt at
sware processens omkostning, da hr: Cancellie-Raaden widere agter at tage Dom over
benævnte Leilending til at wige gaarden i følge Loven, og fremleges hr: Cancellie Raadens
Egenhændige Regning af 5de Octobr: nestl:, angaaende de paastevnte Resterende 61 rd: 3
mrk: 4 s:, i det øfrige vil fornem/m/e om dend indstevnte møder. Dend fremlagde Regning,
som war belagt med lovl: stemplet papiir, er saalydende.
dend indstevnte Niels Stephensøn Traae møtte, da stevningen blev ham betydet og
Regningen forelæst, da hand svarede, at tilstaar saavel stevningen at være ham lovl: forkyndt,

som Regningens Rigtighed, begierede alleene sagen udsat indtil førstkom/m/ende Løwerdag,
som er den 13de Nobr:, for at Rette for sig imindelighed, i widere fald wil hand imodtage
Dom, om hand ej sagen imindelighed formaaer at afgiøre.
Citanten der imod ej havde noget at erindre.
Afskeediget,
dend forlangende udsettelse billiges.
Bøygde Procurator Niels Traae for Peder og David Reqve, samt Eierne for gaarden Westreim,
Torbiørn Sæve og Torbiørn Eide og Knud Roustad, gav tilkiende, at hand med skriftl:
stevnemaal af 9de Octbr: sidstleeden har indkaldet Lars Gullichsøn Opheim og Godskalk
Olsøn ibdm:, samt Peder Knudsøn Steene af Waswærens Tinglav, for at anhøre endeel
widner, betræffende Citanternis støls Mercker, Qwitler støel kaldet, til Et lovskicket
Tingswidnes erholdelse. hvor om hand i Retten lagde den skriftlige stevning, som war bilagt
med lovlig stemplet papiir, og er saa lydende.
De indstevnte Lars og Godskalk Opheim møtte, og sagde, den oplæste skriftl: stevning, som
wj nu her i Retten har hørt, er os ej forkyndt, men en Muntl: stevning, hvor om
Kaldsmændene forklarer. Peder Knudsøn Steene møtte og sagde det sam/m/e som de
indstevnte.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Ole Wangen fremstoed for Retten at afhiemle stevningen,
forklarede, det ingen af dem kand læsse skrift, men de havde baaret dend skriftlige stevning i
haanden, og saa mundtlig stevnet Lars og Godskalk Opheim, samt Peder Steene, at møde her
ved Wangens Ting i dag, at anhøre widner om Merckestæder, Kan og Egn om Qwitle-støllen.
De indstevnte og sag givene sagde, det kand intet skade dem hvad de indstevnte widner her
vil sige, der for de gierne vedtager at høre dem.
af de indstevnte widner møtte Haldor Biørgaas, Knud Toe og Lars Ædal. de andre widner
efter paaRaabelse møtte ej. de mødende widner blev betydet at have Gud og sandhed for
øyen, saa at de, efter giorde anvisning paa Aastædet, kand be-Eedige deres udsigende.
1ste Vidne, Haldor Halversøn, bonde paa Gaarden Biørgaas, sagde sig at være gaml: 25 aar,
vidnede, at være Søskendebarn med Peder Steene, og i swogerskab med Peder Reqve, efter
widnes Fader widner hand, som sagde, at Mercket imel: Steene og Qwitle-stølen war i en
Groe inden for Baarshoug, der om hand kand giøre anvisning, og widere wed hand ej om
den/n/e sag. Niels Traae tilspurte widnet, om det war første eller anden Groe. Resp: det er
den første og største Groe.
2det Vidne, Knud Nielsøn, boende paa Gaarden Toe, er gl: 70 aar, er lidet beslægtet med
Peder Steene. widnede, ej andet at have hørt eller ved, en[d] at Reqve har sin støel paa Qvitle.
Niels Traae tilspurte widnet, om hand icke ved hvor wit Reqve har brugt og hugget støels ved.
Resp: Nej.
3de Vidne, Lars Størksøn, boende paa Gaarden Ædahl, er 40 aar gl:, er i slægt med Peder
Steene, og besvogeret med Godskal Opheim, hvis søster hand haver til ægte, og altaa er Lars
Opheim min Kones Farbroder. widnede, at have hørt af hands Forældre og andre gl: Folck,
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Det Mercket imel: Steene og Qwitle-støllen er i den største Groe, hvor om hand kand giøre
anvisning naar hand kom/m/er paa Aastædet. Qw: om widnet icke har hørt, at det skal være
den Groe som gaar need imel: Baarshoug og Fladhoug. Resp: Nej, men den største Groe
som er der inde, dog nær Baarshougen, og den Groe som kom/m/er need af fieldet.
Afskeediget,

Citanterne med deres widner henvises til Aastædet, hvor dislige sager efter Loven bør
Ventileres, paa det widnerne, om Marckeskield, kand giøre anvisning, føren de deres
udsigende Eedelig bekræfter.
Dend 9de Nobr: er wed Tinget passeret saaleedes, dend Laugrettes mand Aamun Hæfte havde
absenteret sig, i hands stæd sat Frantz Wenviig.
Peder Rioe og medJnteressendere udgivene skiøde af 8de Nobr: h: a: til Jørgen Nielsøn paa 6
½ Mrk: smør udj Gaarden Houge, blev læst.
Arveskifte brevet, af 14 Septbr: 1756, sluttet efter sal: Sigri Nielsdatter, blev læst, og var
stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds i gaarden Houge 2 pd: 18 mrk: smør med bøxel,
og overbøxel til 6 mrk: smør, Wangens Kircke tilhørende, wurderet 132 rd:, og udlagt i arv til
Enckemanden Jørgen Nielsøn Houge 2 pd: 11 ½ mrk: smør, med andel i overbøxelen, Peder
Ellingsøn Rioe arvet 1 mrk: smør, Torgier Olsøn Øxnebierg 2 mrk: smør, Ander[s] Niels:
Lille Rochne 3 ½ mrk:, alle med over bøxel efter andeel.
Knud Pedersøn Westreim udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 8de Nobr: h: a:, til Erich
Gullichsøn, paa 3 Spd: smør i Gaarden Qwarmo, blev læst.
Knud Pedersøn Westreim skriftl: forpligt af 8de Nobr: h: a: til Jwer Aadsøn Qwarmo med
huustroe Guro Tormoedatter, hvad de aarlig til livs ophold skal nyde.
Lars Larsøn Wambem og Anders Godskalksøn udgivene skiøde af dags dato til Niels Larsøn
Møen paa bord saugen, beligende under Garden Møen, men har sin Damstock paa Gaarden
Røches grund, blev læst.
Halsteen Mognsøn Jndr: Ringheim udgivene skiøde af 8de Nobr: h: a: til Anders Knudsøn
Jndr: Ringheim, paa 6 mrk: smør i gaarden Jndr: Ringheim, blev læst.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Revers, af 8 Nobr: h: a: til Knud Jonsøn paa 1
pund smør i gaarden Bidne, blev læst.
Dend 10de Nowbr: Er ved Wangens høste Ting følgende passeret, da Retten blev beklæd med
det ordinaire Laug Rett.
Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting
har ladet stevne og indkalde Bottolph Neqvitne, for hands, i den/n/e høst, paa Wangens
Giestgiverie, slette opførsel, Alarm og Klammerie, der om at anhøre widner, som uden warsel
møder naar paaæskes, og Dom at imodtage til straf og undgieldelse, samt processens
omkostning, og wil Comparenten, som paa Justitiens wegne har anlagt sagen, fornem/m/e om
forbryderen møder.
Dend indstevnte sagvoldere blev 3de gange paaRaabt, mens ingen wilde sware.
Kalds Mændene Knud Lofthuus {og Jwer Jwersøn Rogne K..} møtte og sagde at det andet
stevne widne Jwer Rogne ej møder.
Afskeediget,
Stevningen ansees som ulovlig forkyndt, og altsaa bør sagen henvises til lovlig forfølgelse.

Gaarderne Kolve, Nedr: Growe, Store Growe, Lille Growe og Davids-hougens beboere,
oprettede Contract om deres gierders wedligeholdelse, datteret dend 8de Nobr: 1756, blev
læst.
Dend 11de Nobr: Er ved Wangens høste-Ting følgende passeret.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Revers, af 18de Octbr: h: a:, til Joen Brynildsøn
paa 9 Marcker smør i gaarden Ulwøen, blev læst.
Arveskifte brevet af 12 Martj 1756, sluttet efter afgangne Encke Gunbiør Tormoedatter, blev
læst, og war stervboen Eiende jordegoeds i gaarden øfre Fenne Et pund smør, wurderet 60 rd:,
og udlagt i arv til hindes Børn, c: Lars, Brynnild og Siur Mogns-søn/n/er, hver 6 mrk: smør,
Gundvor og Ragna Mognsdøt:, hver 3 Mrk: smør
Torgier Gullichsøn Hum/m/edal udgivene skiøde af 10de Nobr: h: a: til Gullich Torgiersøn
paa ½ Løb smør i gaarden Hum/m/edal, blev læst.
Brynild Mognsøn Fenne og medJnteressenderes udgivene skiøde af 10de Nobr: h: a: til Lars
Mognsøn paa 18 Mrk: smør i gaarden øfre Fenne, blev læst.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Revers, af 3de Febr: h: a:, til Anders Kolbeensøn
paa ½ Løb smør i gaarden Owerland, blev læst.
Torchiel Olsøn Sousjord udgivene Gieldsbrev af 10de Nobr: 1755 til Ole Olsøn Sondve for
laante penge 60 rd:, imod det underpant af 2 pd: 13 mrk: sm: i gaaard: Sousjord, læst. Til
tinge d: 11 No: 1755 og udj Pante Bogen paa fol: 437 indført, blev efter paategned qvitter: af
2 Nobr: 1756 anvist til udslettelse.
Sig:r Nordahl, efter forige tiltalle, æskede sagen i Rette Contra Ole og Peder Anders-søn/n/er
Mørqve, gav til Kiende det Rettens forelegelse er de 2de, ved seeneste Session, udeblivende
widner forkyndt, vil fornem/m/e om de nu møder.
de 2de paagieldende Drenge møtte.
Klageren Halvor Mørqwe møtte ligeleedes, da Actor sagde, det bem:te Klager selv har
angivet sagen for ham.
ligeleedes møtte de 2de forelagde widner Synneve Siursdatter Mørqve og Britte
Andersdatter dend ældere.
Actor paastoed de 2de mødende widner Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev widnerne
forelæst og formanet at blive ved sandhed.
Det 5de Vidne, Synneve Siursdatter, er boende paa Gaarden Mørqwe, og er Moder til de 2de
stevnte Drenge, aflagde Eeden efter Loven og widnede, Ej at have seet noget af det
paastevnte, fordj widnet laae paa sin seng, da det skal være passeret, og da widnet kom ud af
stuen, war Parterne alt gaaen fra hin anden. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
6de Vidne, Britte Andersdatter dend ældere, Datter af nest foregaaende
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widne, er gl: 31 aar, aflagde Eeden og widnede, at Halvor Mørqwe kom hiem til min Faders
huus og beklagede sig, tilstaaende først at have hugget Et Træe i min Faders skoug, der for
mine Brødere havde taget hands øxse, fremdeeles sagde hand, at da hand wilde taget øxen
igien fra mine Brødere, slog de ham. hvad som passerede i Thuunet imel: dem, har ieg ej seet

paa, saasom ieg war i Floren, og kom ej ud førend de ware gaaen fra hin anden. Parterne
havde ej noget at tilspørge vidnet.
Actor paastoed Dom efter sagens beskaffenhed.
De indstevnte Parter ærklærede ej noget at have til Acten at forestille.
Afskeediget,
Sagen optages til Dom indtil i Morgen.
Bøygde Procurator Niels Traae, efter forige tiltalle, Contra Encken Guro Olsdat: med
Laugværge Niels Andersøn Sivle, sagde det ieg aldeeles frafalder den/n/e sag, og selv
friKiender dend indstevnte Encke, hvor imod ieg forbeholder mig min Regres til arvingerne,
efter hvis ordre ieg har anlagt sagen.
Niels Sivle, paa Enckens wegne, sagde, det ieg er fonøyet med den Declaration Procurator
Traae haver ladet tilføre.
Øyel Nessem, efter forige tiltalle, Contra Johan/n/es Twedt, æskede sagen i Rette.
Johan/n/es Twedt møtte og sagde, at nu møder hands forhen indstevnte vidne Mons
Johan/n/essøn, dend hand begierede Eedelig forhørt. Vidnet fremstoed og sagde, det ieg en
gang forhen i den/n/e sag har aflagt mit Eedelig widnesbyrd, hvor til ieg mig refererer, og
widere ved ieg ej. og naar ieg faar sam/m/e widnesbyrd igien at høre oplæsse, er ieg villig at
sware til qwæstioner. Johan/n/es Tvedt tilspurte widnet, om de 4 rd: 12 s: hand bar fra sal:
Kolbeen til mig, om Kolbeen war mig dem skyldig, og hvad hand hørte af Kolbeen der om
sige, eller om ieg war ham dem skyldig. Resp: Kolbeen sagde hand war dem skyldig til
Johan/n/es paa hesten. Parterne havde ej noget at tilspørge widnet.
Citanten Øyel Nessem paastoed Dom.
Dom/m/eren forestillede, hoved Citanten, at som sagen har wæret saa lenge Ventileret, at
dend ej findes i den/n/e Protocoll, som er begyndt dend 11de Septbr: 1755, saa om hoved
Citanten det forlanger og paastaar, wil Dom/m/eren, til Et udsettelses Ting, Reise her op om 4
ugger, for at afsige Dom.
Hoved Citanten sagde, at wære fornøyet med til først holdende som/m/er-Ting, at anhøre
Dom i sagen.
Contra Citanten Johan/n/es Twedt swarede det sam/m/e som hoved Citanten.
Afskeediget,
Sagen, med Begge Parters tilstaaelse, optages til Dom, indtil først anstundende aars som/m/er
Ting dend 5te Julj 1757. da Parterne haver at møde, Dom at anhøre.
Randwei Endredatter gav tilkiende, det hun med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Ole Horviigen, widner at anhøre, betræffende det slagsmaal, som i den/n/e høst er
passeret imel: Citantinden hindes Mand Johannes Rongen og indstevnte Ole Horviigen, alt til
et lovl: Tingswidnes erholdelse. de widner som føres skal og uden warsel møder!! (møde), er
Johan/n/es Tweto og Kolbeen Johan/n/essøn Tveto, dem Citantinden pastaar Eedelig forhørt.
Bøygde Procurator Niels Traae møtte for Ole Horviigen, og sagde, endskiøndt min principal
ej er given warsel, widner at anhøre, saa dog, wilde hand tage til gienmælle, der som min
Principals widner alleene war indkaldet, disse Contra widner at anhøre, men da det ej er skeet,
urgerer hand paa all lovlig omgang.
Citantinden sagde, det hun tilstaar, aldeelis icke at have stevnet nogen i den/n/e Tingswidne
sag.
Afskeediget,
den/n/e Tingswidne sag afwises til lovlig behandl:

Sig:r Nordahl som sagefalds Eier over det saa kaldede Apostels goeds, gav til kinde, det hand
med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Soldat Hav Andersøn Gawle
fordj hand har slaget og haarrevet med bonde Drengen Kolbeen Johan/n/essøn Tweto, og det
Søndagen dend 17de Octbr: nest afvigte om aftenen silde. Om tildrageligheden, de begge ere
indkaldede, widner at anhøre, som ere Niels Tollefsøn Hage, Torkield Størksøn, tiener paa
Sundve, og Aschield Joen[ø]n, tiener paa Hærem, samtl: under Lovens faldsmaal indkaldet,
deres widnesbyrd at aflæge, derefter de Tvende forbrydere Dom at imodtage til Bøders
Erlæggelse og processens erstatning. vil fornem/m/e om de samtl: indstevnte møder.
Dend indstevnte Soldat Haw Andersøn Gavle blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde
sware.
Kolbeen Johan/n/essøn Tveto møtte tillige med Procurator Traae, som tilstoed at have
bekom/m/et lovl: warsel.
Ligeleedes møtte de indstevnte widner, den Actor paastoed Eedelig forhørt.
Kaldsmændene Erich Sunde og Herlef Knudsøn Gawle afhiemlede stevningen at være lovlig
forkyndt Hav Andersøn Gawle, og det paa Gaarden Gawle, hvor hand, Soldaten Hav
Andersøn, har sit tilhold stæd, og som hand, Soldaten, ej lod sig finde, blev stevningen
forkyndt udj hands Fader Anders Gavle[s] paahør.
For widnerne blev Eedens forklaring læst, og dem formanet ved sandhed at blive.
1ste Vidne, Niels Tollefsøn, tienende hos sin Fader paa Gaarden Hage, er 25 aar gaml:, efter
aflagde Eed vidnede, omtrendt for 3 ugger siden, seent paa en Søndag aften, gick widnet med
sine Kammerater forbj Gawle, da gick Torkiel Størksøn ind paa Gavle, for at skaffe dem
Bryllups øll, kom saa ud, og havde Soldat Hav Gavle med sig, og bar Soldaten med sig en
øsse øll, som hand skienckede os med, da begyndte Kolbeen Tveito at sige til Soldaten, ieg
skal ej tage fat paa Folck paa weien som du, og begyndte Kolbeen stygt at bande og war
sterck vreed. Da siger Soldaten Hav, ieg lysser Freed for mig,
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ieg er icke Karl for mig, fordj ieg har en saar haand, og du er mit Søskende Barn. men
Kolbeen blev lige fuld ved at bande og var vreed. da tog de fat i armene paa hin anden, og
begyndte at brydes, og med det sam/m/e bar det need paa flade Marcken med dem, et lidet
støcke derfra hvor widnet sat, og som det var Mørkt, saa widnet ej hvem som laae under, og
en mengde Folck kom ud til, som stoed omkring dem. og war siden at see paa Soldaten Hav
det hand war Kloret i Ansigtet. Parterne havde ej noget at {til}spørge.
2det Vidne, Torkiel Størksøn, tienende hos Ole Sundve, efter aflagde Eed vidnede Conform
med første widne. Procurator Traae spurte widnet, om hand icke har seet, det Soldaten Hav
paa veien har overfaldet Kolbeen Tveito[s] Søskene. Resp: jo, ieg saae det Soldaten Hav i
som/m/er, udj Tvete Thuunet, tog Kolbeen sin broder i Armen og skiød ham, og bød ham hug,
samt gav ham trudsels ord, da Kom Kolbeen sin Fader og bad Hav holde Freed. Parterne
havde ej widere at spørge.
3de Vidne, Axel!! (Aschield) {Joensøn} \Brynildsøn/, tiener hos Erich Hærreim, efter
aflagde Eed widnede, at dend omspurte tiid, da det omspurte slagsmaal er tildraget, war
widnet ej med disse indstevnte Personer, men widnet stoed i Hærreims Thuunet og hørte at
der blev bandet, da gick widnet need for at see hvem det war, og da vidnet kom til, laae
Soldaten Haw og Kolbeen Tveito paa Knæe paa Marcken og holdt hin anden, med begge
deres hænder, i haaret. Procur: Traae tilspurte widnet, om icke Soldaten Hav kom nogen tiid
der efter, med sig havende 2de Soldater, og vilde tage Kolben Tveito i Arrest. Resp: jo,
Soldaten Hav kom, og havde Bottolph Bottolphsøn Gavle og Christen Aamunsøn Hauge med
sig, og spurte efter Kolbeen, sigende, at der som Kolbeen icke wilde gaae med need til
Fendrichen, skulde de leede ham. Men huusbonden Erich Herrem wiste Drengen Kolbeen

paa sit arbeide, sigende til Soldaterne, det hand vilde gaae med dem, da hand fuldtes friwillig
med Soldaterne need til Sousjord, som ligger strax under Hærrem, widere wed widnet ej
hvortil gick.
Actor erindrede om Laudag for den udeblivende Soldat Haw Gavle.
Afskeediget,
Dend lovlig indstevnte og nu udeblivende Soldat Hav Gavle forelæges at møde til
anstundende aars som/m/er Ting, som begyndes dend 5 Julj 1757, naar sagen worder
paaRaabt.
Sig:r Carsten Horsenius gav til kiende, det hand med muntl: warsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Halvor Mørqwe for 8te aars Resterende Offer og Klocker-Told, á 20 s:, er
1 rd: 4 mrk:, og for 2 ½ tønde Crediteret Korn, á 11 mrk:, er 4 rd: 3 mrk: 8 s:, tilsam/m/en 6
rd: 1 mrk: 8 s:, sam/m/e at betalle under Nam, der om Dom at imodtage, samt processens
erstattning. og vil Comparenten fornem/m/e om den indstevnte møder.
Dend indstevnte Halvor Mørqwe møtte, tilstoed stevningen, som og fordringens Rigtighed.
Øyel Owerland fremtræde for Retten, og tilbød Citanten at træde i Halvor Mørqve[s] stæd,
med den forpligt, til Korsmisse waaren førstkom/m/ende, lover hand til Citanten at betalle de
paastevnte penge med processens omkostning, in alles 7 rd: 3 mrk: 8 s:, skulde hand ej hole
dette sit løfte, vedtager hand, til første som/m/er-Ting uden stevnemaal, Kald eller warsel, at
taale Dom i stæden for Halvor Mørqve, til Nam og Execution i hands boe.
Citanten sagde at være fornøyet med Øyel Owerlands tilbud, og begierede sagen udsat til
neste om/m/er-Ting.
Afskeediget
sagen udsættes til dend 5te Julj 1757.
Johan/n/es Tvete gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet indkalde
Anders Qwasdalen for skyldig wærende 4 r(..?) (...?) er 3 mrk:, der om Dom at imodtage til
sam/m/e at betalle under Nam med processens omkostning.
Dend indstevnte Anders Qwasdahlen møtte og tilstoed warselen, men imodsagde fordringen.
Citanten begierede sagen udsat til næste Ting, for at indkalde widner til sin fordrings
avbevisning og sagen[s] oplysning.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
hr: Cancellie-Raad Alstrup udgivene bøxel brev, med Revers, af 6 Septbr: 1756 til Elling
Monsøn paa 18 mrk: sm: i gaard: Uhrland, blev læst.
Gullich Larsøn Lie udgivene gields brev, af 20 Julij 1754, til Cancellie Raad Fleischer, læst til
Tinge d: 9 Nobr: sam/m/e aar, og indført i Pante Bogen paa fol: 410 og 411, blev efter
paategnede qvittering af 9 Nobr: 1756 anvist til udslettelse.
Gullich Torgiersøn Hum/m/edahl udgivene gields brev, af dags dato, til Kolbeen Gullichsøn
Hum/m/edahl for laante penge 80 rd:, imod det underpant af ½ Løb smør i gaarden
Hum/m/edahl, blev læst.
Gullich Larsøn Lie udgivene skiøde af 10de Nobr: h: a: til Wiching Knudsøn paa halvandet
Spand smør i gaarden Lie, blev læst.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Revers, af 9 Nobr: h: a:, til
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Wiching Knudsøn paa 1 pd: 3 mrk: smør i gaarden Lie, blev læst.
Wiching Knudsøn Lie, Gullich Larsøn Lie og Gietle Knudsøn Repol udgivene gields brev af
dags dato til Jacob Jwersøn Leidahl for laante penge 180 rd:, imod det underpant af 3 Spand
smør i gaarden Lie uden bøxel, og Et Spand smør i gaarden Repol med bøxel, blev læst.
Dend 12de Nowembr: Er passeret som følger.
Gullich Olsøns skriftlige forpligt af 11de Nobr: h: a: til hands Fader Ole Jonsøn
Hum/m/edahl. hvad hand aarlig til livs ophold skal nyde, blev læst.
Halsteen Hansøn udgivene skiøde af 11de Nobr: h: a: til Torchield Olsøn Sousjord paa 2 ¾
Mrk: smør i pladtset Engeland kaldet, blev læst.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Revers, af 31 Martj 1756 til Ole Nielsøn paa Et
pund og 3 Mrk: smør i gaarden Lie, blev læst.
Samson Kolbeensøn Halsene æskede sagen i Rette Contra Lars Tufte med hands antagene
Procurator Niels Traae, og wilde nu fornem/m/e hvad de paa deres side kand have at
forestille.
Procurator Traae møtte og sagde, da hands Principal, siden seeneste Rettens holdelse, ingen
oplysning om sagen har givet ham, saa frasiger hand sig nu sagen her for Retten.
Citanten Samson Halsene paastoed Dom.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Citanten Samson Kolbeensøn Halsene har beviis[t], det dend indstevnte Lars Tufte har tillagt
Citanten til beskiem/m/else det ud-Navn, af Fittens Formynder og Fittens Forswar. wed
saadan usøm/m/elig paasagn, Citanten til wanære og beskiem/m/else, kand hand kom/m/e
aldeeles i foragt, hvoraf andre store uleiligheder kand flyde. thi Kiendes for Rett efter
Lovens 6de Bogs 21de Cap: 4 art:, det Lars Tufte bør forsone de af ham udtalte ord, Citanten
Samson Halsene til fornermelse, med 5 rd: Mulct til Bergens Manufactuur-huus, og ligesaa
meget til Justitz-Cassen, samt betalle til Citanten Samson Halsene i processens omkostning 3
rd: alt af Lars Tufte at betalle og udreede inden 15 dage efter Dom/m/ens forkyndelse under
Nam og Execution.
Bøygde Procurator Niels Traae for Niels Jons[øn] Opheim, gav tilkiende, det hand med
skriftl: stevning af 8de Octbr: nestl: her til Tinget har indkaldet Ole og Eilef Arne-søn/n/er,
samt Britte Arnedatter Myrland, betræffende En huuspostil, wurderet 2 rd:, og Citanten lovl:
udlagt, som de indstevnte haver tilbage holdet og overladt En anden, med widere efter
stevningens indhold, dend hand i Retten fremlæger. bem:te stevning, som war bilagt med
lovl: stemplet papiir, blev oplæst og er saa lydende Lit: A.
De indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kaldsmændene Erich Sundve og Knud Lofthuus afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt paa Gaarden Myrland, udj Ole Arnesøns huustroe Orlog Kolbeensdatter[s] paahør,
siden hand, Ole, ej lod sig finde, siden forkyndt stevningen paa Gaarden Byestøllen, hvor
Eilef Arnesøn tiener, og det udj hands huusbonde Magne Byestøllens paahør, siden hand ej
lod sig finde, endelig forkyndt stevningen paa Gaarden Ormod, hvor Britte Arnedatter er til
huus, og det udj hindes Eget paahør.

Citanten erindrede om Laugdag til neste Ting.
Afskeediget,
de lovlig indstevnte Ole Myrland, Eilef Arnesøn og Brita Ormod forelæges til neste Ting at
møde.
Knud Flisserafn gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting, som formeenende
Odelsberettiget til gaarden Fannestøllen, har ladet stevne og indkalde Encken Orlog
Biørnsdatter med Laugværge Michel Rochne, at møde her i Retten med Adkomsterne til
Gaarden Fannestølen, samt at blive Dømbt til at {st..} tage imod Løsnings penge \12 rd:/ for
sam/m/e gaard, og at sware processens omkostning. og wil hand fornem/m/e om de
indstevnte møder.
Michal Rochne møtte, og sagde, ieg møder paa mine Egene wegne, men icke for Encken,
min værModer.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Wiching Lille Growe afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt paa Gaarden Fan/n/estøllen udj Encken Orlog Biørnsdatter!! datter!! paahør, Efter at
hun først war tilbuden Løsnings penge for jorden 12 rd:
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Knud Lofthuus afhiemlede stevningen at wære Michel
Rochne, som sin wærModers Lauværge, lovl: forkyndt paa Gaarden Rochne, i hands Kone
Barbra Jonsdatter[s] paahør, siden hand ej lod sig finde.
Michel Rochne sagde, ieg har ingen adkomster seet hos min værModer, og der for ingen
kand fremlegge, Citanten byder ellers noget lidet for Gaarden Fan/n/estøllen.
Citanten sagde, Gaarden er kom/m/en min Ætt i fra for 12 rd:, dog har ieg budet og inu
byder, for at undgaae process, 100 rd: for Fan/n/estøllen.
Michel Rochne sagde, det hand ej understoed sig herom at give noget swar.
Afskeediget,
Sagen henvisses til Gaarden Fan/n/estøllen, hvor den efter Loven bør indkaldes, undersøges
og paadøm/m/es.
Kari Knudsdatter fremstoed for Retten og Klagede over hendes Mand Johnnes Olsøn
Hondwe, {det} som nu her ved Retten er nærværende, det hand bærer bort alle deres
Eiendeler og huusgeraad, og sam/m/e i overdaad og fylderie aldeeles forøder, mig med wores
samfællets 7 børn til største armod og fattigdom, som wi alt des aarsage er geraadet udj, og
som min Eier hr: Cancellie Raad Alstrup, som nu er her paa Tinget
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Nerværende, Nestl:, Kort for Michelsdag, war paa min Gaard og talte min Mand til for hands
fylderie og uskickelige levnet, og formanet ham, blev sam/m/e min Mand !!en der over
være,!! saa ieg hvercken Natt eller dag i fulde 14 dage, havde freed eller war sicker for ham.
dog havde hun ej vildet Klage over ham, naar nogen forbedring kunde blive at vente.
Almuen Eenstem/m/ende sagde at kiende Johan/n/es Honve saa vel, det hand aldrig
forbedrer sig i sit liv og levnet. Johan/n/es Honve lovede at wilde forbedre sig. Almuen
sagde, hand er ej god for at holde det løfte; {uden} Konen sagde at wilde forsøge, om hindes
Mand wilde forbedre sig, hvis icke, vil hun i sin tiid overlevere ham til Retten. hvor paa
dette beroer.
Udj sagen indstevnt af sagefalds Eieren Sig:r Joakim Nordahl, som møtte for Retten, Contra
Ole og Peder Anderssøn/n/er Mørqve samt Halvor Mørqve, som alle møtte, blev saaleedes for
Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.

Den/n/e sags beskaffenhed /: efter de afhørte vidners Eedelig forklaringer, der ej af Halvor
Mørqve er bleven imodsagt, men heller offentlig for Retten, skiønt uden for Protocollen,
hands gierning af ham bleven tilstaaet :/ befindes saaleedes at være. Halvor Mørqve har
høyst lastværdig og altsaa lovstridig, udj indstevnte Ole og Peder Anderssøn/n/er deres
Fader[s] Eiende og tilhørende skoug, Needfældet Et Bircketræe, og lagt sin øxe ved stubben
eller Roden af Træet, mens hand dragede træet bort hen i sin Egen skoug. Jmidlertiid og
Medens hand, Halvor Mørqwe, er borte med det ulovlig needhuggede Træe, Kom/m/er Ole og
Peder Anders-søn/n/er Mørqve /: som skulde gaae paa støllen for at need bære hver en børre
høe :/ til stædet hvor træet war need fældet og bort taget, og seer øxen ved stuppen!!
(stubben) ligende, den de tager, som det meste beviis paa gierningen, de i slige tilfælde kunde
erholde. Da disse Tvende Drenge Ole og Peder Anders-søn/n/er kom/m/er tilbage fra støllen,
til det stæd hvor træet war bort taget, og havde hver en børre høe paa Rycken, og Ole
Andersøn havde sit beviis, Neml: øxen, i haanden, kom/m/er Halvor Mørqwe og vil med magt
tage Øxen fra Ole, da ventelig Halvor, i dette træckende om øxen, kand have skaaret sig paa
øxen, i den høyere haand. Men det er beviist, af Ole Andersøn at være tilstaaet, det hand, da
Halvor Mørqwe wilde tage øxen fra ham, som det Eeneste beviis hand i den/n/e lastværdige
sag kunde have, skal med øxeskaffet have slaget Halvor Mørqwe i hovedet saa hand blødte.
Over disse Halvor Mørqwe bekom/m/ene Tvende saar, har hand Klaget til sagefalds-Eieren,
sam/m/e har aarsaget den/n/e process og Rettergang, ej betragtende, det hand, Halvor
Mørqwe, havde øvet en lovstridig og lastværdig gierning, hvor over, om hand paa giernings
stædet, end havde taget langt støre skade enten paa liv eller lem/m/er, der ej kunde siges
andet, end hand, Halvor Mørqwe, laae eller havde taget den skade paa sine gierninger, og der
for bør have skade for hiemgielde. Efter saadan sagens beskaffenhed, Kiendes for Ret, det de
indstevnte Ole og Peder Anderssøn/n/er Mørqwe, for Actors tiltalle aldeeles bør fri at være,
og forbeholdes dem deres lovlig tiltalle, for dend af Halvor Mørqwe øvede gierning, til
vedbørlig undgieldelse og afstraffelse. og bør Halvor Mørqwe, som den der har aarsaget
den/n/e process, at betalle til Actor udj omkostninger 6 rd., og til Ole og Peder Ander[s]søn/n/er, udj Kost og Tæring 2 rd:, inen 15 dagge efter Dom/m/ens forkyndelse under Nam og
Execution.
Lensmanden Frantz Wenviig fremstillede for Retten Soldat Hav Andersøn Gafle, ungKarl, og
Drengen Lars Bottolphsøn Gafle, som dend 18de Julj indeværende aar, war dend 5te Søndag
efter Trinitatis, havde ført med dem 5 unge hester, for at selge her paa Wangens Kircke-backe
efter Prædicken. da ieg om saadant blev underrettet, anholdt ieg sam/m/e 5 heste, som stoed
ved Wangens Kircke, og lod dem, ved de 2de Mænd Holgier Ræne og Torgier Lille
Ringheim, wurdere, saasom for Hav Gafle 1 brun hest, 3 aar gl:, blev wurderet 9 rd:, 1 black
hest, 2 aar gl:, 9 rd:, for Lars Gafle 1 graa hest, 3 aar gl:, 8 rd:, 1 Fuske borcket hest, 8 rd: 3
mrk:, og 1 sort hest, wurderet 6 rd:, tilsam/m/en disse 5 heste 42 rd: 3 mrk: Da disse unge
Karle deres Fader træde i Caution for dette hesteprang, hvad der af i sin tiid kunde flyde, at
blive ansvarlig, da de fick hestene tilbage, sc: Anders Gafle Caverede for sin søn Hav
Andersøn Gafle, og Jon Gafle Caverede for sin stee-søn Lars Bottolphsøn Gafle. og som
dette er stridig imod den Kongl: Forord:, paastaar ieg, det hestenes wærdi bliver mig til Dømt,
og at disse unge Karle worder stevnte for deres ulovlige handel. ligeleedes Reiste sam/m/e
unge Karle paa handelen i høst ved Lærdahls Marckenet, da ieg wed Slutteren wilde lade dem
hente, for at faae Kiendt paa Sagen ved En Giæste Rett mens Sorenskriveren i Septbr: nestl:
war her oppe.
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Soldaten Hav Gafle møtte og sagde, at de heste hand førte her til Wangens Kircke i
som/m/er, war hands Fader tilhørende. og de heste hand førte til Lærdahls Marckenet, war en
syg hest for hands Fader, og en hest for hands broder Magne Byestøllen. Lige det sam/m/e
sagde Lars Bottolphsøn Gafle !!sagd det sam/m/e!!, det hands hæste tilhørte hands Fader, og
hand havde Kiøbt dem i Sogn. dem hand her fick bytte bort, sien ingen wilde kiøbe dem fordj
de havde wæret anholdet af Lensmanden, og de igien tilbyttede heste Reiste Comparenten for
sin Fader til Lærdahls Marckedet med. Soldaten Hav Gafle sagde ligeleedes, det hands Fader
havde Kiøbt hands heste i Wiig udj Sogn.
Lensmanden sagde, at det wirckelig er disse unge Karle deres Eget hvad de heele aaret
igien/n/em handler med, formeenende det disse unge Karle aldeeles icke bør handle, men
stedse tiene, og det handlende at være forbrudt, hvorom hand paastoed Dom.
Afskeediget
Sagen optages til Dom indtil i Morgen Formid:
Sig:r Nordahle som sagefalds-Eier gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting
har ladet indkalde Jørgen Helgeland, widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, sc: Anders Jwersøn Qwasdahl, dend indstevnte Jørgen Helgelands Kone, og
Jngebrigt Hansøn Hirt, at widne, hvorleedes Jørgen Helgeland i sit Eget huus, har slaget og
haar revet Niels Qwasdahl, som til wedermælle, og for saavit sagen kand ham paagielde, er
indkaldet, tilligemed Jørgen Helgeland at imodtage Dom til straf og undgieldelse, samt
processens erstatning.
Jørgen Helgeland møtte og tilstoed warselen. ligeleedes møtte Niels Qwasdahlen. af de
indstevnte widner møtte ickun Anders Qwasdahlen, de andre icke, efter paaRaabelsen.
Kaldsmændene Erich Sundwe og Knud Lofthuus afhiemlede stevningen at være under
faldsmaal widnerne lovl: forkyndt, neml: Ragnilde Andersdatter Helgeland i Eget paahør, og
paa Gaarden {Hirdt} \Ormot/ for Jngebrigt Hansøn Hirdt, til huus paa Ormot, og det udj
huusKonen Britte Arnesdatter[s] paahør blev stevningen forkyndt, siden Jngebrigt Hansøn ej
var hiem/m/e.
Actor paastoed det mødende widne Eedelig forhørt, og forelægelse til neste ting for de nu
udeblivende widner.
Eedens forklaring blev vidnet Anders Jwersøn Qwasdahl forelæst og formanet at blive ved
sandhed. der efter hand aflagde Eeden og vidnede, at hand Fierde Juuledagen nest afvigte,
efter Prædicken, da hand kom fra Kircken, gick hand ind til Jørgen Helgeland, da war hos
ham Niels Qwasdahlen og Jngebrigt Hansøn Hirdt. Jørgen Helgeland gav dem da baade Mad
og dicke, saa det blev seent paa aftenen, da vidnet lagde sig need i høysædet, og Niels
Qwasdahlen lagde sig paa bordet. da Jørgen og Niels Klamredes, wognede widnet op og
hørte, at de igien drack forlig, og skulde wære ven/n/e som de havde været. widere har
widnet hvercken seet eller hørt. Parterne havde ej noget at tilspørge widnet.
Afskeediget,
De lovl: indstevnte widner Ragnilde Andersdatter Helgeland og Jngebrigt Hansøn Aarmod
forelæges under Lovens faldsmaal straf at møde til nest anstundende aars som/m/er Ting,
deres widnesbyrd at aflæge til sagens oplysning.
Procurator Niels Traae, for Anders Lie, gav til kiende at have til dette Ting indstevnet
Johan/n/es Fenne for laante penge 10 rd:, der om at imodtage Dom til at betalle sam/m/e
under Nam med processens omkostning, og skulde benevnte Johannes wilde imodsige
fordringen, er hand tillige stevnet, widner der om at anhøre. og altsaa vil fornem/m/e om
hand møder.
Johan/n/es Fenne møtte, tilstoed warselen, tilstoed og at have bekom/m/et af Citanten de
paastevnte 10 rd:, dem hand gierne wil betalle og gott giøre ham, naar hand, Citanten, igien

vil gott giøre og Liqvidere hvad hand hos ham haver at fordre, hvor om hand ved Contra
stevning til dette Ting har indkaldet hoved Citanten, at betalle ham En Koe, som hoved
Citanten Et aar eller Toe, efter at Contra Citanten war kom/m/en i ægteskab med sin Kone, i
hands fraværelse havde faaen af Konen, med foregivende at have 6 rd: hos hindes sal: Mand
at fordre, som ej i skiftet war angivet, naar nu hoved Citanten vil gottgiøre den/n/e {....?} Koe
med 5 rd: 1 ort, wil hand betalle ham resten af de 10 rd: wil hoved Citanten det ej, da at
beviise sin fordrings rigtighd, hvorfor hand har bekom/m/et min Koe, hvor om alt hand ved
Contra stevning er indkaldet, at imod tage Dom.
Niels Traae tilstoed den/n/e Contra stevning at være hands principal forkyndt.
Eragtning,
Da det fornem/m/es af Parternes talle, det de giør hin anden adskillige prætentioner, saa
tilholde de paa begge
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Sider, til neste Ting, at indgive deres ordentlige Debit og Credit Regninger, da der over skal
blive Kiendt hvis Ret er.
Dend 13de Nowber: Er passeret ved Wangens Ting som følger.
Lensmanden Frantz Wenviig begierede og paastoed, føren Dom afsiges, udj sagen
betræffende de 5 heste som de 2de unge Karle dend 5te Søndag efter Trinitatis, vilde selge her
ved Wangens Kircke, det hand inu til sagens oplysning maatte føre følgende widner, Halvor
Mørqwe, Niels Hage og Knud Lofthuus, som alle møtte.
saa møtte og Anders Gafle, Fader til Soldaten Hav Gafle, og Jon Gafle, stee-Fader til
ungKarlen Lars Bottolphsøn. Disse 2de Mænd declarerede, det de heste, som deres søn/n/er,
der nu her for Retten er nærværende, havde her neer til Wangens Kircke paa en Søndag, i
den/n/e Som/m/er, for at selge, war deres heste og dem tilhørende, og icke deres Søn/n/er
tilhørende, og havde de befalet deres Søn/n/er at føre hestene til Kircken for at selge dem.
Lensmanden sagde, i anleedning af disse Mænds tilstaaelse, frafalder ieg vidnerne som
skulde vidne om det sam/m/e, og ligeleedes frafalder ieg sagen, siden hestene tilhørte disse
unge Karle deres forældre.
Gullich Jwersøn Mit-Bære udgivene Gields brev af 12de Nobr: h: a: til Endre Joensøn
Hiembære for laante penge 120 rd:, imod det underpant af ½ Løb sm: i gaard: Mit Bære, læst.
Sig:r Nordahle, som sagefalds Eier, gav tilkiende, at have ladet til dette Ting med Muntl:
warsel indkaldet Bonde Manden Michel Store Rockne og Soldat Lars Ellingsøn Giernes, \den
sidste til wedermælle/, for begangne slagsmaal paa Gaarden Ringheim, der om widner at
anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Drengen Ole \Traaen/ {.....?}, Anfind
Store Ringheim, Knud Giære og Anfind Giære. der næst den indstevnte sagvolder at
imodtage Dom til undgieldelse og processens erstatning.
Dend indstevnte Michel Rockne blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Soldaten Lars Ellingsøn Giernæs møtte, tilstoed warselen.
saa møtte og hr: Lieutenant Holck, som sagde, det hand og sagefalds Eieren, Conform
Forord:, har haft de indstevnte, Soldaten og Bonden, indkaldet for dem, for at see dem forligt,
da Soldaten til forlig war willig, men Bonden Michel Rochne wilde ej forlige, men paastoed
sagen for Retten indkaldet.
de indstevnte widner møtte alle.

Actor paastoed widnerne forhørte. Eedens forklaring blev dem forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Knud Lofthuus afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt paa Gaarden Rochne udj Michel Rochne sin Kone Barbra Jonsdatter[s] paahør, siden
hand, Manden, ej var tilstæde.
Actor sagde, det hand inu havde indkaldet Et widne Anders Ringheim, som her for Retten er
nærværende, men ved stevningens incamination forgiette at Navn give ham, begierede det
hand først maatte blive forhørt.
1ste Vidne, Anders Knudsøn, boendes paa Gaarden Ringheim, efter aflagde Eed widnede, at
i den/n/e waar, dagen mindes widnet ej, da widnet havde endeel Folck forsamlede for at
Tæcke Et huus. Efterat arbeidet war færdig, og widnet gav Folcket en gang dricke, da kom
Michel Rochne, som og udj Gaarden blev med de andre skiencket, men widnet, som vært,
gick af og til. efter nogen tiids forløb kom Michel Rochne ind i stuen, og da war hand lidet
Revet i panden, men widnet ved ej hvor hand havde faaen det. Da samtl: fick Mad, hørte
{ieg} widnet, det Soldaten Lars Giernes Kiægledes med Michel Rochne om sin løn, saasom
hand havde tiendt hos Michel, efter at de havde spiist, siger Soldaten Lars til Michel,
hvorleedes hand war kom/m/en ind, om hand war beden. Da swarede Michel Rochne, Nej,
hand war ej beden, hand kom ind som en Skiellem og en Kieldring. Da siger Soldaten til
ham, du kom vel ind, naar du kom saa, som en Skielm og en Kieldring. da Skiød Michel
Rochne til provs. Soldaten skiød og til provs, at det war Michel sine Egene ord, og icke
hands. Saa foreholdt Soldaten, Michel Rochne, det hand havde wæret saa ild med sin Kone,
da hand tiente hos Michel, i det Michel havde jaget sine!! (sin) Kone, 6 ugger efter hindes
barsel, ud af stuen og hen i en løe. Siden begynde disse tvende at skue hin anden, men hvem
som begynde først, ved widnet ej, dog troer widnet at Michel begynte først. saa best det war,
sloges de med hin anden paa Gulvet, og snart war den ene oven paa og snart den anden, og
wentelig de havde hin anden i haaret, dog kand widnet ej sige Rettelig at have seet det, fordj
widnet var selv noget beskiencket. efter de havde slaaets, Reiste Michel bort, hvor hen ved
widnet icke, men om Morgenen tiilig, der efter, da vidnet med nogle af sine ven/n/er sat i
gaarden eller Thuunet og havde drucket en øsse øll, kom Michel springende, tog øssen og
wilde have wand, da widnet gav ham spiis øll at dricke, da saa widnet at Soldaten tog en
liden dot af Michel sit skiæck, da gick Michel needen for huusene, et støcke fra huusene, og
sat sig paa en steen, da widnet gick ind og lagd sig need. Actor tilspurte vidnet, om icke hand
tillige med widnets huustroe, i deres dør, stod Michel Rochne imod, og wilde icke haft ham
ind, da hand kom der, af frygt, det hand, som en uRoelig Mand, skulde yppe noget Klammer.
Resp: jo, det forholder sig saae.
2det Vidne, Ole Nielsøn Traae, er Soldat ved hr: Capit: Hougs Compagnie. Nu møtte dend
indstevnte
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Michel Rochne for Retten. widnet aflagde Eeden efter Loven og wandt, at i waaren, da et
huustæckende war skeet hos Anders Ringheim, og Folcket om aftenen havde faaen Mad og
war færdig at læsse fra bords, indkom Michel Rochne i stuen, da siger Anders Ringheim til
Folcket: vi har faaen en frem/m/ed Mand, i faar give noget lidet Toll!! (tål/vente litt) at hand
faar Mand!! (Mad?) Da siger Michel Rochne, min Mad er saa Reen som din, og Din som
min, og saa fick hand Mad. Da vj nu alle havde spiist og læst fra bords og war gaaen frem
paa Gulvet, da begyndte Michel Rochne og Soldaten Lars Giernes at skiendes om, at Soldaten
havde tiendt hos Michel og ej faaen sin løn, da Soldaten og forehold Michel at have jaget sin
Kone ud af stuen da hun havde lagt i barsel segn!! (seng). Da begyndte de at skue hin anden
og saa sloges, hvem som begyndte først, ved widnet ej, men det bar omkuld med dem paa

gulvet. da de war skildes ad, Reiste Michel Rokne bort, og kom igien om Morgenen tiilig, da
widnet med andre sat ude i gaarden og havde druget!! (drucket) en øsse Øll, saa begierede
Mickel øssen for at dricke wand, men Anders Ringheim gav ham spiis Øll, i det sam/m/e tog
Soldaten Lars udj Michels skiæck og Rev en liden dot skiæck af ham. da Reiste Michel uden
om huusene og gick av og til og drev. da gick Soldaten ud efter, og Michel Reiste bort.
Parterne havde ej noget at tilspørge widnet.
3de [Vidne], Anfind Andersøn, wærende hos sin Moder paa Gaarden Store-Ringheim, efter
aflagde Eed widnede Conform med andet widne.
Actor frafald de andre indstevnte widner og paastoed Dom, siden Factum dend indstevnte
Michel Rockne nocksom er overbevist.
hr: Leiutenant Holk lod tilføre, at efterdj hand tillige med Sigt og sagefalds-Eieren, Conform
Forord:, har tilbuden dend Dan/n/emand Michel Rochne billig forlig, og hand disuden finder
sig forbunden, for Soldatens forseelse at see ham afstraffet, formoder den gunstige Rett anseer
det for billigt, at det forbliver der ved.
Dom/m/eren tilspurte Michel Rockne om hand noget havde at erindre, føren Dom blev
afsagt. Michel Rockne swarede, det hand paastaar sagen udsat for at indkalde Contra widner.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Mons:r Nordahle for hr: Cancellie-Raad Alstrup udj den mod Procurator Traae anlagde
gieldsag som til i dag blev udsat, declarerede, det Niels Traae i mindelighed har rettet for sig,
altsaa er sagen ophævet.
Dend 15de Nobr: Continuere[de] end da Wangens høste-Ting, da Retten blev beklæd med det
ordinaire Laugret, undtagen i Øyel Owerland[s] stæd sat Niels Bøe, og for Tosten Eie sat
Tiørbiørn!! (Torbiørn) Rogne, er passeret som følger.
Ole Ellingsøn udgivene gields brev af 6 Martj 1742 til Wiching Hofaas, læst til Tinge
sam/m/e dag, og indført i Pante Bogen, blev efter paategnede qwittering af 12de Nobr: 1756
anvist til udslettelse.
Arveskifte brevet af 24de Septbr: 1756, sluttet efter afgangne Jnga Baarsdatter Ousgier, blev
læst, og \war/ stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds i gaarden Ousgier ½ Løb 16 ½ mrk:
smør med bøxel, wurderet 76 rd:, og udlagt i arv til Enckemanden Jwer Siursøn Ousgier.
Rognald Anbiørnsøn Houge og Swend Bergesøn Tweiten udgivene skiøde af 13 Julj h: a: til
Niels Bergesøn paa 19 ½ mrk: smør i gaarden Jærrald, blev læst.
Jwer Biørgo og medJnteressendere udgivene skiøde af 13de Nobr: h: a: til Gullich Jwersøn
paa 6 Mrk: smør i gaarden Mit-Bære, blev læst.
Guro Anfindsdatter Bryn udgivene skiøde af 13de Nobr: 1756 til Knud Anfindsøn paa 10 2/7
mrk: smør med bøxel i Gaarden Bryn, blev læst.
Frantz Wenviig og Sidselle Stephensdatter oprettede Contract af 13de Nobr: h: a: angaaende
Gaarden Store-Ringheims brug, beboelse og indløsning, blev læst.
Fogden Kam/m/er-Raad Smith[s] Fuldmægtig, Sig:r Bildsøe, æskede sagen i Rette Contra
Siur Ygres-bøen, saa som Brynild Growe imindelighed har Rettet for sig, og som Rettens

forelægelse er forbryderen Siur Ygres-bøen lovl: forkyndt, saa vilde hand fornem/m/e om
hand møder.
sagwolderen Siur Ygres-bøen blev 3de gange paaRaabt, men ingen møtte.
Kalds-Mændene Frantz Wenviig og Knud Lofthuus afhiemlede Rettens forelægelse at være
Siur Ygres-bøen for hands boepæll i hands \Kone/ Brøtteva Lars-datter[s] paahør lovl:
forkyndt.
Actor paastoed det forelagde og nu mødende widne Eedelig forhørt.
Vidnet Jwer Siursøn, boende paa Gaarden Ousgier, fremstoed for Retten, da Eedens
forklaring blev ham forelæst og formanet at blive ved sandhed, derefter aflagde Eeden og
vidnede, at Dagen for Christi him/m/elfards-dag nestl:, udj tæckende paa Ousgier, om aftenen
efter at folcket havde faaen Mad, foruden adskillige ord som fald imel: Brynild Growe og Siur
Ygres-bøen, siger Brynild til Siur, du har staalet hadsel Kier fra mig. da sprang Siur til og
med begge hænder tog Brynild i haaret og førte ham baglends over Kracken og under bordet,
da Folck strax gick til og tog Siur fra Brynild, da havde Siur begge sine hænder fulde af haar
som hand havde Revet af Brynilds hoved. siden gick widnet til sengs, og tænckte at de ware
forligte, men fick dog høre sige det de siden havde været i slagsmaal anden gang, hvor om
widnet dog ej noget haver seet. Actor havde ej noget at tilspørge widnet, men paastoed Dom.
Da blev saaleedes for Ret, Kiendt, Dømt og
Afsagt.
at Siur Ygres-Bøen har slaget og Revet haar af Brynild Growe, er med de afhørte widner
oplyst og afbeviist, thj Kiendes for Rett, det Siur Ygres-bøen, af Apostel-godset, efter Lovens
6 B: 7de Cap: 8 art: til Sagefalds Cassen bør bøde 3de sex lod sølv, er 9 rd:, og udj processens
omkostning 3 rd:, inden 15 dagge efter Dom/m/ens forkyndelse, under Nam og Execution.
Bøygde Procurator Traae for Jwer Swange begierede sagen Contra Mons Growe maae hvile
til nest anstundende som/m/er Ting.
Siden Mons Growe ej her imod lod protestere, forfløttes sagen til neste Ting.
Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith[s] Fuldmægtig Sig:r Bildsøe gav tilkiende, at have med
Muntl: warsel til dette Ting ladet stevne og indkalde
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Ole Lille Rochne, widner at anhøre, om hvorleedes hand haver slaget Knud Wæle, som til
wedermæle er indkaldet, der næst Ole Lille Rochne at imodtage Dom til undgieldelse og
processens erstatning. widnerne udj sagen, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere
Niels Biørnesøn Gielland og Knud Nielsøn ibdm:
sagwolderen Ole Lille Rochne møtte og tilstoed at være lovl: Kaldet.
dend til wedermæle indkaldede Knud Wæle, samt de indstevnte vidner, blev 3de gange
paaRaabt, men ingen wille sware.
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Knud Lofthuus afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt for Knud Wæle udj hands Kone Kari Olsdatter[s] paahør, og for vidnerne udj Niels
Giellands Eget paahør, som lovede at sige sin søn Knud Gielland det.
Actor erindrede om Laugdag.
Afskeediget.
De lovl: indstevnte widner Niels Gielland med søn Knud ibdm:, under Lovens faldsmaal straf,
forelæges at møde til nest anstundende aars Som/m/er-Ting. Til sam/m/e Ting at møde
forelæges den til vedermæle indkaldede Knud Wæle.
Dend 16de Nobr: er følgende passeret.

Torgier Lille Ree udgivene gields [brev] af 15de Nobr: h: a: til Torbiørn Rogne for laante
penge 56 rd:, imod det underpant af 1 pd: 5 5/6 mrk: sm: i gaard: Lille Ree, blev læst.
Wiching Nedr: Røche skriftl: forpligt af 15de Nobr: h: a: til hands swiger Forældre Endre
Aadsøn med huustroe Guroe Swendsdatter, hvad de aarl: til livs ophold skal nyde, læst.
Procurator Niels Traae for Konen Brite Giære, hvis Mand formedelst swaghed er i Bergens
huuspital, sagde, at have til dette Ting ladet stevne og indkalde Citantindens Mands broder
Ole Richolsøn Lie for Reede penge 2 rd: som hindes Mand har laant ham. for 2 mrk: 4 s: Koe
leie, og for 8 s:, som hindes Mand i Hospitalet har leveret dend indstevnte at Kiøbe brød for
og føre hiem til hands Børn, og ej efterkom/m/et sam/m/e, tilsm/m/en 2 rd: 2 mrk: 12 s:, der
fra afgaar for 3 dage, á 6 s:, er 18 s:, som dend indstevntes Tøs om høsten har arbeidet hos
Citantinden, bliver den Rette fordrende og paastevnte Sum/m/a 2 rd: 1 mrk: 10 s: om den/n/e
Retmessige fordring er dend indstevnte kaldet at anhøre widner om nogle af penge, der efter
Dom at imodtage saa vel til betalning som processens erstatning.
dend indstevnte Ole Lie blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Ole Wangen afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt Ole Lie for hands boepæll udj hands Eget paahør, mens hand blev ej stevnet, widner
at anhøre, saa som wj der om ingen ordre havde.
Procurator Traae paastoed Ole Lie forelagt til neste Ting, da hand agter tillige ved
Continuations-stevning at indkalde ham, widner at anhøre.
Afskeediget,
Ole Lie forelæges at møde til neste Ting.
Sig:r Nordahl æskede sagen i Rette Contra Jon Davidsøn Lunde og Soldat David Knudsøn
ibdm:, og gav tilkiende, det Rettens forelegelse er widnerne lovl: forkyndt, wil fornem/m/e
om de møder. hr: Lieutenant Holck møtte. ligesaa begge forbryderne.
hr: Lieutenant Holk sagde, Soldaten har i (.....?) \og sage(...ls?) (..ieren..?) nærværelse,
tilbuden Jon Sunde forlig, men hand har ej wildet sam/m/e imodtage, og vil endelig have det
til process, altsaa paastaaes, naar widnerne er forhørt, Dom over Bonden, med forsickring det
Soldaten wedbørlig skal worde afstraffet.
Parterne blev saaleedes forligte, det Jon Lunde i Bøder og omkostninger betaller til sagefalds
Cassen 10 rd: imod Juul førstkom/m/ende
Erich Pedersøn Nyre udgivene gields brev af 6de Apriil 1754 til Jørgen Houge, indført i pante
Bogen paa fol: 401, blev efter paategnede qwit: af 14 7br: h: a: til udslettelse anvist.
hr: Cancellie-Raad Alstrup udgivene bøxel brev, med Revers, af 13de Nobr: h: a:, til Ole
Nielsøn paa En Løb smør i Gaarden Traae, blev læst.
Dend 17de Nowbr: er passeret som følger.
Fogdens Fuldmægtig lod oplæsse og examinere følgende Documenter til sine Regnskabers
følge. 1o Restance Registeret, hvis endelig Sum/m/a war 234 rd: 6 s: 2o Det almindelig
Tingswidne indeholdende 12 poster. 3o Odels Mandtallet. Og som ingen indfandt sig, der
noget imod sam/m/e havde at erindre, war hand Rettens attestation begierende, som billigens
blev efterkom/m/et.

De Laug Rettesmænd som Retten tilstundende aar skal betiene, bleve opnævnte, alle Nye, og
er Elling Breche, Wiching Tveten, Ole Qwale, Knud Gillerhuus, Ole Lille Rochne, Michel
Melwe, Knud Tachle og Erick Alfsen Æen.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
Anno 1756, d: 23de Nowembr:, blev Retten betiendt paa Gaarden Emstad, bel: i Wiiger otting
og Wangens K: Sogn paa Woss, af mig Lars Blom, som Hr: Cancellie Raad og Sorensckriver
Fleischers Eedtagne Fuldmægtig, med mig havende de 2de Laug Rettes Mænd Mogns Odsøn
(.....:?) og Ingebrigt Olsøn jbdm:, for der sam/m/esteds følgelig Samtlige h:rer Tiende Tageres
begier og forlangende, hos bemelte gaards beboer Swend Emstad at besigtige, efftersee og
omkaste hans paa meernevnte Jord[s] auvlede og Indhøstende Korn, henseende det af ham i
gaars dag leverende Tiende Korn er befunden saa aldeeles slett, at det
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ved Leweransen nesten ej kunde ansees for andet end hæ(vert?) Korn.
hvor fore Lensmanden \Frants Wenwig/, som mødte paa Samtl: herrer Tiende Tagerne[s]
weigne, begiærede først, at Retten wilde Eftersee det Treskede Korn, om noget maatte
befindes og der af Tage Prøve, eller i dets Mangel paastod hand Kornet i Laaven omKastet, da
hand fastelig forwenter, at denne gaard (: saa welsom de andre her i sam/m/e Ottring
omliggende gaarder :) skal give fra sig auvlende godt og forsvarlig blende Korn.
Swend Emstad, som selv war til stæde, anviiste os Een 7 á 8 Asker Korn, som hand sagde at
have beholdt til overs af det Terskede Korn, efter at hand havde aftaget Tiende Kornet, og lige
som det er, skal alt hans Korn i Loven!! (Laaven) (: som endnu er u-Tersket :) befindes.
End Erklærede Swend Emstad, det hand med sin Tieneste dreng Andfind Knudsøn, begge
med Corporlig Eed, naar maatte forlanges, skal bevidne og bekrefte, ej at have udsaaet meere
end et slags Korn, som hand kalder blende Korn, og sam/m/e jndhøstet skaaret og
sam/m/enbundet paa Aggeren til felles om hin anden.
hvor nest Retten forføjede sig hen i Loven, og ved Eendeel af Kornets opkastelse befandt, at
Kornet i Laaven var alt Eens og af Een Sort, og effter wores beste skiøn ej kunde andet
fornem/m/e end at det er forsvarligt blende Korn, og ei er endten bedre eller wærre end som
det os anviiste Tiende Korn, hvor fore wii og til des meere Sickerhed, mit og Needen udj
Laaven udtog Eet Snar eller 2de baand til Eftersiuvn.
Meernevnte Swend Emstad war og willig, at lade sit Koren omkaste, naarsom helst hand
kunde blive uden skade, hvilket {Mendene} Retten holdt uRaadeligt, helst siden dend
skyldige med sin Eed lover at bekrefte self og med sit folck, at ej sam/m/esteds skal findes,
Neml: i Loven, meer end et slags, som af os er anseet for blende Korn.
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Dend 28de Febr: blev Retten betiendt paa Gaarden Nedr: Lie første-Thuun, beligende i
Qwitlers otting og Wangens Kircke Sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd,
som af Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith er opnævnt, sc: Holgier Reene, Niels Opheim,
Niels Jstad, Michel Store Rochne, Ole Fladeqwal, Knud Ygre, Knud Store Ringheim og Niels
Giernes, Nærværende LensManden Frantz Wenwiig.
hvor da for Retten fremstoed Svend Andersøn og gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel
til den/n/e Tægtedag har ladet stevne og indkalde sin leilending her paa Gaarden, Ole
Richolsøn, widner at anhøre, om hvorleedes Citanten, som selv er boesliden, har for Juul
nestl: aar widnesfast udsagt bem:te sin leilending, at fra wige og Rødig giøre min Eiendom
her udj gaarden, som Er 1 Løb 2 pd: 9 mrk: smør med bøxel, og over bøxel til 12 ½ mrk: smør
gaml: landskyld, dend hand selv som boesliden og trængende wil bruge og beboe, og da tillige
tilbudet ham sin første Fæste, den hand, neml: leilendingen, ej vilde imodtage. og som hand,
leilendingen, ej har wilde giøre mig en andel af huusene efter Loven Rødig, at ieg i tiiden
kunde tilfløtte, Er hand stevnt til den/n/e Tægtedag, Dom at imodtage til at fravige, og at
sware Processens omkostning. widnerne, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, er
Torgier og Tosten øvre Lie, og wil ieg fornem/m/e om den indstevnte Ole Richolsøn møder.
Dend indstevnte Ole Richolsøn møtte, tilstoed warselen at være kaldet til at imodtage sin
udlagde bøxel, og at giøre huusene Rødig.
Citanten tilbød inu sin leilending hands første fæste, som er 18 rd:, om hand dem
imindelighed wilde im[o]dtage, witløftighed at forebygge. her til Ole Richolsøn swarede
Nej. Citanten sagde, at ieg vil selv beboe og bruge min Jord som en boesliden, er ieg villig
med min Eed at sande. til beviis om min Eiendom fremlæger jeg, til Actens følge, det af min
Fader mig meddeelte skiøde af 8de Nobr: 1755, sam/m/e er saa lydende. Citanten sagde, for
at wiise min Næste barmhiertighed, at hand ej skal gaae paa en bar houg, har ieg tilbudet ham
imindelighed, at bruge den halve Gaard i 3 aar, at hand imidlertiid kand være sig om en anden
jord, dette tilbud har hand ej vildet imodtage. dog wil ieg byde ham det inu, med den forskiel
at hand betaller mig nu alle ibragte omkostninger. Den indstevnte Ole Richolsøn her til
swarede, Nej men giør ieg ej. Citanten paastoed sine widner forhørte. widnerne møtte, for
dem blev Eedens foreklaring!! forelæst, og af Dom/m/eren formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Torgier Larsøn, til huus paa øvre Lie, efter aflagde Eed vidnede, noget efter
Michels-dag i høst, som war første gang, war vidnet og Tosten Lie, efter forla[n]gende af
Svend Lie, som war selv med os, her paa Gaarden, da bød Citanten sin leilending Ole
Richolsøn sin første bøxel efter Loven {til} 10 rd: tilbage, og Gaarden Røelige tilkiøbs,
hvilcket tilbud Ole Richolsøn ej vilde imodtage. omtrendt 14 dage eller 3 ugger for Juul nest
afvigte, ware wj paa forlangende af Citanten her enden gang, da tilbød Citanten sin leilending
atter {10 rd:} sin første Fæste efter Loven 10 rd:, hvor til Ole Richolsøn swarede, i det minste
faar ieg all min bøxel. der til Citanten swarede, ieg ved ej af mere bøxel, der for kand du ej
faae meere. da blev Ole Richolsøn udsagt af gaarden at giøre halve huusene Rødig til første
faredag. {Parterne havde ei noget at tilspørge widnet}.
{2det Vidne},
Nu nestleeden Tors1757: 35b
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-Dags aftenen war wj der atter Tredie gang, efter Citantens forlangende og med ham her paa
Gaarden, da tilbød Citanten sin leilending Ole Richolsøn sin første Fæste efter Loven 10 rd:,
og 10 rd: til i opsagen, og saa at hand maatte bruge den halve Gaard i 3 aar, ja, til slutningen
tilbød hand ham den paa 4 aar, hvortil Ole Richolsøn intet svarede. Parterne havde ej noget
at tilspørge widnet.

2det Vidne, Tosten Pedersøn, boende paa gaarden øfre Lie, efter aflagde Eed widnede
Conform med første widne, lagde dette der til, at Citanten de 2de første gange lagde de
anbudne penge her paa bordet, som dog ej blev talte. dette sam/m/e blev og af første widne
tilstaaet.
Citanten sagde, at som min leilending ickun havde bøxel brev paa den halve jord, saa kunde
jeg ej tilbyde ham meere end 10 rd:, men som min Fader siden har sagt mig, det hand i alt af
heele Gaarden som min leilending bruger, har faaen i første bøxel 18 rd:, er det ieg byder ham
18 rd: her om ieg paastaar, det leilendingen fremlæger sin bøxel seddel til Actens følge.
Dend indstevnte Ole Richolsøn lagde i Rette sit bøxel brev paa En Løb smør, datteret 2den
Apriil 1753, sam/m/e er saa lydende.
Citanten paastoed Dom efter Lovens 3 B: 13 Cap: 1 art:, med erindring om Processens
omkostninger, som er foruden Rettens løn, for Mænds opnævnelse, stevningens forkyndelse,
Dom og brev penge, samt Rettens underholdning her paa stædet, in alles af mig udlagt 7 rd:
hvad Rettens Personer tilkom/m/er, behager de selv at beregne, og saaleedes slutter sagen til
Doms.
Retten tilspurte den indstevnte Ole Richolsøn om \hand/ noget widere havde, til sin sags
oplysning, at forestille eller paastaae, føren Dom blev afsagt. her til Ole Richolsøn swarede,
hand havde lagt sin bøxel seddel i Retten, og ellers skiød sig under Retten, widere havde hand
icke.
Altsaa bliver at b[e]regne det som Retten tilkom/m/er, som er, Sorenskriverens fløtning fra
sin Gaard og ind til Gravens Jis, 1 ½ Miil til lands og wands, 2 mrk:, over Gravens Jis og her
op til Aastædet, omtrent 2 ½ Miil, har Citanten selv skydset, og skytser sam/m/e wej tilbage,
saa Sorenskriveren i fløtning ickun tilkom/m/er 4 mrk:, Diet penge 4 mrk:, den/n/e dags
Foretning 2 rd:, Lensmanden for Laug Rettens tilholdelse samt opvartning ved Retten 4 mrk:,
Laugretten per Mand 16 s:, [er 1 rd: 2 mrk:], er tilsam/m/en som tilkom/m/er Rettens
Personer 5 rd: 2 mrk:
her næst blev af Sorenskriveren og Laug Retten saaleedes for Rett Kiendt, Dømbt og
Afsagt
Citanten Svend Andersøn har beviist med skiøde af 8de Nobr: 1755, udgivet af hands Fader
Anders Michelsøn Lie, og lovl: til Tinge læst den 13de Nobr: sam/m/e aar, det hand er Eier
for En Løb 2 pd: 9 mrk: smør med bøxel, og over bøxel til 12 ½ mrk: smør landskyld, alt her
udj Gaaarden Nedr: Lie 1ste Thuun, som bruges og beboes af leilendingen Ole Richolsøn, og
som Citanten er boesliden og dets aarsage selv vil beboe den/n/e sin Eiendom, har hand ej
alleene her inden Retten tilbuden sin leilending sin føste Fæste 18 rd: tilbage, men end og
lovl: tilsagt sin leilending for Juul og mindet ham fra sig til første fare dag, foruden tilbudet
ham, af Medlidenhed, Et meget Resonable forlig, som Acten udviser. alt dette uagted har dog
leiledningen ej vildet indrøm/m/e sin Jorddrott end icke den halve jord. Thj Kiendes for Rett,
efter Lovens 3de Bogs 13de Cap: 1 art:, det Ole Richoldsøn bør imodtage sin første bøxel 18
rd:, og fravige Gaarden for Jorddrotten Svend Andersøn den/n/e waar, og det saaleedes, efter
Lovens 3de Bogs 14de Cap: 40de art:, det hand, Ole Richoldsøn, for sin Jorddrot Svend
Andersøn, bør giøre halve husene Tom/m/e til førstkom/m/ende 14de Apriil, men fanger
hand, Ole Richoldsøn, ingen stæds jord og bliver huuswild, da beholder hand fierde parten af
Gaardens huse til førstkom/m/ende Korsmisse den 3de Maj. Og udi Processens omkostning
betaler hand, Ole Richoldsøn, til Svend Andersøn, som betaller Retten efter den beregning i
Acten er indført, 10 rd:, som Decorteres i Første Fæsten. saaleedes som Dømbt er, bør Ole
Ricoldsøn den/n/e Dom at opfylde og efterleve inden 15ten dage efter Dom/m/ens lovl:
forkyndelse og de udj Dom/m/en foreskrevene Terminer, og det under widere lovl: adfær.

Dend 8de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Nedr: Lie 2det Thuun, udj den paa fol: 1
Jncaminerede Aastæds sag, da Retten blev beklæd med det paa sam/m/e fol: Specificerede
Laugret, undtagen i de 2de ved døden afgangne Laugrettesmænds stæd, satt, saasom i Jon
Fan/n/estølen[s] stæd sat Peder Glim/m/e, og i den afgangne Anders Æen[s] stæd sat Torgier
Giernes. Nærværende bøygde lensmanden Frantz Wenviig.
Hvorda fremstoed Bøygde Procurator Niels Traae for hoved Citanten Anders Michelsøn Lie
og æskede sagen i Rette, efter foregaaende stevnemaals indhold, i lige maade til kiende gav,
at hands Principal, lovl: til \i/ dag, her til Aastædet har ladet indvarsle øvre Lie Mændene, sc:
Lars Hallesøn, Tosten Pedersøn, Aamun Godwinsøn og Swend Larsøn, til at anhøre Dom. og
der næst i Retten lagde Ett Cituations Carta over de omtvistede stæder, som i Contra parternes
overværelse er bleven opmaalet, indrettet og forfattet, paa Nedr: Lie 2det Thuun, dend 4de,
5de og 6de Octbr: sidstleeden aar, og sluttet i Bergen dend 27de Apriil dette aar. ligesaa i
Retten lagde Comparenten En Regning paa sin Principals anvende bekosninger, af 7de hujus,
hvilcket alt hand i Acten begierede inddragen, hvor efter hand Sumiterede sagen til Doms.
det fremlagde Carta worder ved hoved Citantens Act hæftet, Regningen, som med stemplet
papiir var bilagt, er saa lydende.
Contra Parterne fra øvre Lie, Lars Hallesøn, Tosten Pedersøn, Aamun Godwinsøn og Swend
Larsøn, møtte alle, tilstoed ved Muntl: Continuations stevning til i dag at være kaldet.
Sorenskriveren med Laugretten i følge af begge Parter, forføyede os i Marcken til det
omtvistede, for at Conferere Cituations Carta med de omtvistede stæder, som i alle maader
befantes rigtig og overeensstem/m/ende, efter de af widnerne forhen anviste mercker,
Parternes tilstaaelse med Sorenskriverens siun og granskning, undtagen efter
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Aamun øvre Lie eller yttre Lie[s] paastand, at sæll huuset i Nedr: Lie med gierde indhægnede
støel, skulde staae noget lidet meere hen i West eller Nordvest, men som der om ingen
tvistighed er, som noget der af sig selv følger, naar det først worder afgiort hvor
Marckeskieldet bør blive, er det noget som nu forbi gaaes.
Dom/m/eren tilspurte Parterne om de inu havde noget til sagens oplysning at forestille føren
Dom worder afsagt, hvor til begge parter swarede nej.
Afskeediget,
da Sorenskriveren haver beram/m/ede og dag satte foretninger til hver dag, mens hand er her
oppe paa Woss, og den/n/e sag nu 3de gang her paa Aastædet, af Parterne har været
Ventileret, saa det fornødiges, at Sorenskriveren først gaar Acten igien/n/em paa nye, føren
dom afsiges, af disse aarsager og paa dend grund optages sagen til doms, indtil dend 9de Julj
førstkom/m/en[de], da parterne haver at møde ved Wangens som/m/er Ting, som den
benævnte dag holdes, og hvor hen sagen forfløttes, der dom i sagen at anhøre. til sam/m/e
dag og sted, det her sidende Laugret møder, Rætten at beklæde og Dom med Sorenskriveren
at afsige. Den/n/e Sessions omkostning, som er skyds og diet penge 2 rd: 4 mrk:, men
formeedelst andre foretninger, Modereres til 1 rd: 4 mrk:, den/n/e dags foretning 4 mrk:,
Laugretten per Mand 24 s:, er 1 rd: 3 mrk:, Lensmanden 3 mrk:, tilsam/m/en 4 rd: 2 mrk:,
betaller hoved Citanten, da der ved endelig Dom paa alle, den/n/e sags omkostninger skal
worde Kiendt.
Dend 10de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Mølster, udj den af Ullestad Mændene paa
fol: 27 jncaminerede sag, da Retten blev betiendt med det paa bem:te fol: Specificerede
Laugrett, undtagen i den ved døden afgangne Anders Æen[s] stæd sat Niels Giernes,
nerværende Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig,

hvorda møtte gaarden Ullestads Mændene som hoved Citanter, samt sagefalds Eieren
Mons:r Nordahl, som en swoger af hr: Cancellie-Rad Alstrup, og paa hands wegne som Eier
til halve gaarden Ullestad.
Bøygde-Procurator Niels Traae for Mathias Biørnesøn Mølster og sal: David Mølster[s]
Encke Gudve Knudsdatter, paa deres wegne, tilkiendegav, at de med skriftl: Contra stevning
af 21de Apriil sidstl: lovl: har indkaldet Hoved Citanterne med deres Eiere og jorddrotter, til i
dag her til Aastædet, at anhøre endeel widner betræffende ældgaml: brug og Merckestæder,
lige saa og \er/ hoved Citanterne tillige med Aad Holgiersøn indkaldet at giøre bevislig om
den ved sidste Session af dem anviste Markeskield, og med Eed fra lægge sig deres uvidenhed
der om. endelig er og hoved Citanterne indkaldet til Doms, saavel i hoved sagen som
processens omkostninger. foruden de i det skriftl: stevnemaal benævnte widner, er med
Muntl: warsel som widner indkaldet Peder Store Rochne og hands Kone Kistj Knudsdatter.
den skriftl: stevning fremlagde hand, og lyder som følger.
Hoved Citanterne tilstoed, den oplæste Contra stevning, at være dem lovl: forkyndt. paa hr:
Cancellie-Raad Alstrup[s] weigne tilstoed Mons:r Nordal det sam/m/e. fra hands
Høyerværdighed hr: Stift Provsten Tideman indløb til Dom/m/eren en lugt Messiwe af 21de
præt:!! saa lydende.
de indstevnte widner møtte alle. i ligemaade møtte hoved Citanternes widner, som forhen i
sagen er forhørt. Eedens forklaring blev samtlig widnerne forelæst og formanet at blive ved
sandhed.
Procurator Traae paastoed de af hoved Citanternis widner, under forhen aflagde [Eed]?, først
Examinerede udj de qwæstioner hand lovede at fremsætte, saa som
2det Vidne, Lars Brynildsøn Mølster Teigen, som fremstoed for Retten, da Proc: Traae
tilspurte vidnet, 1: om hand icke war med ved forige Session, da Dom/m/eren opsende i
Marcken nogle af Laugretten for at besigtige den ene anviste gloppe. for widnet blev først
oplæst hands forhen aflagde widnes byrd, der næst betydet at svare til qwæstioner under den
forhen aflagde Eed. widnet swarede til den fremsatte qwæstiom, jo. 2o om widnet den gang
icke hørte eller saae, hvem der giorde anvisning paa den gloppe. eller om vidnet selv giorde
anvisning paa den gloppe. Resp: Stephen Rondwe gick sam/m/e dag Merckerne need
igien/n/em og fandt den gloppe, og hand war den som angav det og anviste gloppen for Laug
Retten. Proc: Traae sagde, det benævnte Stephen Rondwe er hoved Citanten Holgier
Ullestad[s] svoger. 3de qw: om widnet icke ved, om den gloppe her neere i Berget, som er
nye gloppen, hvad tiid den er giort og af hvem. Resp: Nej, ved det icke. Procurator Traae
sagde, for at winde tiiden, frafald hand widere at qwæstionere hoved Citanternis widner, men
paastoed de indkaldede Contra widner forhørte.
1ste Vidne, Aamun Hallesøn, fremstoed for Retten, sagde at være huusman[d] her paa
Mølster hos Mathias Biørnesøn, er Torgis Ullestad besvogret, saal: at hands huustroe er
Moster til hoved Citanten Torgis Ullestad, og Søskendebarn med Contra Citanten Mathias
Mølster. vidnet sagde at være gaml: 57 aar, der næst widnede, at have været huusmand her
paa Gaarden i 10 aar, forhen har hand tient paa Ullestad i 5 aar, og i Præstegaarden i 5 aar,
foruden andre stæder hand har tiendt her i grande lauget, saasom paa Leqwe, Rogne og fleere
stæder, hand war imod 16 aar gaml: da hand kom først paa Ullestad at tiene, da brugte
Ullestad til Growen. /: er en bæck eller {Et} liden Elv :/ Ullestad brugte uden for Growen og
Mølster inden for, og anderleedes har ej wæret brugt i all den tiid, og brugte Mølster skougen
op efter Growen til Baret, hvorom hand kand giøre anvisning. Pr: Traae tilspurte vidnet, om
hand icke ved hvad den Growe eller bæck kaldes ved Navn. Resp: den kaldes
Foshammergroen. 2o hvem widnet først og ellers har hørt det af at sige,
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det den/n/e Growe war Marckeskield imel: disse tvende Gaarder. Resp: widnets huusbonde,
afgangne Torgis Ullestad, som hand først kom til at tiene hos, befalede ham at hugge til
Growen, men icke at hugge inden for Growen, som war Mølster Eiendom, og har widnet ej
nogen tiid hørt nogen tvistighed om dette brug, føren nu den/n/e trætte begyndte. 3de qw:
om widnet icke ved, det Mølsters bøe stædse har wæret og er stræckende til den/n/e Growe.
Resp: saa lenge hand kand mindes har Mølsters-bøe stræcket sig til garen /: er gierdet :/ som
staaer tæt med Groen paa Mølsters Eiendom. 4de qw: om widnet icke ved, at
marckeskieldet needen til tvert over, gaar efter weien i sam/m/e omvundene Growe. Resp:
det gaar efter veien i Growen, som er tver Mercket her needen til, hvor om hand kand giøre
anvisning. hoved Citanten Torgis Ullestad tilspurte widnet, om hand icke hørte sige af sin
afgangne huusbonde Torgis Ullestad, at være nogen Mercker inden for, enten oven eller
needen til. Resp: Nej, det hørte hand ej sige. 2o Qw: om icke de andre Ullestad Mændene
huggede inden for Growen. Resp: Nej, ej widnet nogen tiid witterlig. 3o om Mølster
Mændene icke har fløttet bøegierdet lengere ud til Growen, end det tilforn har staaet. Resp:
hand kand ej mindes det bøegierdet, i all den omvundene tiid, har staaet anderleedes end det
nu staaer. 4de Qw: hvad det Bar kaldes, som Mølster har brugt skougen op til. Resp:
Skitsettbaret. 5de Q: om widnet icke ve[e]d det Ullestad har brugt inden for Groen og oven
for Skitsetbaret, med gierde, skouge hugster og bueleie. Resp: jo, og de har der nu et
slottetræe, men hvor lenge det er siden Ullestad paasat det gierde eller Træe, kand hand ei
mindes. 6de qw: om widnet icke har hørt, det Mølster-stølen kaldes øvre Skitsett, og
Ullestad-stølen kaldes Nedr: Skitset. Resp: har ej hørt det kaldes øvre og nedre Schitsett,
men wel hørt at det kaldes op til Mølster stølen og need til Ullestad støllen. 7de qw: om
widnet icke har hørt, at der paa støllen inden for Growen skulde være Marckeskield. Resp:
Nej, ej hørt det, føren nu tvisten kom paa, da hand har hørt det af Ullestad Mændene.
2det Vidne, Niels Joensøn, er huusmand paa Gaarden Seim, gaml: i 38 aar, sagde det hoved
Citanten Holgier Ullestad har hands søster til ægte, og i 3de leed beslægted med Mons
Ullestad. Encken her paa Mølster, Gudwe Knudsdatt:, war hands broder Kone. widnede at
være barneføed og opfosteret her paa Gaarden Mølster, og er det 6 aar siden hand reiste her
fra Gaarden. i all den tiid og saa lenge hand kand mindes har Mølster-bøen gaaet lige til
gierdet som staar ved Growen. og staar sam/m/e gierde paa Mølsters Eiendom. Growen
Kaldes Fosham/m/er growen. uden for Growen har Ullestad brugt, og inden for Growen har
Mølster brugt alt, samt hugget skougen alt op i Skitsettbaret, hvor om alt hand aldrig har hørt
nogen tvistighed. oven over Skitsetbaret har Mølster Støl oven til og Ullestad needen til, saa
de kalder det op til Mølster stølen eller sælene, og need til Ullestad sælen, dog skal Ullestad
støllen lig[g]e uden for Growen, endskiøndt Growen saa høyt oppe wisser sig lidet, desuden
er widnet der oppe lidet bekiendt. har aldrig hørt sige at der skulde være mercke der oppe ved
Skitsette inden for Growen, føren nu denne trætte begynd[t]e, undtagen af Berge Ullestad,
som har sagt til mig om et mercke der oppe, og da hand selv som et widne er indkaldet, kand
hand selv der om aflæge forklaring. ieg mindes, men hvor lang tiid det er siden, ved ieg ej,
det min swoger inden for Growen havde et lidet {ieg} hægnetræe til sine Creature, den tiid
kunde widnet omtrendt være 14 eller 15 aar gaml:, men nu er sam/m/e hægne Træe giort
større og til et slaatte-Træe, men naar det skeede, kand hand ej mindes. inden for Growen
under Skit\setter/baret har hand aldrig hørt talle om Mercker, føren da den/n/e process reiste
sig. Tver byttet imel: Ullestad og Mølster her needen til, gaar fra Growen og efter Ullestads
burecke-vei, og har Mølster Manden sat en liden gaer oven for veien, paa deres egen
Eiendom, for at hægne buerecken eller Creaturene. paa de omvundene stæder eller mercker
kand hand giøre anvisning. hoved Citanten Torgis Ullestad tilspurte widnet, at da hand tiente
hos Mons Ullestad, om hand da icke huggede, med sin huusbonde, skoug inden for Growen,
og om hand der om hørte nogen Klage. Resp: Nej, kand ej mindes at have hugget der.
Parterne havde ej noget at tilspørge widnet.

3de Vidne, Kistj Knudsdatter, gift med Peder Store Rochne, er gl: 58 aar, er med ingen af
Parterne, witterlig, enten beslægtet eller besvog[r]et. widnede at være barneføed paa Finne
hoved gaard, som ligger bøe i bøe med Ullestad, og er det 38 aar siden hun blev gift. i den
tiid har widnet hvercken været paa Ullestad eller Mølster. mens widnet war hiemme hos sine
Forældre, kunde hun ofte gaae i Marcken for at søge efter Creaturene, og da hørte vidnet sige
af hindes Forældre, det Growen, som oven til kaldes Skitsettergrowen, var Mercke imel:
Ullestad og Mølster. og fick hindes Forældre lov af Mølster Manden at hugge Marckeskoug
inden for Growen.
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Vidnet ved intet om Mercke der oppe ved støllene, men hørte vel at Mølster støllen war den
øverste og Ullestad støllen den nederste. har aldrig hørt talle om noget andet Marckeskield
end Growen. ved intet om Tver mercket her needen til. paa Growen kand widnet giøre
anvisning, ved ellers intet widere om den/n/e sag.
4de Vidne, Lars Michelsøn, boendes paa Gaarden Breche, gaml: 44 aar, er ingen af Partene
enten beslægtet eller besvogeret. widnede, at være barneføed paa sam/m/e gaard Finne, som
næst foregaaende widne war føed, og ligger hands paaboende Gaard Bræche bøe i bøe med
Finne. næst forrige aar om waaren, war widnet her, hos Mathias og David Mølster, og
begierede at faae hugge noget Marckeskoug, hvor til de gave ham lov at hugge strax inden for
Fosham/m/er growen. sam/m/e gang tilspurte Mathias Mølster ham, om hand icke kand
mindes det hands fader fick lov at hugge der, hvor til hand svarede jo. kand giøre anvisning
hvor hand selv fick lov at hugge. om Mercker ved intet at kunde sige. sagde ellers, mens
hand huggede den omwundene Marckeskoug, kom Berge Ullestad til dem, og snackede med
hands Kone.
5te Vidne, Jorand Olsdatter, gift med næst foregaaende 4de widne, er ingen af Parterne
beslægtet eller besvogret. vidnde, at nest afvigte aar[s] vaar, da widnet war med hindes Mand
at Marcke inden for Fosham/m/ergrowen, da kom Berge Ullestad der og Marckede, og gav da
hand sig i talle med widnet, sigende, det hand kom fra Mølster, og de havde givet ham lov at
Marcke lidevette. kand giøre anvisning hvor de huggede Marckeskougen.
6de Vidne, Anders Anfindsøn, boende paa Gaarden Soue, gl: 32 aar, er broder til hoved
Citanten Torgis Ullestad. er barneføed og opfostret paa Gaarden Ullestad, og er det 6 aar
siden hand giftede sig fra Ullestad til Soue. widnede, at den gloppe som er oven for Mølster
støllen ved store Steene, den har hand seet, fleere {vidner hand} glopper har hand icke seet,
men har hørt sige af hands sal: Fader om en gloppe i Gunnersbolig, hvor om hands Fader udj
et værtskab havde hørt talle af Erich Ringheim. og siden, da hands Fader i en Rum der om
talte med Erich, slog Erich det bort i intevætte. og har ieg hørt sige af Arwe Ullestad om en
Merckesteen som skulde staae i Mølsters bøen, det sam/m/e sagde widnets Fader, det hand
havde hørt snack der om, og har ligesaa Holgier Ullestad sagt det hand har hørt snack der om,
men den Marckesteen er icke til at finde. paa alt dette kand widnet ingen anvisning giøre,
undtagen paa den øverste gloppe, som var gandske goed, da widnet for 10 aar siden tiente hos
David Mølster. bruget imel: disse tvende gaarder, saa lenge widnet kand mindes, har været, at
Ullestad er icke kom/m/en inden for Growen, og Mølster ej heller uden for. Growen kaldes
her needen til Fosham/m/ergrowen. men oven til under stølen, kaldes det, uden for Growen,
Skitsett{ergrowen}\baret/, og inden til, eller inden for Growen, kaldes det Gunnerbolig, og
Growen i sig selv kaldes der Skitsetgrowen. Mølsterbøen har, saa lenge widnet kand mindes,
stragt sig lige til garen som staar tæt med Growen. Tver mercket her needen til har været
imel: disse tvende gaarder, fra Fosham/m/ergrowen og efter Ullestad buereckeweien. her om
widnet sagde at kunde giøre anvisning. ellers sagde widnet, det oven paa Berget i Gunners
bolig har Ullestad brugt saaleedes at det efter tøcke kand sware for den øverste gloppe, der

grov widnet med sine Søskene og Holgier Ullestad sine {søskene} \børn/ næbetræe, da widnet
war en liden dræng, saa vit stoer at hand kunde noget arbeide, og huggede widnet der støls
ved og bar paa støllen til sin Moder, og siden, da de der paa støllen giorde det slaatte træe,
huggede de der gar stouer og bar op til træet, som er 17 aar siden at det Træe paa støllen blev
giort, og da widnet tiente paa Mølster, huggede Mølster Manden baade uden og oven for den
store gloppe, gar stouer, og er det 8 aar siden hand tiente der.
7de Vidne, Guro Anfindsdatter, tienende hos sin broder Siur Store Hondve, er gaml: 33 aar,
og er fuldsøster til hoved Citanten Torgis Ullestad, widnede, at Arve Ullestad sagde at der
stoed en gloppe under Hangers Kløwene som widnede i Mølsters-støels eller sæls Novene og
hen i Gunnerbolig, og hærmede hand efter Erich Ringheim, at der skulde staae en gloppe i
Gunnerbolig, men hand havde icke seet den gloppe, men vel den øverste gloppe. widnet
sagde ingen af glopperne at have seet. oven paa Berget i Gunnerbolig har widnet med sine
brødere growet næbe gierde og hugget og baaret støels veed. Mølsters bøen stræcker sig ud
til Fosham/m/er growen, hvilcket saaleedes haar været brugt, saa lenge widnet kand mindes.
Tver mercket imel: disse tvende gaarder, her needen til, er fra Fosham/m/er growen og efter
Ullestad buerecke vei, hvor Mølster for Ullestad[s] Creature har sat en gar. om alt widnet
kand giøre anvisning.
Niels Traae sagde, paa sine Principalers wegne, det hand, for icke at opholde Retten, frafald
de øvrige indstevnte widner, dog med Reservation, om de i sin tiid skulde fornødiges, da at
føre dem.
Efter nogen samtalle, bleve Parterne saaleedes foreenede, det alle Træer af slaattetræer, eller
Træer i andre maader, buetræer undtagen, skal strax afslaaes, der oven paa Berget, og læges
under fæefoden, saa der stedse oppe i Gunner bolig og ellers oven paa
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Berget skal gaae horn imod horn og Klov mod Klov, som fra Ar[i]ls tiid wæret haver.
Marckeskield imel: Ullestad og Mølster skal være fra Skitsettebaret og need efter
Fosham/m/ergrowen til Ullestads bureckevei, da Mercket eller tvermerket gaar efter
buereckeveien, og skal der settes Merckesgierde imel: dise tvende gaarder fra Skitsettebaret
og need efter, samt i tvers saa vidt som deres Eiendom støder imod hin anden, og skal en hver
af disse tvende gaarder opsette dette merckers gierde efter som en hver gaard skylder i
landskylden. waagegierde skal en hver, til Creaturenes frelse, wære pligtig at opsette, efter
sin andeel: men ingen maae understaae sig at slaae græs wed waage gierdet. Tvende
Laugrettes Mænd, som begge Parter betaller, skal i morgen, udj begge Parters følge, gaae op
og aldeeles udhugge alle de anviste glopper, undtager!! (undtagen) den gloppe som staar i
Hanger Kløwene oven for Mølster støllen, den maae ej Røres, siden Præstegaardens bytte
gaar der udj. Processens omkostning ophæves paa begge siider. Til Merckes gierdes
opsettelse, tager en hver gierdefang paa sin Egen Eiendom, ligesom hand og opsætter gierdet
paa sin Egen og icke paa den andens Eiendom. Dette forliig Parterne for Rætten bekræftede
med hænders Reckelse.
Denne Sessions bekostning betaller da Mølster Mændene saaleede, Sorenskriverens fløtning
samt diet 2 rd: 2 mrk: 8 s:, som formeedelst andre foreninger Modereres til 1 rd: 4 mrk:,
den/n/e dags foretning 1 rd:, Laug Retten per Mand 20 s:, er 1 rd: 4 mrk:, Lensmanden 4
mrk:, tilsam/m/en 5 rd:, som af Mølster Mændene blev betalt, og saaleedes den/n/e foretning
sluttet.

Dend 13de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Mølster, udj den paa fol: 28 incaminerede
Aastæds sag, med det sam/m/e stæd anførte Laugrett, nærværende Bøygde Lensmanden
Frantz Wenviig.
Bøygde Procurator Niels Traae for Encken Gudwe Mølster med Børn Jon Lunde og Torgier
Mølster, fremlagde sin skriftl: Continuations stevning af 11 Maj nestl:, hvor ved Contra
Parten Mathias Mølster indkaldes, widner at at anhøre, som og, at de omgrensende Naboer til
vedermæle er indkaldet. bem:te stevning er saa lydende.
Mathias Mølster møtte og tilstoed den oplæste stevning at være ham lovl: forkyndt. For
Welærværdige hr: Morten Ruus møtte hands 2de Rosmænder Peder Olsøn og Godskalk
Ellefsøn, som for deres hosbonde tilstoed stevningen at være ham lovl: forkyndt. for Mons:r
Joakim Nordahl møtte hands tiener Anders Olsøn og tilstoed paa sin Hosbondes vegne
stevningen at være ham lovl: forkyndt. Torbiørn og Erich Rogne blev paaRaabt, da
Procurator Traae paa deres vegne svarede, det de tilstaar stevningens forkyndelse og wil møde
i Marcken, naar Rettens Middel med Parterne kom/m/er til de stæder hvor Mølster og Rogne
grænser tilsam/m/en. De fiire Gaarden Ullestads beboere møtte og vedtog stevningen.
stevningen fantes paategned af Niels Hegle og Joen Alland at være lovl: forkyndt.
Efter nogen sam/m/entalle, bleve Parterne sal:!! (saaleedes) forliigte, at det bytte paa Teier!!
(Teiger), som sal: David Mølster har indgaaed og giort med indstevnte Mathias Mølster, skal
være som ugiort, at Encken Gudwe Mølster med børn skal faae tilbage igien de bort byttede
og paastevnte Teier, Gulbraaene kaldet. i andre Maader, hvad smaae misligheder imel:
Parterne kand være begaaet, wil de pa begge siider i Kierlighed ved steening og Reening
Rette, og saaleedes i mindelighed afgiøre.
Altsaa blev vedtaget, at steene og Reene jorden, og strax at needsette Marckeskield imel:
Parterne, og det først i hiem/m/e Marcken at needsætte Marckeskiel imel: agger og bøe, samt
imel: ager og agger, bøe og bøe, Parterne imel:, saasom imellem øvre og nedre Gulbraaen, er
strax uden for Growen needsat en Merkesteen, hvor udj er hugget en gloppe som wiiser i
Growen tæt ved weien, og steenen wisser ud efter i 5 andre efter hinanden needsatte
Merckesteene, oven for disse Mercker, som er øvre Gulbraaen, Eier Encken Gudwe med
hindes søn/n/er, og needen for Merckerne, er needre Gulbraaen, Eier Mathias. I Pouls-teigen
er hugget udj {2de} \1/ jordfast{e} steen{e} \og i en hammer/, i hver en gloppe, og needsatt
en merckesteen, som wisser efter hinanden til Growen, som er Marckeskield imel: Mølster og
Ullestad, og kaldes Fosham/m/er growen, oven for Eier Encken Gudwe, og needen for Eier
Mathias. Ved Schrøllinge ageren, i en jordfast steen hugget en gloppe som wisser ud i 3de
efter hin anden needsatte Merckesteene, og den sidste wisser i Gulbraae growen, oven for
Eier Encken bøen, og Mathias Eier bøen needen for. Ved Gierdet imel: {nye} Rørningen og
om traaen!! Omtraaen), needat en Merckesteen som wisser need i en anden Merckesteen, hvor
udj blev hugget en gloppe som wisser ud efter i den 3de Merckesteen, sam/m/e wisser ud i en
ham/m/er ved Gulbraaen growen, hvor der blev hugget en gloppe, uden og oven for disse
mercker Eier Mathias, og inden og needen for merckerne Eier Encken. Og er en fiire
Mællingen kaldet, blev indhægnet med 6 Merckesteene og 2de glopper, Mathias Eier ageren,
og Encken bøen. Ved benævnte ager needsat en Merckesteen som wisser ind efter oven for
ageren Nyelænden i 2de efter hinanden needsatte Merckesteene og en gloppe, Mathias Eier
agrene, og Encken bøen. Under Omtra(aen?)
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Træet needsat en Merckesteen som wisser ind efter i en L gloppe, sam/m/e wisser need i en
Merckesteen ved Nyelænden, sam/m/e wisser ind efter i en anden Merckesteen, som wisser i
3de [og] 4[de] steen, hvor der i den 4de steen blev hugget en gloppe, sam/m/e wisser i 5te
merckesteen, der atter hugget en gloppe udj, som wisser udj 6de merckesteen needsat i

Humletræegierdet, agger og bøen needen for disse mercker Eier Encken, og bøen oven for
Eier Matias. Inden for løen i Myrbaret needsat en Merckesteen som wisser i den anden steen,
hvor i er hugget en gloppe som wisser ud efter i lige linie i 3 og 4 merckesteen, hvor der i 4de
steen blev hugget en gloppe som visser op til 5te merckesteen, der wisser op efter til LoftesNoven, hvor der i et skarv blev hugget en gloppe, imel: disse mercker Eier Mathias, og uden
om Encken.
her med den/n/e dag blev til[l]endebragt.
Dend 14 Junj Continuerede den/n/e foretning, er passeret som følger.
udj Myre-Teigen, i den i gaar needsatte Merckesteen hugget en gloppe som wisser i lige linie
i Øst til en Merckesteen som wisser i dend anden needsatte merckesteen i Nord og hen i 4de
merckesteen ved inderste aggeren, Mathias Eier paa Nordre og {Østre} \Vestre/ side af disse
mercker, og Encken Gudwe med søn/n/er Eier paa Sør og Østre siden. i Bels-Tiegen!! (BelsTeigen) blev nee[d]sat en merckesteen som wisser i Sydost til 2den og 3de merckesteen, den
sidste {ved} wisser i en jordfast steen ved Bels ageren, hvor udj blev hugget en gloppe som
wisser need til gaarden Leqw[es] Eiendom, Matias Eier paa den Øster, og Encken paa den
Westre side af disse mercker. hvor Gaarden Leqwe Eiendom svarer imod Mølster, blev
needsat en merckesteen som wisser ind og ud efter, der udj hugget en gloppe som wisser op i
sidst benævnte gloppe. der efter blev umellem Leqwe og Mølster needsat 4re merckesteene,
og i jordfaste steene hugget 2 glopper og en T gloppe, sam/m/e T gloppe som wisser op efter,
der Eier Mathias paa den Østere, og Encken paa den Vestere side. bem:te T gloppe wisser op
i en merckesteen og saa op i en ham/m/er, der hugget en gloppe, der fra atter op i en
merckesteen, en hvers Eiendom er som nest bemelt er, i den sidst benævnte merckesteen blev
hugget en gloppe som wiser i Øster udj et skarv, der hugget en gloppe, sam/m/e wisser lenger
i sam/m/e linie udj en merckesteen, der udj hugget en gloppe som wisser need efter i en anden
merckesteen, og atter i sam/m/e linie udj tredie merckesteen, der fra i lige linie til Leqwe
Mercket, hvor der blev needsat en merckesteen, den/n/e indhægnede Teig tilhører Mathias,
og Encken Eier uden om den.
da Merckerne imel: Leqve og Mølster blev needsat, war Leqwe Eieren Mons:r Nordal selv
tilstæde, og som tyckede samt billigede de needsatte mercker.
Imellem Bels-Teigen og Skoemager-Teigen needsat en merckesteen som wisser need til
Præstegaardens Eiendom, og op efter til en anden merckesteen i lige linien, og saa i 3die
merckesten, hvor udj blev hugget en gloppe som wisser i West udj en Merckesteen imel:
Bels-Teigen og Myre Teigen, Matias Eier paa Wester og Sør siden af disse mercker, og
Encken Eier paa Nord og Østre siden. Oven for Myreteigen ved inderste aggerne needsat en
merckesteen som wisser i lige linie udj anden merckesteen, der udj hugget en gloppe som
wisser i Nord udj 3 og 4de steen som wisser i Øster op i 5te Merckesteen, der wisser i West til
6de merckesteen og saa op i den 7de, hvor udj blev hugget en gloppe som wisser i Øster udj
den 8de merckesteen, hvor udj blev hugget en gloppe som wisser op i den 9de merckesteen,
sam/m/e wisser op i Østberget, hvor blev hugget en gloppe, Encken eier oven og uden for
disse mercker, og Mathias eier needen og inden for. udj Østeberget er hugget en anden
gloppe som wisser need efter i en anden gloppe udj en jordfast steen, der fra i den tredie
gloppe udj en stoer steen, der fra i fierde gloppe i en stoer steen, og saa alt need efter til en
stoer steen, hvor udi blev hugget tvende glopper, fra den/n/e neederste gloppe og need efter i
en merckesteen ved inste aggeren, og saa i lige linie til den 2: 3: og 4 merckesteen, hvor udj
blev hugget en gloppe som wisser i West i femte merkesteen, og saa i sam/m/e linie i 6: steen,
som wissers!! i lige linie tvers over ageren, fra Østberget og need efter disse mercker Eier
Encken paa Østere, og Matias paa Westere siden. Jmellem Store Teigene blev needsat en
merckesteen som wisser need til Præstegaards mercket, sam/m/e steen wisser og opefter i 2:
3de og 4de merckesteen i lige linie og op i Østberget udj en gloppe, Encken Eier paa

Westere, og Mathias paa Østere siden af disse mercker. imel: Reine-Teigen og Piile-Teigen
er needsat en merckesteen som wisser need i Præstegaards mercket og op i anden
merckesteen, hvor udj blev hugget en gloppe, Encken eier Reine-Teigen, og Mathias PiileTeigen. den sidste {imel:} gloppe wisser ud i 1: 2 og 3: {og 4} merckesteen, og der fra i en
gloppe som wisser op i en merckesteen, Encken ejer ageren, og Matias Piileteigen.
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Imellem Tufte-Teigen og Piile-Tiegen!! (Piile-Teigen) er needsat 2de merckesteene og en
gloppe, Encken eier Piile-Teigen, og Mathias Tufte-Teigen. Imellem Loft-teigen og Tufteteigen er hugget 2de L glopper, Encken eier Loft-teigen. og Mathias eier Tufte-teigen. Need
under Nyelendeaggeren er needsat 4re merckesteene og hugget 4re glopper, Matias eier
Bøen, og Encken ageren. omkring Schrøling ageren er needsat 17 merckesteene og 8te
glopper, Encken eier ageren, og Mathias eier bøen. Rong-hougen er omhægnet med 12
merckesteene, fra Matias sin ager Schrølingen og deels bøe, den sidste merckesteen ved Rong
hougen wisser op i en mercke-!! Merckesteen under Fiire mællingen, hvor udj er hugget en
gloppe som er endemercket, Encken eier bøen paa den Sydwest siide, og Mathias eier paa
dend Nordost siide ageren og bøen. oven ved Løe aggeren er needsat 2de merckesteene og
hugget 4re glopper, Mathias eier agereren, og Encken bøen. Imellem Piilene Teigen er
hugget en gloppe som skal wisse need efter Growen til Ullestad Eiendom og Mercke. oven
for Enckens Piile-Teig og under Matias agger, blev needsat en merckesteen som wisser ud
efter i den anden, hvor udj blev hugget en gloppe som wisser need efter til Ullestad mercket.
Angaaende Matias brønd, blev wedtaget, det Parterne, fra brønden, dog icke brønden til
fornermelse, giør en hool weite hen i garen om Myhre Træet, og den weite som gaar under
Mathias smiehuus, skal hand stædse holde aaben, saa burecken kand være tør. Angaaende
Thuuns-tufterne, da forbliver de som de nu ere, undtagen at Matias fløtter sin Stavbuer ind
efter paa Enckens tuft 3 ½ sædlands allen, hvor ved Encken for uden mister af Tuns tuften fra
sam/m/e stavbue en treangel af tuften, som i lengste enden er 8 allen. her imod giver Mathias
til Encken naar hun vil bygge et lige stoert tuft hvor hun det forlanger, dog saa at Mænd kand
skiøn/n/e det hindes begiering er billig og icke bliver Mathias til bekostning.
her med den/n/e dags foretning blev til ende bragt.
Dend 15de Junj blev den/n/e foretning foretaget, med at needsette Marckeskiel imel: Parterne
udj Fæehougen for at skifte skougen dem imel:, men græsset bliver fællets beite som det har
været og nu er, her needen under første berg, saasom i Staae(..?) fra Fosham/m/ergrowen og
ind efter Lotterkløw-veien er hugget efter hin anden 3de glopper, under Staalbaret er hugget
en gloppe, der fra ind og op efter er hugget 4re glopper, oven og uden for disse Mercker eier
Mathias skougen, og neden og inden for Eier Encken skougen. I Skiellebergillen i berget er
hugget en gloppe som wisser need efter Gillen i 3de andre glopper efter groven, Mathias Eier
paa indre siden skougen, og Encken paa yttre siden, græsset bliver fællig, og bueRecke veien
til melckestølle og brønde skal blive ubehindret frit og frelst for en hvers Creature, som det til
den/n/e tiid wæret haver. I Humlehaven needsat 3de Merckesteene, Mathias Eier den øvre
part, og Encken den Nedr: part. udj Fæe haven efter Østberggillen, i den neederste ende paa
Gillen hugget en gloppe som efter gillen i Langeberget i Giøtten, der hugget en gloppe,
Mathias Eier skougen uden for, og Encken inden for. i Østberg hugget en gloppe, der fra op i
Langeberg atter hugget en gloppe, Encken eier skougen uden for disse Mercker, og Matias
inden for. imellem Løe aggeren og inste ageren blev needsat en Merckesteen som wisser ud
efter i den anden Merckesteen, benævnte første Merckesteen, der udj hugget en gloppe som
wisser need udj en anden merckesteen, der udj hugget en gloppe som wisser ind efter i ende
Merckesteenen, Matias eier needen for, og Encken oven for disse mercker. imel: Skienfaus

ageren og inste ageren needsat 3de merckesteene, oven for disse mercker eier Matias, og
needen for Encken. Hægle-Teigen, der ved møtte Ole Hægle for sin søn Niels Olsøn, og
Joen Aland møtte som selvEier. Mons:r Nordahl paa hr: Cancellie [Raad] Alstrups wegne,
som Eier til Garden Hægle, tog til gienmælle. Teigen blev saaleedes skift, fra Sydost og i
Nordwest, blev i Teigen needsat 2 merckesteene og hugget 2 glopper i skarv, det første
mercke wisser til Allands Eiendom, og det sidste wisser til gaarden Hægle[s] Eiendom.
Matias Eier paa den Østere side af disse mercker, og Encken paa den Westere side. Encken
med hindes søn/n/er her efter som forhen, beholder fri Kiørsel wei frem og tilbage, til og fra
bruge[t]s møttinge dam, skiønt weien falder paa Matias Mølsters Eiendom.
Som intet widere var at foretagge, saa bliver at beregne den/n/e Sessions omkostninger, som
er, Sorenskriverens fløtning og diet 2 rd: 2 mrk: 8 s:, de 2de første dages forretning 2 rd:, for
i dag 4 mrk:, Laugretten for 3de dagge per Mand 3 ort, er 6 rd:, {Laugretten} Lensmanden 1
rd:, tilsam/m/en første og den/n/e Session 17 rd: 4 mrk: 8 s:, her om blev Parterne saaleedes
foreenede,
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det Mathias betaller de 10 rd., og Encken med hindes søn/n/er 7 rd: 3 ort, som blev betalt, og
den/n/e forretning sluttet.
Dend 16de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Sondwe, udj den paa fol: 26 af Erich Jærald
anlagde Aastæds sag, da Retten blev betiendt med det paa bem:te fol: Specificerede Laugret,
undtagen i Rognald Houge[s] stæd sat Torgis Giernes, og i stæden for den ved døden
afgangne Anders Æen sat Holgier Reene. nærværende bøygde Lansmanden Frantz Wenviig.
hvor da for Retten fremstoed Bøygde procurator Niels Traae for Erich Jærald som hoved
Citant, og æskede sagen i Rette efter foregaaende stevnemaal, i ligemaade tilkiende gav paa
sin Principals wegne, med skriftl: Continuations stevning af 16de Maj sidstl:, her til Aastædet
og her til [i] dag indkaldet sin broder Niels Aadsøn Sondwe, betræffende fællets støls havner
Weschre og skoug ulovl: brug, der næst hand i Rette lagde den skriftl: Continuations stevning,
belagt med lovl: stemplet papiir. sam/m/e er saalydende.
dend indstevnte Niels Aadsøn Sondwe møtte, og vedtog at den oplæste stevning er ham lovl:
forkyndt, der hos sagde, det hand med skriftl: Contra stevning af 18de Maj nestl: her til
Aastædet, til i dag har indkaldet sin broder, Hoved Citanten, betræffende en deel poster, den
af ham anlagde Aastæds sag vedkom/m/ende. der om fremlagde sin skriftl: Contra stevning,
belagt med lovl: stemplet papiir, sam/m/e er saa lydende.
Efter langsam/m/en talle erklærede disse tvende Personer og brødere at være foreenede
saaleedes. at heele Gaarden Jærald skal Eie sæls bøe og bue {leie} leie oven for {Sondwe}
Helgeset-weien, og heele gaarden Sondwe at Eie needen under weien, og en hver at fløtte
sæls huusene paa sin Egen grund, græs og skoug bliver fællets for begge Gaarder, En hver at
have buelæger til sine Creature paa sin Egen Eiendom, der maae ingen flæcke Næver i støls
skougen, uden de alle flæcker og saa skifter Næveren imel: dem, en hver efter sin andeel.
Ingen maae brende Kul i støls skougen. Til sætter eller paa støllen maae ingen drage med
Creature eller hæste, føren hand 3de dagge forhen har tilsagt samtlig lods Eierne i støllen.
Alle opsidderne paa Sondwe og Jærald skal være om at fløtte gaarden Leqwe[s] sælhuus hen
paa Sondwe[s] grund, og havne leien som Leqwe betaller, skal deeles imel: dem alle En hver
\efter/ sin andeel. ingen maae love støel til frem/m/ede, uden samtlige lods Eieres samtycke,
paa det støllen ej skal worde forsætt, og da skal all havne leie deeles imel: dem alle, en hver
efter sin andeel.

Siur Sondwe møtte og vedtog dette forliig i alle puncter. ligesaa møtte Erich Bergesøn
Jærald paa Egene og sin Moder Torrilda Jærald, og for hands broder Niels Bergesøn Jærrald,
og paa deres som Egene vegne i et og alt vedtog dette forlig, at holde det i alle puncter.
Som Parterne ærklærede, ej widere at kunde erindre, eller have at forestille, saa bliver at
beregne den/n/e Sessions omkostninger, som er, Sorenskriverens fløtning og diet penge 2 rd:
2 mrk: 8 s:, den/n/e dags foretning 1 rd:, Laugretten per Mand 16 s:, er 1 rd: 2 mrk:,
Lensmanden 4 mrk:, tilsam/m/en 5 rd: 2 mrk: 8 s:, overalt med forrige Session 12 rd: 8 s:,
her foruden hoved Citanten paastoed for Mænds opnævnelse og 2de gange stevnings
incamination 2 rd: 4 mrk: 8 s:, der om Parterne blev foreenet at Niels Sondwe betalte 9 rd: 5
mrk: 4 s:, og saaleedes den/n/e forretning sluttet.
Dend 20de Junj blev Retten betiendt paa Gaard[en] Giære, beligende i Borstrands otting og
Wangens Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er opnævnt,
sc: Torbiørn Rogne, Knud Store Ringheim, Holger Reene, Niels Giernes, Torgis Giernes,
Niels Bøe, Knud Ygre og Tosten Hellestevdt, nærværende Bøygde Lensmanden Frantz
Wenviig,
hvor da for Retten fremstoed Lars Johan/n/essøn Berje for sin Søster Britta Johan/n/esdatter,
og gav til kiende, det hun med Muntl: warsel nestl: aar for Juul til jorde Tirsdagen
indeværende aar, og atter til den/n/e Tægte dag, her til Aastædet har ladet stevne og indkalde
Eieren og besidderen her paa Gaarden, Anders Hallesøn Giære, her for Retten at møde,
Citantindens Odels adkomster og widner at anhøre, det Citantinden er Rette og sande Odels
berettiget til En Løb smør Landskyld med bøxel og herlighed her udj gaarden, der efter Dom
at anhøre til at imodtage Løsnings penge for sam/m/e Løb smør, siden den indstevnte efter
mindelig tilbud Løsnings penge ej har vildet imodtage, der for ved Dom at sware alle paa
Processen anvende omkostninger. Vidnerne i sagen, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, ere Niels Stephensøn Traae, Stephen Jwersøn Traae, Peder Erichsøn Lønne,
Swerqwe Andersøn Giære, der alle møder, dem Comparenten paastoed Eedelig forhørt, og
wilde hand først fornem/m/e om den indstevnte Anders Giære møder.
den indstevnte Anders Giære møtte og vedtog warselen.
Lars Johan/n/essøn Berje for sin Søster lagde i Rette Et skiftebrev af 27de Septbr: 1701, hvor
med hand vil bevise det hands eller hindes Faders forældre har ejet goedset stedse fra 20de
Aprill 1659 og 25de Aprill 1664, som er efter tvende skiøder, der nu er forkom/m/en, og har
hindes Fader Johan/n/es Berje, som inu lever og her ved Retten er nærværende, efter
benævnte skiftebrev af 27de Septbr: 1701 arvet efter Moderen Britta Jonsdatter af dette
paastevnte goeds En halv Løb. for det Andet frem lagde hands!! Et skiftebrev af 1ste Junj
1709 efter hindes Farfader, sal: Lars Johan/n/essøn, sam/m/e udvisser det den anden Løb smør
her udj Giære, som den indstevnte Anders Giære eier, og nu ej er paastevnt, er hands
huustrues Fader overdragen af pur Eenfoldighed, da dog Citantindens Farfader der paa havde
meere end dobbelt hævd. af disse tvende skiftebreve Comparenten i Acten begierede
inddragen saa meget som vedkom/m/er arvelinien og jordegoedset. sam/m/e Extract er af
følgende indhold. en[d] widere sagde Comparenten, det min Faders broder Torbiørn
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Larsøn ligeleedes efter skiftebrevet af 27de Septbr: 1701 arvelig tilfaldt den anden halve nu
paatevnte Løb smør i Moderarv, som Citantindens Fader indløste fra sin Yngere broder,
bem:te Torbiørn, men som skiødet er bem:te hindes Fader frakom/m/en, bevisser hun hindes
Faders Odel og Eiendoms Rett til den/n/e paastevnte Ene Løb smør med en underRettes Dom
og Act af 11de Apriil 1725, den hand paastoed ordlydende her i Acten inddragen, og som min

Søsters Fader Johan/n/es Larsøn Berje, der inu er i levende live og i dag her ved Retten
nærværende, kom i gield og witløftighed, blev hand nødsaget, den/n/e paastevnte Løb smør til
frem/m/ede at selge, men som den har siden været solt fra en til anden, saa ej nogen inu der
paa har fanget hævd, er det Citantinden min søster paastaaer den til Løsning. den fremlagde
underRettens act er saa lydende.
Parterne begierede nogen tiid, at de i enrum kunde om forlig talle med hin anden, som blev
dem billiget.
Efter en liden stunds forløb kom begge Parterne frem for Retten og declarerede forlig
saaleedes, indstevnte Anders Hallesøn Giære skal inden trende aars forløb forskaffe Lars
Johan/n/essøn Berje, her i Bøygden, En Løb smør jordegoeds til bøxel, som Lars Berje frit og
frelst sin livs tiid kand bruge og beboe, og det En Løb jordegoeds som er lige saa goed som
den Eene paastevnte Løb her udi Giære. 2o skal Anders Giære selv betalle bøxelen af den
Løb smør hand skal forskaffe Lars Johan/n/essøn, saa at Lars frit og frelst den kand tiltræde.
3o Dersom Anders Giære ej inden de 3de aars forløb kand forskaffe Lars Johan/n/essøn den
Ene Løb bøxlede jord frit og frelst, og det her udj Bøygden til beboelse, da skal Anders Giære
strax uden process og Rettergang imodtage Løsnings \pengene/ for den/n/e Eene paastevnte
Løb her udj Gaarden Giære, og den strax til lovlig faredag 1760 Rødig giøre for Lars
Johan/n/essøn. 4de: kand Anders Giære i Kortere tiid og føren de om/m/elte trende aars
forløb, forskaffe Lars Johan/n/essøn den Ene Løb bøxlet jordegoeds her i Bøygden, bør det
skee saa snart skee kand. 5de: Dend Løb smør som Anders Giære bøxler til Lars
Johan/n/essøn, der som dend Løb smør bliver at faae til kiøbs, da skal Anders Giære Kiøbe
dend og lade sig den tilskiøde, der imod skal Anders Giære strax tage imod Løsnings penge
127 rd: 3 mrk: for den Eene nu paastevnte Løb smør her i gaarden Giære af Lars
Johan/n/essøn, og meddeele Lars Johan/n/essøn, naar hand [har] betalt de 127 rd: 3 mrk:, Et
lovligt skiøde paa den/n/e Eene Løb her i gaarden Giære. Da de strax, neml: Anders Giære og
Lars Johan/n/essøn {Giære} \Berje/, Mageskifter med hinanden de tvende Løber Odel imod
Odel, saa en hver beholder sin paaboende Løb smør til Odel.
efter at den/n/e Protecolation war lydelig oplæst, tilstoed begge Parter den rigtig at være, og
at deres forlig war saaleedes i et og alt, der om de gave hin anden haanden og skiød
Laugretten til provs.
betræffende den/n/e Trætte og Rettergangs omkostninger, som er, Sorenskriverens skyds
frem og tilbage samt diet penge 2 rd: 2 mrk: 8 s:, Modereres formedelst andre foretninger til 1
rd: 4 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:, Laug Retten per Mand 16 s:, er 1 rd: 2 mrk:,
Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 6 rd:, foruden Mænds opnævnelse med brev penge, samt
Rettens Personers underholdning her paa stæden. der om Parterne blev foreenet, det Anders
Giære betaller 3 rd: 5 mrk: 10 s:, og Lars Berje betaller 2 rd: 6 s:, som blev betalt, da Anders
Giære giver underholdningen for den halve deel. saa saaleedes den/n/e Rettergang ophævet.
Dend 22de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Herrem, beligende i Winje Kk:!! (Kirke)
sogn og Holbøygder otting paa Woss, med efterkrevene Eedsorene Laug Rettes mænd, som
efter Loven er opnævnt, sc: Torbiørn Rogne, Ole Fladeqwal, Holgier Reene, Knud Store
Ringheim, Lars Dømbe, Anders Giære, Brynild Finne og Niels Giernes, nærværende Bøygde
Lensmanden Frantz Wenviig.
Hvor da for Retten fremstoed bøygde Procurator Niels Traae for Erich Aamunsøn Herrem,
og gav til kiende, det hand paa sin Principals vegne med skriftl: stevnemaal af 25de Maj nestl:
til den/n/e tægte dag har indkaldet sine Naboer, Anders Olsøn, Joen Gullichsøn og Herlug
Knudsøn, alle opsiddere paa Gaarden Gaule (Gavle). item, Torkel Jonsøn, Torkel Olsøn og
Johan/n/es Olsøn, alle opsiddere paa Gaarden Sousjord. og Michel Gilbache samt Halsteen
Engeland, til at faae Gaarden Herreims samfællets Eiendom i skoug og Marck udsteenet og

lovligen skift fra benævnte gaarder, paa det hand kand wide at free og hævde sin paaboende
gaard Herrems tilhørende andeel i skoug, med widere efter stevningens indhold, den hand i
Rette lagde, bilagt med lovl: stemplet papiir, blev oplæst og er saa lydende.
De samtl: indstevnte møtte og tilstoer!! warselen, for Johan/n/es Sousjord møtte hands
steesøn Torkiel Olsøn og vedtog lovl: warsel. af de til wedermælle indkaldede møtte, saasom
hr: Provsten Ruus, der pro Officio Eier Herrem, og i Gilbache 6 mrk: smør med bøxel, i
gaarden Engeland 4 ½ mrk: smør med bøxel, og 12 mrk: smør uden bøxel i gaarden Gaule,
for ham møtte Procurator Traae. Erich Sondwe møtte selv. for Ole Bottolphsøn Gaule
møtte broderen Bottolph Bottolphsøn, og for Erik Biørke møtte Frantz Wenviig, der alle
tilstoed lovl: warsel at have
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bekom/m/et.
efter nogen sam/m/en talle ærklærede Parterne at være foreenede, og at de vilde giøre
anvisning hvor Marckeskieldet skulde være.
I anleedning her af forføyede Sorenskriveren med Laugrettet, i følge af begge Parter, dem ud
i Marcken for at needsette Marckeskieldet saaleedes. Oven for Gilbache støels vej, i en
jordfast steen, blev hugget en T gloppe som adskiller Herrem fra Gilbache og Sousjord,
sam/m/e wisser need paa Gilbaret, der hugget en gloppe som wisser i Elven, uden for det
mercke Eier Herrem. atter benævnte T gloppe wisser need støels weien ud efter i en need for
veien hugget gloppe som wisser ud til en oven for veien hugget gloppe, der fra til en needen
for weien needsat merckesteen, og atter ud til 2den merckesteen oven for veien, saa veien
stedse skifter, den sidst benævnte merckesteen wisser atter ud efter med veien til Molbachen,
der hugget en gloppe som wisser ud i tvende efter hin anden needsatte merckesteene, hvor af
den sidste wisser ud til den gamle sameiende Teig, der blev hugget En T gloppe som wisser
need imod Elven i en gloppe, der atter wisser i den anden gloppe som wisser i Korewae udj
Elven. den/n/e med Mercker indhegnede Teig Eier Herem. I Fellehougs Marcken: under
Fellehougen, ved en liden grove eller bæck, i en jordfast steen hugget en gloppe som wisser
need til den store Elv, og wisser den liggeleedes op i Storeberg, de hugget en gloppe som
wisser i lige linie til Søndwe!! (Sondwe) Eiendom oven paa Berget. hiem/m/en for disse
mercker Eier Herrem. J sameie skouge Teigen needsat En merckesteen imel: Mitvae og
Fossen, sam/m/e wisser op til anden merckesteen, der fra op til en gloppe som wisser lige i
dybeste skaret og saa op i Fieldet. Østen for disse mercker Eier Herrem. Af en Bergs Nov
gaar byttet efter høyeste Rusten i Store Rebleide og lige i Elven, Westen for dette mercke
Eier Herrem. I Bodeie Vaet, tet ved Elven, hugget en gloppe som wisser op i den anden
gloppe huggen paa Leien, sam/m/e wisser op i tredie gloppe hugget i Midhofden, der fra til
Tveite Mercket. paa den Sør sidde af disse Mercker Eier Herrem, og gaar sam/m/e Eiendom
hiem efter til den første Herrem med Mercker indhægdede Teig, der nu saaleedes ved sidste
Marckeskiel bliver til En Eiendom for Herrem. Paa Nordost siden af Stor-Elven, needsat i en
Run houg En merckesteen, som wisser op i den anden merckesteen, der fra i lige linie udj
tvende efter hinanden huggede glopper, dend sidste gloppe wisser op til gaaarden Sondwe[s]
mercke q <q paa Wester siden eier Herrem>. {I} ved Svae-endegierdet hugget En gloppe
som wisser {ned} \op/ til {den} tvende efter hin anden needsatte merckesteene, den sidste
steen wisser op i en gloppe ved øverste Svae-endegierdet, sam/m/e gloppe wisser op efter en
liden growe som gaar op til Sondve Eiendom, paa den Østere side af dette mercke Eier
Herrem. Oven fra Sondve Eiendom need efter Svange-groven og need til Tweitegrinden,
paa Wester siden af Growen Eier Herrem. Fra garbuen og op til en gloppe hugget i en
jordfast steen, der fra til Slettehougen, i en gloppe hugget i e{n}t {jordfast steen} skarv, der

fra i lige linie op i Bergs kloven, siden i tvende efter hin anden hugge[de] glopper, hvor af den
sidste wisser til Søndwe!! mercket. paa den Østere side af disse mercker Eier Herrem.
hvor med den/n/e dags foretning blev sluttet.
Dend 23de Junj blev den/n/e foretning atter foretagen,
hvor da begge Parter møtte. er saaleedes forettet,
Ved Bergs-ager jørnet needsat en merckesteen som wisser op til anden merckesteen, hvor
udj blev hugget en gloppe som wisser ud efter til 3die merckesteen, der udj atter hugget en
gloppe som wisser op efter til 7 efter hin anden huggede glopper og needsatte merckesteene,
det sidste mercke wisser op i Hviideblecken øverst i Berget. Herrem Eier paa Westere siden
af disse mercker. angaaende Herrems bøegierde [i]? Traae-hougen, der skal gierdet flyttes til
yderste Traae hougen, saa at der bliver en liden bugt paa garen for samtlige Eieres Creature
tiltraad og lager. ved Vinter-sterck setter Herrem Et leed for samtliges Creature, det nye
gierde som sættes for Herrems bøe, i stæden for gamlegierde[t], skal stræcke sig fra Traae
hougen til Gaules!! (Gavles) gierde paa øvre siden, og fra yderste Traae hougen paa nederste
siden til {nedre} Gaules gierdet. Alle Parterne at fløtte deres slaat[t]etræer need paa
Tvetebackene og til Svaende-garsenden. 14 dagge for St: Hansdag skal en hver af Naboerne
være pligtig at lugge deres gar og grinder til, da de tilsiger hin anden der om. I Samegnen
uden for støllen maae ingen af Parterne slaae græss. I Field stølls marcken maae aldeeles
ingen hugster af nogen af Parterne skee, widere end til støls ved, under hvad Navn Nævnes
kand: ej heller maae nogen flæcke næver der. Ei heller maae Nogen slaae græs under de nye
gierder som giøres skal. Agste vei og Fæe vei for alle skal blive til ligs beent ud igien/n/em
til Vinter sterck, og den forrige vei skal igien lægges.
Som intet widere war at forette,
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bliver følgende beregning at giøre, saasom, Sorenskriverens skyds og diet penge 3 rd: 8 s:,
som formeedelst andre foretninger Modereres til 2 rd: 3 mrk:, tvende dages foretning 3 rd:,
Laugretten per Mand 48 s:, er 4 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 10 rd: 3 mrk:, her
foruden Citanten paastoed for Mænds opnævnelse, stevningens forkyndelse, Procurator løn,
Laugrettens underholdning, in alles er medgaaet 19 rd: 5 mrk: 4 s:, bliver saa den/n/e
forretnings omkostning i alt 30 rd: 2 mrk: 4 s:, her om Parterne blev foreenet, det enhver
betaller efter som Gaarden skylder.
Parterne sagde at have i deres forliig forglemt at lade tilføre, det de alle er foreenede det
ingen skal sette fleere Creature i beiterne, end de om vinteren føder, ej heller love græs beite
til andre, uden samtlige der om er foreenede.
Af de anførte omkostninger bliver efter gaardernes skyldsætning at sware saaleedes, Gaule
Manden betaller til Citanten 9 rd: 2 mrk: 12 s:, Sausjord bet: 7 rd: 3 mrk:, Gilbache betaller 1
rd: 1 mrk: 7 s:, og Citanten tager hos sig selv 12 rd: 1 mrk: 1 s:, hvor imod Citanten betaller
Rettens Personer, som blev efterkom/m/et af Citanten, og saal: den/n/e foretning sluttet.
Dend 23de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Gilbache, beligende i Winje kk: sogn og
Holbøygder otting paa Woss, med sam/m/e Laugret \som/ paa fol: 39 ved Herrems Aastæds
sag findes Specificeret, nærværende Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig.
Hvor da for Retten fremkom Bøygde Procurator Niels Traae for Michel Gilbache, og gav til
kiende det hand til den/n/e Tægte dag med skriftl: stevnemaal af 25de {Nestaf} Maj
nestafvigte, her til Aastædet haver indkaldet gaarden Sousjord[s] beboere Torkel Jonsøn og
Torkel Olsøn for øvede ulovlig skoughugster at lide og undgielde, samt Citanten at faae sin

Eiendom lovlig udskift og udsteenet i skoug og Marck fra de indstevntes Eiendom, med
widere efter stevningens indhold, den hand i Retten lagde, bilagt med lovl: stemplet papiir, og
blev oplæst, saa lydende.
de indstevnte Sousjord opsiddere møtte og tilstoed warselen. de til vedermælle indkaldede
Naboer haver lovet, efter kaldsmændenes sigende, at møde en hver ved sit Marckeskield.
Parterne begierede nogen stund at talle sam/m/en, om de kunde træffe forlig, som blev dem
billiget,
imidlertiid indfandt sig her ved Retten alle de i stevningen benævnte Bønder og Naboer. saa
møtte og de Naboer, fra hvilcke Citanten efter stevnemaalet vil være skift fra, saa som Erich
Herrem, for ham møtte Procurator Traae, Anders, Jon og Herlug Gavle med Eier Erich
Sondwe, Johan/n/es og Halsteen Twete. der alle vedtog at være lovl: kaldet. Endelig
ærklærede Parterne at være forligte, og at Rettens Middel, i samtliges følge, wilde needsætte
Marckeskield, efter den anvisning de belovede at giøre.
uden for Gilbache bøegierde, strax ved støels veien, needsat En merckesteen som wisser ud
med weien og følger stølsveien, i en stoer steen under veien der hugget en gloppe som wisser
ud med veien til Herrems byttet. neden for dette mercke og under veien Eier Gilbache. Atter
ved støels veien blev hugget Een gloppe i en jordfast steen, som wisser lige op til Tweite
merket, der imel: er hugget tvende andre glopper og needsat en merkesteen som wisser linien
op. ved Tvete Mercket er hugget en L gloppe som wisser til Gilbache bøegierde, der hugget
en gloppe. imel: L gloppen og den gloppe ved bøegierdet er hugget tvende glopper som
wisser linien. inden og under disse mercker Eier Gilbacke. I Breesetskaret blev udj en stoer
steen hugget en gloppe som wisser need til tvende efter hin anden huggede glopper udj en
linie lige til Herrems Merket, i fra benævnte Breesetskar er hugget en L gloppe som wisser
hiem efter oven for Gilbache støllen og ligge til Sousjord mercket, der fra need til tvende
andre glopper som efter hin anden wisser til Herrems mercket. den/n/e med mercker
indhægnede Teig Eier Gilbache. uden for Mehofden, i den samfællets skouge-Teig, blev til
Gilbache indhægnet en skouge Teig med 5 glopper og Een merckesteen. Gilbache bøe blev
indhægnet med 4 glopper og 5 merckesteene fra de omgrænsende Gaarder, saasom Herrem,
Sousjord og Tvete. Gilbache nyder som gaml: været haver, fri støls hauner!! (havner) paa
Field støllen Reppene, samt frit støls veed.
Som intet widere war at foretage, bliver følgende beregning at giøre, saasom,
Sorenskriverens skyds og diet penge 3 rd: 8 s:, som formeedelst andre foretninger Modereres
til 1 rd: 3 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:, Laugretten per Mand 24 s:, er 2 rd:,
Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en retten!! (Rettens) løn 6 rd: 3 mrk:, her foruden paastoed
Citanten for Mænds opnævnelse, stevningens forkyndelse, Procurator løn, og Rettens
Personers underholdning her paa Aastædet, in alles 10 rd: 5 mrk:, bliver over alt {16 rd: 2
mrk:} 17 rd: 2 mrk:, her af betaller gaarden Herrem til Citanten 1 rd: 1 mrk:, Gavle betaller 1
rd: 2 mrk:, Johan/n/es Tvedt betaller 2 mrk:, om Resten blev Parterne foreenede at ligne paa
en hver Gaard efter som den skylder, da Sousjord betaller 8 rd: 2 mrk:, Halsteen Tvedt bet: 4
rd: 5 mrk:,
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og Citanten tager hos sig selv 1 rd: 2 mrk:, hvor imod Citanten betaller Retten, som af ham
blev efterkom/m/et. og foretningen sluttet.
Dend 1ste Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Fannestølen, beligende i Rundahlen og
Wangens Kirkesogn paa Woss, med efterskrevene Eedsoreme Laugrettesmænd som efter
Loven er opnævnt, sc: Frantz Wenviig, Erich Sundwe, Lars Bøygd, Tobiørn Rogne, Knud

Olsøn Store Ringheim, Holgier Reene, Niels Bøe og Tosten Hillestvedt, nærværende Bøygde
Lensmanden Frantz Wenviig.
hvor da for Retten fremstoed Knud Nielsøn Flisseran og gav tilkiende, det hand paa sin
huustroe Sigri Swendsdatter[s] vegne med Muntl: warsel nest afvigte aar for Juul til jorde
Tirsdagen indeværende aar, og atter til den/n/e Tægtedag her til Aastædet har ladet stevne og
indkalde Encken Orlog Biørnsdatter Fannestølen med swoger Michel Jwersøn Store Rochne,
at møde her for Retten med gaarden Fannestølens Odels Adkomst breve, at anhøre Odels
vidner det Citanten til Odel og Løsnings Retten paa sin huustroes vegne er berettiget. der
næst Dom at imod tage, det de indstevnte af mig skal imodtage Løsnings penge for gaarden
Fannestølen, og endelig at sware processens omkosning, og vil hand fornem/m/e om de
indstevnte møder.
Dend indstevnte Michel Jwersøn Store Rochne møtte paa egne og sin swiger Moder Orlog
Torbiørnsdatter[s] vegne og tilstoed warselen.
Citanten wiste penge for Retten, som hand sagde war 30 rd:, om indstevnte Michel Rochne
paa egene og sin sviger Moders vegne sam/m/e imindelighed vilde imodtage.
indstevnte Michel Jwersøn swarede Nej, det hand ej imodtog Løsnings penge.
Citanten tog pengene i sin egen giem/m/e, og paastoed de indstevnte Odels vidner forhørte,
som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Ranwej lille Growe, Niels Lie, Anders under
Kløwet, som alle møder. Citanten sagde ellers, det hand forhen, process at forekom/m/e, har
imindelighed tilbudet de indstevnte Løsnings penge, som hand med vidner kand bevise, men
de har ej dem vildet imodtage.
Michel Rochne tilstoed det Løsnings penge er ham og hands swiger Moder forhen tilbuden.
Citanten lagde i Retten En Extract af Wosse skifte Protoc:, efter afgangne Aschiel Olsøn
Fan/n/estølen, datteret 13de Maj 1726, for der med at bevise saa vel Odelen som Arvelinien,
sam/m/e er saa lydende. Citanten sagde, at som dette skiftebrev nocksom udvisser det
Aschiel Olsøn Fan/n/estølen Eiede og beboede den/n/e gaard i 30 aar, og altsaa fangede en
Roelig Odels hævd der paa, det hand haaber Michel Rochne imod sit bedere vidende og dette
bevis ej imodsiger, saa og udvisser det, at Sigri Svendsdatter, som er Citantens huustroe, war
en Arving efter bem:te Aschild Olsøn Fan/n/estølen, altsaa ufornøden at føre, til Rettens
ophold, de indstevnte Odels vidner, men sam/m/e frafaldes.
Dend indstevnte Michel Rochne sagde, det min swiger Fader Jon Olsøn Fan/n/estøllen, som
alle er bekiendt, for et aar siden ved døden er afgangen, og har ickun efterlat sig et barn som
eeneste Arving, der er Comparentens huustroe, der for intet skifte ved Rettens Middel er
holdet, men Comparenten som fuldmyndig, har selv skiftet med sin sviger Moder, der for intet
bevis ved haanden haver om sin swiger Faders dødelige afgang, hvor lenge det er siden, men,
naar Citanten tilstaar ham, at det er ickun et aar siden hands sviger Fader døde, vil hand strax
fremlæge sine Adkomster.
Citanten sagde, ieg tilstaar, at det er omtrendt et aar siden Michel Rochne sin swiger Fader
Jon Olsøn Fan/n/estøllen ved døden afgick, og at Michel Rochne har Jon Olsøn Fan/n/estølens
Eeneste ægte Arving til huustroe.
Michel Rochne lagde i Rette Et Odels Mageskiftebrev af 3 Junj 1726, læst til Tinge dagen
der efter. 2do: Een Odels Transport af 15 Junj 1726, læst til Tinge d: 7 Nobr: sam/m/e aar,
dem hand begierede ordlydende i Acten inddragen, og pro 3tio: Et Arveskiftebrev af 2 Maj
1739 efter Aschiell Olsøns Encke Britte Olsdatter Fan/n/estølen, hvor af hand begierede en
Extract af arvelinien og jordegodset her i Acten inddragen, {bem:te} saaleedes indlader sagen
til Doms. benævnte breve er saaleedes lydende.
Citanten paastoed Dom.
og bliver da først følgende beregning at giøre, Sorenskriverens fløtning frem og tilbage,
samt diet penge i 2de Reisedage, er 3 rd: 8 s:, som formeedelst andre foretninger Modereris til
2 rd:, den/n/e dags forretning 2 rd:, Laugretten, i hense[e]nde til deres lange reise her op til

Fields, kand ej ringere have per Mand end 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden for Laugrettens
tilkaldelse, samt besværlige reise, og opvartning ved Retten med at gaae Rettens middel til
haande, kand ej ringere have end en Rigsdlr:, tilsam/m/en 7 rd:
Da blev af Sorenskriveren og Laug Retten saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Den af Citanten Knud Flisseran i Retten lagde Extract af Wosse Fogderie Arve og skifte
Protoc: over den 13 Maj 1726 passerede arve og skifte Foretning efter afgangne Aschild
Olsøn Fannestøllen, udvisser det benævnte Aschild Olsøn udj fællig med hands huustroe
Britte Olsdatter, har indkiøbt den/n/e gaard Fan/n/estølen, som efter lovl: Tinglyst skiøde af
12 Julj 1694 skylder 12 mrk: smør med bøxel og herlighed, dend de begge, Mand og qvinde, i
fællig har eiet og beboet fra 12de Julj 1694 til i aaret 1726, som er 30 vinteres Roelig hævd,
der for efter Lovens 5te Bogs 5te C: 1 art:, pag: 797, og 3de Cap: 44 ar[t:], pag: 783, bliver
begge deres Odel. I aaret 1726, dend 13 Maj, er arveskiftet foretaget og sluttet efter da
afgangne Aschield Olsøn Fan/n/estølen, som den i Retten frem lagde Extract udvisser, og som
hand ingen livsarvinger efterlod sig, men ud[e]arvinger, hvor af Citantens
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huustroe Sigri Svendsdatter er En Søsterdatter, har skifte Retten, i følge Lovens allegerede 5te
Bogs 3de C: 44 art:, udlagt halve gaarden Fan/n/estølen 6 mrk: smør paa Mandens arvinger,
og den anden halve gaard, som liggeleedes skylder 6 mrk: smør, paa Encken Brite Olsdatter,
som begge deres Odel: dette uagtet, stevner Citanten paa den heele Gaard, som skylder 12
mrk: smør. Hvad nu den halve gaard Fannestølen[s] 6 mrk: smør anbelanger, da er som melt,
sam/m/e udlagt paa Manden Aschield Olsøns arvinger, og sam/m/e lodnet hands ælste
søstersøn Anders Johansøn for 7 rd: Indstevnte Michel Jwersøn Rochne, paa sin huustroe og
swiger Moders vegne, beviser med Arveskiftebrevet af 2den Maj 1739, det hands swiger
Fader Jon Olsøn Fannestølen, som for Et aar siden ved døden er afgangen, war En Arving
efter Qvinden Brite Olsdatter, der for indlader sig i Odels Mageskifte med benævnte Anders
Johansøn, som havde arvet efter Manden den halve gaard, og saaleedes ved Mageskiftebrev af
3 Junj 1726, til sig, neml: Jon Olsøn, Mageskifter fra Anders Johansøn den halve gaard, vide
benævnte Mageskiftebrev, som her ad acta er tilført. Den/n/e halve Gaard 6 mrk: smør, haver
afgangne Jon Olsøn Fannestølen Eiet fra benævnte 3 Junj 1726 til aaret 1756, da hand ved
døden afgick, og efter ham, hands indstevnte Encke Orlog Biørnsdatter med swoger Michel
Jwersøn Rochne Eiet den til den/n/e dag, som er 30 vinteres hævd. Efter saadan sagens
beskaffenhed, Kiendes for Rætt, det indstevnte Encke Orlog Biørnsdatter Fan/n/estølen med
swoger Michel Jwersøn Rochne, for Citanten Knud Flisserans tiltalle, i den/n/e sag, bør fri at
være. betræffende Processens omkostning, da betaller Knud Flisseran til Rettens Personer,
efter den beregning som i Acten er indført, 7 rd:, i det øfrige ophæves omkostningerne paa
begge sider.
Dend 4de Julj blev paa Ewanger Tingstue, med Waswærens Almue, holden Et
Almindeligt Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire
Laugret som paa fol: 30 findes opnævnt og Specificeret, undtagen i Anders Rasdalens stæd sat
Knud Stywe. nærværende inden Retten Fogden hr: Kam/m/er Raad Smith med Bøygde
Lensmanden Ole Brynildsøn Horwej, med den Tingsøgende Almue,
hvor da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret
Forord: angaaende misbrug med brendevins drick at afskaffe, med widere, udj Norge, dateret
8de Martj 1757.

Hans Exellence hr: Stiftbefalingsmandens skrivelse af 1ste Junj a: c: til Fogden, at lade lysse
efter 2de fra Aggershuus Fæstning bort rømte Slaver, sc: Jonas Hagelberg og Christopher
Tronsøn, samt En skiltvagt, sc: Christopher Olsøn. item 2de fra sam/m/e Fæstning
bortrømte Arrestantere, sc: Hans Jonsøn og Thore Christensøn, som var indsat for begangne
Tyverie.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Rewers, af 12 Jan: 1757, til Trorbiørn!! Jonsøn
pa 1 L: 2 pd: 6 mrk: smør i Gaard: Ewanger, blev læst.
Arveskifte brevet af 27 Apiil 1757, efter Guro Olsdatter, blev læst, og var stervboen Eiende
jordegoeds udj gaarden Langeland ½ Løb 9 mrk: smør, wurderet 75 rd:, og udlagt i arv,
saasom til Enckemanden Lars Siursøn 22 ½ mrk:, til børnene, neml: Mogns 11 ¼ mrk:, og til
Britta og Anna, hver 5 5/8 mrk: smør. Nock udj gaarden Sewalstad 13 ½ mrk: smør, vurderet
27 rd:, og udlagt i arv til bem:te arvinger, saasom til Enckemanden 6 ¾ mrk:, søn/n/en 3 3/8
mrk:, og hver af døtterne 1 11/16 mrk: smør.
Lars Siursøn Langeland udgivene skiøde af dags dato til Mogns Andersøn paa 10 1/8 mrk:
smør i Gaarden Sewalstad, blev læst.
Aad Berjesøn Brunborg udgivene gavebrev af dags dato til Berje Aadsøn paa Et Spand smør i
gaarden Brunborg, blev læst.
Sig:r Joachim Nordahls udgivene gieldsbrev af 27 Junj 1757 til hr: Assessor Brøcher for
laante penge 600 rd:, imod det underpant af halvedeelen i Leedingen af Apostel godset her
paa Woss, blev læst.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxelbrev, med Revers, af 13 Martj 1757, til Simon Jacobsøn paa
18 mrk: smør i gaarden Bindingebøe, blev læst.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxelbrev, med Revers, af 9 Febr: 1757, til Lars Haldorsøn paa 2
pd: 9 mrk: smør i gaarden Qwileqwaal, blev læst.
Jon Haldorsøn Qwileqwal og Lars ibdm: udgivene skriftlige forpligt af dags dato til Aarlig
livs ophold for deres Forældre, Faderen Haldor Jons[øn] og Moderen Maritta Larsdatter, blev
læst.
hr: Cancellie Raad Fleischer og Ole Andersøn Bolstad udgivene bøxel brev, med Rewers, af 3
Julj 1756 til Jwer Siursøn Nache paa 2 pund smør i gaarden Nache, blev læst.
Helje Olsøn Gietle udgivene skiøde af dags dato til Lars Siursøn paa 22 ½ mrk: smør i
gaarden Langteland, blev læst.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Rewers, af 13 Martj 1757 til Jngebrigt Nielsøn
paa 18 mrk: smør i Gaarden Bindingebøe, blev læst.
En ditto bøxelseddel, med Rewers, af 9de Febr: 1757 til Joen Haldorsøn paa 2 pd: 9 mrk:
smør i Gaarden Qwileqwaal, blev læst.

Bøygde Procurator Niels Traae for Ole Pedersøn Haarviigen efter forige tiltalle, æskede sagen
i Rette Contra Johan/n/es Davidsøn Rongen med huustroe Ranvei Endredatter, og wilde
fornem/m/e hvad sagvolderne havde at forestille.
Sagefalds Eieren Sig:r Nordahl paa Justitie[n]s vegne møtte.
Sagvolderen Johan/n/es Rongen med huustroe møtte og gav til kiende, det de til Wangens nu
forestaaende Som/m/er-Ting haver indstevnt en deel widner om dette paatalte slagsmaal. alt
til et Tingsvidnes erholdelse, der for begiere[de] sagen udsat til næste Ting, at de bem:te
Tingsvidne til sagens oplysning kand frem læge.
Sagsøgerne havde her imod ej noget at erindre.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
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Bøygde Procurator Niels Traae for Pigen Britta Johan/n/esdatter Øxendahlen, som og paa
Justitiens wegne, gav til kiende, det hand med muntl: warsel til dette Ting lovlig har ladet
stevne og indkalde Siur Olsøn Tøssen, fordj hand med skieldsord, hug og slag har overfaldet
Citantinden Britta Johan/n/esdatter, der om sagvolderen at anhøre vidner, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, sc: Helje Johan/n/essøn Tøssen og hands Kone Torbiør Aadsdatter,
Rasmus Johan/n/essøn Tøssen og hands Kone Maritta Johan/n/esdatter, \Britta Olsdatter/, Jon
Johansøn Tøsse og hands Kone Jngier, der næst sagwolderen at imodtage Dom til
undgieldele, samt og tillige at betalle Citantinden Resterende tieneste løn 1 rd: 3 mrk:, med en
trøye for 2 mrk: som ligeleedes Rester paa tieneste løn/n/en, tilsam/m/en 1 rd: 5 mrk:, og at
sware processens omkostning. vilde fornem/m/e om sagvolderen med de indstevnte vidner
møder.
Sagwolderen Siur Olsøn Tøssen møtte og tilstoed warselen. af widnerne møtte Helje
Johan/n/essøn Tøsssen, de andre icke efter paaRaabelse.
Stevne vidnerne Ole Brynildsøn Haarviigen og Niels Olsøn Rasdahlen afhiemlede
stevningen, under Lovens faldsmaal, lovligen at have forkyndt for en hver af widner[ne] i eget
paahør.
Citanten paastoed det ene mødende widne forhørt. Eeden forklaring blev vidnet forelæst og
formanet at blive ved sandhed, da vidnet Helje Johan/n/essøn, boende paa Gaarden Tøssen,
fremstoed, aflagde Eeden efter Loven, og sagde hvercken at have seet eller hørt noget af det
paastevnte. Procurator Traae tilspurte vidnet, om hand icke af sine Naboer har hørt talle om
den overlast og de beskyldninger {Citanten} sagvolderen har øvet imod og tillagt min
Principalinde. Resp: min grande Rasmus har sagt til mig det {hun} hand havde hørt sige, at
Pigen var dængt (: er slaget :) af Siur Tøssen, og at Siur skulde beskylt hende for, det hun
havde staalet nogle penge fra Siur Tøssen da hun tiente hos ham.
Citanten erindrede om Laudag for de udeblivende vidner.
Afskeediget,
De lovlig indstevnte vidner Torbiør Aadsdatter, Rasmus Johan/n/essøn Tøssen, Maritta
Johan/n/esdatter, Britta Olsdatter, Jon Johan/n/essøn Tøssen med Kone Jngier, forelæges at
møde, under Lovens falsmaal straf, til næste ting.
Dend 5te Julj Continuerede end da Ewanger – eller Waswærens – Ting.
Anders Exe udgivene skiøde af 4 Julj 1757 til Ole Andersøn Mørqwe paa et Spand eller 18
mrk: smør i Gaarden Biørneviigen, blev læst.

Fogden hr: Kam/m/er Raad Smith lod inden Retten oplæsse og Examinere første og 2den
Termins skatte Restance, hvis endelige Sum/m/a var 176 rd: 74 s:, som ingen noget der imod
have at erindre, var hand Rettens Attestation begierende, som blev billiget.
Efter 3de gange udraabelse befandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
Dend 6 Julj blev paa Wangens Tingstue holden Som/m/er- Skatte- og Sagefalds-Ting, da
Retten blev beklæd med det Ordinaire Laugret, som paa fol: 34 findes opnævnt og
Specificeret. nærværende i Retten Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith, Bøygde Lensmanden
Frantz Wenviig med den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret den Kongl: Forord: og ordre som paa fol:
41 findes Extraheret ved Ewanger Ting at være publiceret.
Sig:r Nordahl til hr: Assessor \Brøcher/ udgivene gieldsbrev af 27 Junj 1757 for laante penge
600 rd:, imod det underpant af halveedeelen!! i Apostels leedingen, blev læst.
Dend Laugrettes mand Knud Tachle forestillede at have forfald, og altsaa i hands stæd havde
betinget Aad Torgiersøn Breche, som beklæde hands sæde.
Sig:r Kiærulf paa hr: Biskop Pontoppitans vegne udgivene bøxelbrev, med Revers, af 15de
Martj 1757 til Rognald Larsøn paa 1 Løb smør i gaard: Reqve, blev læst.
David Johan/n/essøn Stuerjord udgivene gieldsbrev af 19 Nobr: 1744, læst til Tinge samme
aar, og indført i pantebogen paa fol: 177, blev efter paategnede qvittering af 14 Apriil 1757
anvist til udslettelse.
Stephen Michelsøn Grævle udgivene gieldsbrev af 16 Febr: 1748, læst til Tinge sam/m/e aar,
og indført i pante Bogen paa fol: 275, blev efter paategnede qvittering af 9de Febr: 1757
anvist til udslettelse.
Brynild Torgiersøn Store Rochne udgivene gieldsbrev af 14de Octbr: 1750, læst til Tinge
dagen derefter, og indført i Pantebogen paa fol: 327, blev efter paategnede qvittering af 16
Nobr: 1756 anviist til udslettelse.
Niels Nielsøn Lødwe udgivene gields brev af 4 Julj 1757 til Anders Endresøn Elie for laante
penge 200 rd:, imod det underpant af 1 Løb 1 pd: 4 mrk: smør i gaard: Lødve, blev læst.
Dend 7de Julj Er ved Wangens Som/m/er Ting følgende passeret.
Arveskifte brevet af 4 Martj 1756, sluttet efter Kari Knudsdatter Næsseim, blv læst, og var
stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds i gaarden Nesseim 1 pd: 13 mrk: smør uden bøxel,
wurderet 24 rd: 4 mrk:, som i arv er udlodnet til følgende arvinger, Enckemanden Ole
Aamunsøn Nesseim arvet 18 ½ mrk: smør, den sal: qvindes Børn, sc: Synneve Nielsdatter
arvet 3 mrk:, Niel Olsøn 6 ½ mrk:, Aamun Olsøn 6 mrk:, og Unne Olsdatter ligesaa arvet 3
mrk: smør.

David Johan/n/essøn udgivene skiøde af gaars dags dato til Siur Stephensøn paa 1 pund 12
mrk: smør med bøxel i gaarden Stuerjord, blev læst.
Siur Stephensøn Stuerjord og Stephen Michelsøn Græfle udgivene gieldsbrev af dags dato til
Størk Aadsøn Qwaale for laante penge 200 rd:, imod det underpant af 1 pd: 12 mrk: smør med
bøxel i gaarden Stuerjord, og 1 pd: 12 mrk: smør med bøxel, og overbøxel til Et pund smør, i
Gaarden Græfle, blev læst.
Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig for hr: Capitain Borse gav til kiende, det hand med
Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Niels Finne og Gudwe Mølster, at
anhøre skafferen Ole Pedersøn Finnes Eedelig forklaring, det hand lovlig havde tilsagt [og]?
indstevnt 2de jordebrugende til at skydse bem:te hr: Capitain indeværende aar paa sin
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lovlige Reise fra Sessionen, her fra og til Ewanger, er 2 ½ Miil, men aldeeles udeblev, der for
Dom at imodtage til at betalle hver dobbelt skyds skydts, som er hver 40 s:, samt Mulct efter
skydts Forordningen, og at erstatte processens omkostning. og vilde hand fornem/m/e om de
indkalde møder, siden skydts skafferen møder, den hand paastoed Eedelig forhørt.
for Encken Gudwe Mølster møtte Bøygde Procurator Niels Traae, som tilstoed warselen,
sagde fremdeeles det Gudwe Mølster benægter ej at være tilsagt af Skafferen om den/n/e
skyds.
Niels Fin/n/e efter paaRaabelse møtte ej.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Jwer Jwersøn Rongs-bøen afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt paa Gaarden Finne i Niels Finne sin Kone Britte Knudsdatter[s] paahør, siden
Manden ej lod sig finde.
Citanten paastoed Skyds skafferen Eedelig forhørt, og erindrede om Laugdag for den
udblivende Niels Finne.
Skyds skafferen Ole Pedersøn Finne fremstoed for Retten og aflagde saadan forklaring, at da
hand fick bud at tilsige skydtsen til hr: Capitainen, tilsagde hand strax Niels Finne sin Kone at
lade skydtse, da hun strax befalede hindes søn at gaae hen for at see Kløven hand skulde føre.
der efter gick hand, skydtsskafferen, til Mølster og tilsagde Encken Gudwe Mølster at skydtse
med den anden hest, siden der til hr: Capitainen behøvedes tvende hester, og som ieg da
forekom Enckens søn Torgier Davidsøn, der [er] en voxen Karl, sagde ieg ham mit ærende, da
Torgier sagde det de havde ickun øgen hiem/m/e, og hesten var paa støllen, begierede ieg
vilde talle med Mathias Mølster sin Kone om at skaffe skydts, det ieg og giorde, men Mathias
Mølster[s] Kone sagde det de havde ingen heste hiem/m/e. da gick ieg atter til Gudwe
Mølster og tilsagde hende at skydtse med hindes øg, men baade hun og Niels Finne blev ude
med skydtsen, saa Capitainen ej bekom skydts af dem, men maatte ligge over sin tiid, til
anden skydts kunde bekom/m/es.
Afskeediget,
dend lovl: indstevnte Niels Finne forelæges at møde til næst anstundende høste Ting.
Dend 8de Julj Er ved Wangens Ting saaleedes passeret, som følger.
Udj sagen indstevnt af Øyel Nessem Contra Johan/n/es Twedt, som begge møtte, er saaleedes
for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det søgemaal som Øyel Nessem, paa Egene og sine steebørns vegne, har anlagt imod
Johan/n/es Twedt eller Drøgswold, er af den/n/e beskaffenhed. Encken Giertrud

Størkaardatter, som nu haver til ægte hoved Citanten Øyel Nessem, haver udj arveskiftet efter
hindes første Mand, afgangne Colbeen Siursøn Nessem, angivet det indstevnte Johan/n/es
Twedt var skyldig til stervboen 5 rd: 2 mrk: 12 s:, sam/m/e er bleven lodnet imel: Encken og
hindes Børn, Vide Arveskifte brevet af 8 Junj 1751. Disse 5 rd: 2 mrk: 12 s: benægter
Johan/n/es Tvedt alldeeeles ej til stervboen at være skyldig. Hoved Citanten Øyel Nessem, til
fordringens rigtighed at afbeviise, har indkaldet det vidne Mogns Johan/n/essøn Twedt. Men
sam/m/e vidne har ej forklaret andet, end at afgangne Colbeen Nessem har leveret widnet 4
rd: 1 s:, som hand skulde levere, og leverede, til Johan/n/es Tvedt for halvdeelen udj en hest,
som oftbenevnte Colbeen Nessem havde Kiøbt af den indstevnte Johan/n/es Tvedt. Dette har
Johan/n/es Tvedt vedtaget, det de til ham leverede 4 rd: 12 s: er for halvdeelen i en hest. Thj
Kiendes for Rett, det indstevnte Johan/n/es Tvedt bør bevise hvorleedes stervboen eller
afgangne Colbeen Siursøn Nessem af ham er skeet fyldets!! (fyldest) for halvdeelen i den af
ham solte hest, da processens omkostninger ophæves paa begge sider. I mangel af lovlig
bevis, bør Johan/n/es Tvedt til hoved Citanten betalle de oppebaarne 4 rd: 12 s: med Renter
fra skiftebrevets dato af 8 Junj 1751 til betalningen skeer, samt i Processens omkostning 3 rd:,
inden 15ten dage efter Dom/m/ens forkyndelse, under Nam og Execution.
Bøygde Procurator Niels Traae for Ole Nielsøn Mørqve, gav til kiende, det hand med Muntlig
warsel har ladet stevne og til dette Ting indkaldet Johan/n/es Tvedt for skyldig wærende 12
rd:, meere eller mindre kand ej Netto siges, men der for er skeet udlæg i skiftet efter dend
indstevntes huustroe, der om kaldet at fremlæge skiftebrevet i Retten til beviis om den Rette
hovedstoel med Renter fra skiftebrevets dato til betalningen skeer, her foruden er hand
stevnet til at betalle til Citanten 3 rd: 3 rd: 3 mrk: som Rester paa et heste kiøb, om alt at
imodtage Dom, som og for processens omkostninger.
Dend indstevnte Johan/n/es Twedt møtte, tilstoed warselen, begierede sagen udsat til neste
Ting, for at Contra stevne hoved Citanten til Leqvidation, da hand hos ham har Contra
Fordringer.
Afskeediget,
den af Johan/n/es Tvedt forlangende udsettelse billiges.
Bøygde Procurator Traae æskede sagen i Rette efter forrige tiltalle Contra Ole Myrland og
Eilef Arnesøn med søster Brita Aarmod, og vilde fornem/m/e om de møder.
Ole Myrland møtte paa Egene og sin broders vegne, ligesaa møtte Britte Aarmod, som
forestillede, det de formeente at Citanten ej havde meere at fordre end som 1 rd:, {der for} og
altsaa faaen meere end hand retmæssig tilkom/m/er, og den som har bekom/m/et Bibelen, har
lovlig bekom/m/et den for sin Retmessige fordring.
Traae begierede sagen udsat til den 11 Julj førstkom/m/ende, at hand med lovlige skiftebreve
kand beviise fordringens rigtighed.
Afskeediget,
sagen gives Rum til førstkom/m/ende Mandag den 11 Julj.
Johan/n/es Rongen gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Ole Pedersøn Horviigen af Waswærens Tinglav, widner at anhøre, om aarsagen
til det slagsmaal, hvor om Processens imel: den/n/em føres, alt til et lovskicket Tingsvidnes
erholdelse. vidnerne, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Johan/n/es Tvete,
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Colbeen Johan/n/es-søn Tvete og Samson Olsøn Ulwen, og som de indstevnte vidner møder,
paastoed hand dem eedelig forhørt.

Procurator Traae møtte for Ole Horviigen og tilstoed warselen.
de indstevne vidner møtte. Eedens forklaring blev dem forelæst og formanet at blive ved
sandhed.
1ste Vidne, Johan/n/es Colbeensøn, boende paa Gaarden Tvedt, aflagde Eeden efter Loven
og vidnede, at Nestl: aar om høsten, da vidnet paa sin reise fra Bergen kom til Bolstadøren,
hørte hand det Brynild Mæland og Johan/n/es Hermunsdahlen trættede om et Marckeskields
brev, det Johan/n/es ej vilde holde for gyldigt, siden der ej var 8te Laug Rettes mænds hænder
under. fremdeeles sagde Johannes [Hermunsdalen]?, det hand ej var lovlig stevnt, sigende, de
stevnte mig som en huusfott!!. da siger Johan/n/es Rongen til Johan/n/es Hermunsdalen, du
skulde icke være saa ill med Mælands Mændene, havde du med mig at bestille, skulde du
blive viisere end du er. lang tiid der efter kom begge disse Johan/n/esser til sam/m/en i
stoerstuen, Johan/n/es Hermunsdalen sat bag bordet og Johan/n/es Rongen stoed hos ved
bordenden, der kom de atter i trætte om det sam/m/e, da kom Ole Horviigen og tog Johan/n/es
Rongen baglens og røckede ham frem paa gulvet. uden at tale et ord, da snoede Johan/n/es
Rongen sig og tog i Ole Horviigen, der til Kom Johan/n/es sin Kone og tog i begge deres arme
og raabte 3 gange, gode Ole Horviig, lad blive Manden min. Ole prøvede at vilde needlagt
Johan/n/es, men Johan/n/es gick 2 eller 3 gange over golvet med ham, da bar det i golvet med
dem og Ole under, da sprang {Ole} Johan/n/es sin Kone i haaret paa Ole og Rev ham, da tog
vidnet Konen fra dem og holdt hende. da de 2de Mænd war kom/m/en op, og Ole end da holt
Johan/n/es i brøstet, kom de atter anden gang paa Gulvet og Ole var under. ieg saae siden det
Johan/n/es sin skin trøye laae paa gulvet og var reven i støcker, men hvem der havde giort det,
ved vidnet icke. mens Johan/n/es og hands Kone reiste bort der fra, holdt Christopher Øren
Ole, at hand icke meere skulde kom/m/e til dem føren de i baaden var bortkom/m/en.
parterne havde ej noget at tilspørge vidnet. Dom/m/eren tilspurte vidnet om parterne vare
beskienckede. Resp: jo, de ware beskienckede.
2det Vidne, Colbeen Johan/n/es-søn Tvedt, tienende hos Erich Herrem, er Soldat. efter
aflagde Eed vidnede, at hand den omvunde tiid war med paa Reisen for sin huusbonde.
Vidnede om all skienderiet lige som første vidne, men havde icke seet hvorleedes Johan/n/es
Rongen i hastighed kom ud paa golvet, da Ole Horviig havde fat paa Johan/n/es, og hand
igien snoede sig og tog fat igien paa Ole og tog de hin anden i armene, siden widnede
Conform med første vidne. Johan/n/es Rongen tilspurte vidnet, om hand saae det ieg slog
Ole. Resp: ieg saae de holdt hin anden i armene, og at Ole ofte havde haanden i væiret og
vilde slaae.
3de Vidne, Samson Olsøn, boende paa Gaarden Ulwen, efter aflagde Eed vidnede, vidnede!!
at have hørt den omvundene tiid, det Brynild Mæland og Johan/n/es Hermunsdalen havde
skiendes om et marckeskieldbrev. havde og hørt det Johan/n/es Hermundsdahlen og
Johan/n/es Rongen havde skiendes om det sam/m/e, men kand ej mindes ordene. om
slagsmaalet widner Conform med de andre vidner. har ej seet det Christopher Øren skulde
holde holde!! Ole, mens Johan/n/es og hands Kone reiste bort, ved intet om saadant.
Citanten war Tingsvidne begierende om hvis passeret er, som blev billiget.
Dend 9de Julj Er ved Wangens Som/m/er Ting følgende passeret.
Hans Jngebrigtsøn Lille Hirdt udgivene skiøde af gaars dags dato til Ole Hansøn paa 2 pund 1
½ mrk: smør med bøxel i gaarden Lille Hirt, blev læst.
Ole Hansøn Hirdt og Øyel Hansøn ibdm: udgivene skriftl: forpligt af gaar dags dato til deres
Forældre Hans Jngebrigtsøn og Ragnilde Mognsdatter, om hvad i deres leve tiid aarlig skal
nyde af dem til livets ophold, blev læst.

Anna Jonsdatter Øfsthuus og Erich Knudsøn Lille Røtte udgivene skiøde af gaar dags dato til
Brynild Knudsøn paa 2 Løber smør i gaard: Øfsthuus, blev læst.
Brynild Knudsøn Øfsthuus udgivene skiøde af gaar dags dato til Jon Knudsøn paa 2 pund 15
mk: smør i gaarden Lille Røtte, blev læst.
Lars Mognsøn øfre Fenne udgivene skiøde af gaar dags dato til Knud Olsøn paa 2 Løber smør
i gaarden Øfre Grouwe, Finne goeds, blev læst.
Siur Stephensøn Ygre udgivene gields brev af 18 Martj 1756 til Cancellie Raad Fleischer, læst
til tinge den næst paafølgende 5 Junj, og inført i Pante Bogen paa fol: 447 og 448, blev efter
paategnede qvittering af 8de April 1757 anviist, og af Pante bogen udslettet.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Rewers, af 7 Martj 1757, til Ole Larsøn paa ½
Løb 9 mrk: smør i gaarden Hegeland, blev læst.
Arveskifte brevet af 10de Febr: 1757, sluttet efter Randwei Oldatter, blev læst. og var
stervboen Eiende jordegoeds i Gaarden Bachesthuun 2 Løber 2 pd:smør med bøxel. wurderet
384 rd:, og lodnet imel: arvingerne, saasom Encke Manden Knud Nielsøn arvet 1 Løb 1 pd:
smør, Børnene, sc: Niels Knudsøn arvet 1 pd: 15 mrk:, Ole ibdm: 1 pd: 14 mrk:, og Britta
Knudsdatter 19 mrk. smør.
Arveskifte brevet efter afgangne Lars Einersøn, sluttet 9de Febr: 1757, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden øvre Growe En halv Løb smør uden bøxel, wurderet
24 rd:, og imellem arvingerne lodnet, saasom Encken Randwei Jwersdatter arvet 18 mrk:
smør, og Børnene, neml: Jwer, Knud, Gullich og Mathias Lars-søn/n/er, hver arvet 4 mrk:,
og Swend Larsøn arvet 2 mrk: smør.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Revers, af 8 Nobr: 1756, til Jwer Larsøn paa 1
Løb 6 mrk: smør i gaarden øvre Growe, blev læst.
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Randwei Jwersdatter og medJnteressendere udgivene skiøde af 7 Julj h: a: til Jwer Larsøn paa
1 pd: 12 mrk: smør uden bøxel i Gaarden øvre Growe, blev læst.
Jwer Larsøn øvre Growe skriftlige forpligt af 7 Julj a: c: til sin Moder Randwei Jwersdatter,
hvad hun aarlig skal nyde til underholdning, blev læst.
Bøygde Procurator Traae for Britte Giære efter forige tiltalle Contra Ole Lie, æskede sagen i
Rette.
den indstevnte Ole Lie møtte, tilstoed og svarede til sigtelse, det hand aldrig har været sin
broder Michel Richolsøn de paastevnte 2 rd: skyldig: men da hand, omtrendt for 12 aar siden,
som et barn fulde sin Fader paa hestehandelen i Nordhorleen, blev ham af bem:te sin broder
leveret 2 rd:, som hand skulde bære, og bar til hands Fader, som er hands steefader Knud
Fittie, og som hands Forældre inu lever og ej nægter for at have bekom/m/et benævnte 2 rd:,
er hand forundret over søgemaalet. hvad de udj søgemaalet anbelangende 2 mrk: 4 s: angaar,
for en Koe leie, er ret: men der for har hands broders Koene, i 5 dage beste aan!!, haft hands
tieneste Tøss. Niels Traae benægtede, det ickun var 3 dagge. Ole Lie sagde at kunde beviise

at det var 5 dage. betræffende de paastevnte 8 s:, da sagde Ole Lie, den første høst hands
broder var i Hospitalet, war hands Kone der inde og gav ham nogle Madwahre, om waaren
der efter kom Comparenten selv til Bergen, gick saa atter til sin broder og gav ham nogle
Madwahre, da leverede hand ham 8 s:, som hand skulde kiøbe noget for og give sin Kone for
sendingen.
Procurator Traae lagde den swage Mands egen skriftlige angivelse og Klagemaal i Rette,
datteret Bergen d: 23de Apriil 1757, som var med lovl: stemplet papiir belagt, saalydende.
Dend indstevnte Ole Lie sagde ellers, det hand med Eed vilde bekræfte, ej at være de
omtvistede 2 rd: skyldig, men har leveret dem som melt til sin steefader.
Niels Traae var fornøyet med, det Ole Lie giorde Eeden.
Ole Lie aflagde Eeden paa den maade som tilbudet var.
Niels Traae frafald sagen.
Hernæst blev Retten beklæd med det Laugrett, som har betiendt Retten udj Aastæds sagen paa
Gaarden Lie, selver sag blev til Doms optagen til i dag, vide fol: 36. da begge Parter møtte,
Dom at anhøre. og blev da saaleedes for Rett, Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Hoved Citanten Anders Michelsøn Nedr: Lie, med lovfaste vidners Eedelig forklaring og
giorde anvisning, har beviist, det Marckeskieldet imel: Gaarderne Nedr: og øvre Lie,
begynder i Growen. dette sted er et sort Bergsted, eller skarv, hvor igien/n/em løber en liden
bæck eller Elv, kaldet Growen, og i Cituations Cartet mercket A, men i Cartet kaldes bem:te
mercke Gropen, da det skal være Growen: der fra, har vidnerne forklaret og giort anvisning,
det Marckeskieldet, i lige linie, gick op i Wiches-Skaret, som er det faste berg eller
bergham/m/er, ret som en odde i skarvet, tæt ved Gaarden Wiches-veien, i Cituations Cartet
mercket C, der fra atter i lige linie op i Berg støllen strax Westen for Et Birkestræe, i Cartet
Mercket F, /: {men} Bircketræet mercket E. :/ der fra lige op i Fieldet. Contra Citanterne
paa øvre Lie har her imod, med en deel beslægtede og besvogrede vidners forklaring og
anvisning, wildet beviise, det Marckeskieldet skulde begynde i Weie Skifte, er en vej som
deeler sig til øvre og Nedre Lie, i Cituations Cartet mercket B. saadan en vej som deeler sig,
kand af Men/n/eskens og heste traad blive forandret, til og fra Een allen meere og mindre, der
kand giøre en stoer forskiel i en lang Destance. fra Weie Skiftet mercket B, skulde
Marckeskieldet gaae lidet i snid op til Wiches-Skaret, merket i Cartet D, er en liden grøn
houg, eller tuue, ret ligesom de tuuer Muulvalper opskyder, naar de med græs overgroer.
Men, ellers ligger i Sydost fra det stæd, et gott støcke, En skoug, hvor igienem er need fælt og
hugget Et Skaar eller Skar, Ret ligesom en Alee, dette Skaar eller Skar kaldes Wiches Skaret,
hvor af anleedning er taget, at kalde den liden grøn/n/e tuue eller houg Wiches Skaret, hvor
fra Marckeskieldet skulde gaae op i Berg-støllen Østen for den forhen om/m/elte Birck, hvor
Cituations Cartet mercker G, der fra op i Fieldbruunen. Det som har aarsaget Hoved Citanten
at anlægge den/n/e betydelige og Kostbare Aastæds sag, er, at Contra Citanterne paa Gaarden
øvre Lie, aar efter andet har udviet og fløttet deres Bøegierde, og i særdeeleshed med det nye
gierdes anlægelse og opsættelse, hvor med alt i almindelighed, hoved Citanten merckelig er
bleven fornermet, ved trængsel for sine Creatures beite, som og ved skougens ødeleggelse
med gierde fang til disse store og vitløftige gierder, da der icke nu findes en maadelig skoug
til begge gaarders fornøden brug. Efter saadan sagens beskaffenhed, Kiendes for Rætt at
være, det Marckeskieldet imel: disse Tvende gaarder Øfre og Nedre Lie, bør være i Growen,
der fra i lige linie op i Wiches-Skaret, og atter op i sam/m/e linie i Bergstøllen strax Westen
for det Bircketræe som staar paa støllen, og saa fremdeeles i bem:te linie lige op i
Fieldbruunen. Og bør det at staae hoved Citanten Anders Michelsøn Lie frit fore, naar hand
det paa lovl: maader forlanger, paa begge gaarders lige bekostning, at lade needsætte lovlig

Stabel og Marckeskield, paa den/n/e nu paadømte Marckeskields linie imel: disse Tvende
gaarder Øfre og Nedr: Lie. Da det saaleedes, som melt er, er
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øyensiunlig, det Contra Citanterne øvre Lie beboere, med bøegierdets udfløttelse og nye
gierdets anlegelse, har givet anleedning og aarsage til den Aastæds process og Rettergang, saa
bør de og, neml: Contra Citanterne, En for alle og alle for En, at betalle til hoved Citanten
Anders Michelsøn Lie i processens omkostning 60 rd:, og til Justitz Cassen 1 rd: 3 mrk: 12 s:,
inden 15ten dagge efter den/n/e Doms forkyndelse, under Nam og Execution.
Der efter blev Retten igien betiendt med det til Tinget ordinerede og sædvanlige Laugret, er
fremdeeles passeret som følger.
Michel Dugstag gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Lars Ellingsøn, tienende paa Mit Ringheim, for {skyldig værende} \Resterende/ 4 rd:
3 mrk: for en Øg hand Kiøbte af Citanten, for kiøbe Sum/m/en Aschiel Bøe Caverede, som
var 7 d: 3 mrk:, der paa blev betalt 3 rd:, Rester 4 rd: 3 mrk:, altsaa er Aschiel Bøe tillige
stevnet som Cautionist at svare det som maatte mangle hos Lars Ellingsøn, begge at lide Dom
til at betalle, samt at svare processens omkostning. saa ere de og begge indkaldet at anhøre
widner om kiøbet og Cautionen, og widnerne under Lovens faldsmaal indkaldet, sc: Brynild
Knudsøn Hellewe og Mikel Aschielsøn Melwe, som begge møder, dem Citanten paastoed
Eedelig forhørt, wilde først fornem/m/e om de 2de paagieldende møder.
de indstevnte bleve begge paaraabt, men ingen vilde sware, dog var Aschiel Bøe her paa
Tingstædet, men wilde hvercken svare eller træde ind for Retten, da hand blev paakaldet.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Jwer Jwersøn, huusmand paa Rogne, afhiemlede
stevningen at være lovlig forkyndt paa Gaarden Ringheim for Lars Ellingsøn udj hands
Madmoder Sigvor Michelsdatter[s] paahør, siden hand ej var tilstæde. der næst forkyndt
stevning[en] paa Gaarden Bøe i Aschiel Bøe[s] Eget paahør.
Eedens forklaring blev de tvende Mødende vidner forelæst og formanet at blive ved
sandhed.
1ste Vidne, Brynild Knudsøn, tienende hos Anders Løen, efter aflagde Eed vidnede, at
accorten blev sluttet imel: Michel og Lars Ellingsøn om Øgen for 7 rd: 3 mrk:, paa den maade
at Lars Ellingsøn skulde betalle pengene strax, eller stille Caution der for. i det sam/m/e kom
Aschiel Bøe til dem, da begierede Lars det Aschiel Bøe wilde Cavere for kiøbe Sum/m/en, saa
vilde hand give ham En ort, men Aschiel paastoed 2 ort, dem Lars tilsagde ham. der paa
Caverede Aschiel Bøe for Lars Ellingsøn til Michel Dugstad for de 7 rd: 3 mrk:, uden at sætte
nogen fast dag naar pengene skulde betalles, dog paastoed Mikel det hand vilde have
penge[ne] føren de kom fra Marckenet, i fald hand behøvede dem saa hastig.
2det Vidne, Michel Aschielsøn, boende paa Gaarden Melwe, efter aflagde Eed vidnede, at
da vidnet kom til dem, sat vidnets Fader Aschiel Bøe og Mikel Dugstad paa øgen, da siger
Mickel til vidnet, jeg har solt min øg til Lars Ellingsøn for 8 rd:, og slog en halv daler af, fordj
din Fader skulde Cavere: men widnets Fader svarede ei noget der til.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget.
de lovlig indstevnte Lars Ellingsøn med Cautionist Aschiel Bøe forelæges til næste Ting at
møde, sigtelsen at tilsvare.
Bøygde Procurator Traae for Giestgiber Encken Marie Blomberg, gav til kiende, det hand til
dette Ting med Muntl: warsel har ladet stevne og indkalde Michel Aschielsøn Melwe, widner

at anhøre, betræffende hands øvede Tobacks handel imod de Kongl: Privilegier, der for Dom
at imodtage til un[d]gieldelse og processens erstatning. widnerne, som under Lovens
faldsmaal er indkaldet, ere Colbeen Asgrimsøn Mæland og Torfind Davidsøn Growe, og
vilde hand fornem/m/e om de møder.
dend indstevnte Michel Melwe møtte, sagde det hands Kone have sagt ham, det hand var
stevnt, men hun viste ej hvor for hand war stevnet.
de indstevnte vidner møtte.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Jwer Jwersøn Rongsbøen afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt paa Gaarden Melwe, i paahør af Michel Melwe sin Kone Andri Torgisdatter,
siden hand ej lod sig finde, og blev hand stevnet at anhøre vidner angaaende hands Toback
sahl, der for at lide Dom til undgieldelse og for processens omkostning.
Eedens forklaring blev vidnerne forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Colbeen Asgrimsøn, tienende hos Jwer Kalwe, efter aflagde Eed vidnede, at i
næst afvigte vinter kiøbte vidnet af Michel Melwe sin Kone, da hand, Manden, ej var
hiem/m/e, En Marck hollandsk Toback, og der for betalte til Konen 10 skil: Procurator Traae
tilspurte vidnet, i hvad anleedning hand gick der hen at spørge efter Toback. Resp: hand
kom der gaaendes og spurte om de havde Toback at selge, der til Konen svarede, hun viste
icke hvad hun havde, hun vilde gaae og see der efter, kom saa med den marck Toback, og
paastod der for 10 s:, som vidnet betalte.
2det Vidne, Torfind Dagfindsøn!! (Davidsøn?), huusmand paa Gaarden Growe, efter aflagde
Eed vidnede, det hand ej har kiøbt nogen toback, men hand war i følge
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med første vidne, saae og hørte paa, det hand kiøbte for 10 skil: den om/m/elde Marck Toback
hos Mikel Melwe[s] Kone.
Citanten sagde, da det er beviist at Mikel Melwe har solt Toback, hvilket handværck hand
lenge har øvet, saa paastaaes Dom over ham til undgieldelse og processens erstatning.
Mikel Melwe sagde, da det er imod hands willie og widende, det hands huustroe har solt
Toback, saa paastoed hand for sigtelsen at vorde fri kiendt, saasom hand ej kunde lide for det
hands Kone, ham uafvidende, havde giort.
Afskeediget,
sagen optages til Doms indtil over morgen, som er Mandagen d: 11 Julj, da Dom skal worde
afsagt.
Bøygde Procurator Niels Traae for Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith paa Justitiens vegne,
gav til kiende, det hand med muntl: varsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Erich
Jwersøn Ousgier for øved slagsmaal og overlast imod Niels Rørlien, der om widner at anhøre,
som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Ole Qwitne, Siur Ygre og Anders Olsøn ibdm:,
der næst forbryderne at imodtage Dom til bøders erlægelse med processens erstatning, og er
Niels Rørlien til vedermælle indkaldet, vil fornem/m/e om de alle møder.
Jwer Ousgier møtte for at lysse sin søns forfald, som er, det min søn Erich Ousgier hands søn
liger dødelig syg, der for hand icke {ha} kand møde, men tilstaar at have faaen lovlig warsel,
widere tager Comparenten ej til gienmælle.
Niels Rørlien møtte og tilstoed warselen.
de indstevnte vidner møtte alle. Eedens forklaring blev dem forelæst og formanet at blive
ved sandhed.
1ste Vidne, Ole Olwersøn, boende paa Gaarden Qwitne, efter aflagde Eed vidnede, En
Løwerdag i den/n/e waar, som var næst for Korsmisse, gick vidnet og Niels Rørlien
sam/m/en, for at Reise til Mikel Rochne at faae havne leie, og som Erich Ousgier er vidnets

huusbonde, saa vilde hand have ham med sig, der for gick til øvre Ygre, hvor Erich Ousgier
war. da siger Erich Ousgier til Niels Rørlien, det hands Kone havde hitset hunden paa hands
Creature. hvor til Niels svarede, det ved ieg icke af, er det saae, beder ieg om forladelse. saa
gick Erich bort i Buen og lagde sig, men vidnet og Niels gick i Ygre gillet og sat den!! (de?)
der et tag!! (en stund?), siden gick de atter til Ygre for at faae Erich med dem. da de kom i
Øgestaalden, og Erich løste sin øg for at reise, kom hand og Niels atter i talle om Craeturene
som var jaget af hunden: da tog Erich sin haand i væiret, og siger til Niels, du var vært, men
Niels wigede under slaget i det sam/m/e, saa at hand fick Erich om kuld paa jorden. da sprang
vidnet hen at kalde Folck til hielp. da vidnet kom igien, laae Niels under og Erich oven paa
ham, og Niels Raabte om hielp, da vidnet og Siur Ygre skilte dem ad. siden, da Erich havde
giort sig reiseferdig, gick hand ind i stalden, hvor Niels laae paa sam/m/e stæd som forhen.
der tog Erich med sin venstre haand Niels i haaret, og med den høyere haand gav hand ham en
Lørung. widere har vidnet ej seet. men Erich var noget beskiencket, saasom der havde været
barsel gilde paa Gaarden.
2det Vidne, Siur Stephensøn, boende paa Gaarden øvre Ygre, efter aflagde Eed vidnede, at
der var barsel paa Gaarden Ygre i waaren, og Erich var kom/m/en der for at bede Told, noget
havde hand drucket hos sin broder paa Bøe, og noget drack hand der paa Gaarden, saa hand
var noget lidet Rusendes. imidlertiid kom/m/er Ole Qwitne og Niels Rørlien og vilde havde!!
(have) Erich med dem, da Erich og Niels kom i talle om at {Erich} \Niels/ sin Kone havde
hitset hunden paa Creaturene. Erich gick da fra dem i Buen og sat at talle med vidnet, og
havde de [en]? skaall øll imellem dem. Ole og Niels gick og bort, hvor hen, ved vidnet ej.
mens vidnet og Erich sad og talte sam/m/en, sente Ole og Niels 3 gange bud efter Erich, men
hand vilde icke gaae til dem, sagde hand laae og sov. siden gick vidnet og Erich hen i Øge
stalden for at bytte Øger, der kom Ole og Niels til dem. vidnet gick da at faae Mad, mens
hand aad, kom vidnets Kone ind og siger, de slaaes i Øge stalden. da sprang vidnet der hen,
og saae det Niels laae paa jorden i Stalden. Erich stoed, og Ole stoed imel: dem, da siger
Niels, Gud Naade dig at du skal fare saa med en gam/m/el Mand, Gud give ieg havde været
saa fiære som 10 aar her for. da tog ieg Erich med haanden og gick ud at giøre op med ham
Kløven!! (hestekløven?), gick saa atter ind i stuen. widere har ieg ej seet. da Erich var
1757: 45
1757
Reist og Niels war kom/m/en af Stalden, siger hand, Gudskee lov, ieg troer icke ieg fick saa
meget heller.
3de Vidne, Anders Olsøn, tienende hos Knud Ygre, efter aflagde Eed vidnede, da der paa
Ygre i waarend!! (waaren) skulde være barsel, og Erich var kommen der og havde optaget en
Told, sad hand og havde en gang dricke, da kom Ole og Niels og sente bud til Erich, som gick
til dem, og bar den skaal dricke med sig. da kom de i snack om Creaturene, som Erich sagde
[ej]? havde faaen gaaet i fred. disse Karle Reiste, og Erich gick i Buen igien, siden kom disse
Karl igien, og begierede det vidnet vilde gaae til Erich og kalde ham til dem, det vidnet og
giorde, og fandt Erich med næste vidne i Øgestalden, hvor hand sagde ham det, men Erich
swarede, hand havde intet at tale med dem. siden efter hørte vidnet sige at de sloges i
hestestalden. da gick vidnet der hen med Siur Ygre, og saae det Niels laae paa jorden i
Stalden, og Erich med Ole stod der. da siger Niels. Gud betalle dig hvor ilde du har faret med
mig, ieg er en gaml: Mand. saa gick de alle ud af Stalden, undtagen Niels, hand blev efter
ligendes. da Erich var Reist, siger Niels. Gudskee lov, ieg troer icke ieg har faaen saa meget
heller.
Actor erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Erich Ousgier forelæges at møde til næst anstundende høste Ting.

Dend 11de Julj er ved Wangens Som/m/er Ting følgende passeret.
Arvekifte brevet af 9de Febr: 1757, sluttet efter Britta Olsdatter Tvilde, blev læst, og var
stervboen eiende og tilhørende jordegoeds i gaarden Tvilde 1 Løb 2 pd: 10 mrk: smør med
bøxel, og overbøxel til 18 mrk: smør, wurderet 335 rd: 3 mrk:, og lodnet imel: Arvingerne
saaleedes, Enckemanden Wiching Stephensøn arvet 1 Løb 1 pd: 5 mrk:, Børnene, sc: Ole og
Niels Wiching-søn/n/er, hver arvet 9 2/3 mrk: Sidselle og Anna Wichingsdøttere, hver arvet 4
5/6 mrk: smør. J gaarden Rondwe 2 pd: 15 mrk: smør med bøxel, wurderet 162 rd: 4 mrk: 8
s:, og lodnet imel: Børnene saaleedes, hver af Søn/n/erne 21 mrk: smør, og hver af Døtterne
10 ½ Mrk: smør. J gaarden Mit Schutle 9 mrk: smør med bøxel, wurderet 23 rd: 1 mrk: 8 s:,
og lodnet imel: Børnene, Neml:, hver af Søn/n/erne 3 mrk:, og hver af Døtterne 1 ½ mrk:
smør. I gaarden Reqwe 26 ½ mrk: smør uden bøxel, wurderet 22 rd: 8 s:, lodnet imel:
Enkemanden og Børnene saaleedes, Enckemanden Wiching Twilde 13 ¼ mrk:, og hver af
Søn/n/erne 6 5/8 mrk: smør.
Arveskifte brevet af 9de Febr: 1757, sluttet efter David Jonsøn Mølster, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Mølster 1 pd: smør med bøxel, wurderet 60 rd:, og i
arv lodnet imel: Børnene, saasom Søn/n/en Knud Davidsøn arvet 9 3/5 mrk:, hver af
Døtterne, neml: Synnewe og Jngebiør og Ragna Davidsdøttere 4 4/5 mrk: smør. Nock en
anpart i Rundahls alminding, anseet 1 rd: 20 s:, der af søn/n/et!! (sønnen) arvet 2 mrk: 14 2/5
s:, og hver af Døtterne 1 mrk: 7 1/5 s.
Siur Stephenøn øfre Ygre udgivene gieldsbrev af 9 Julj 1757 til Christj Tronsdat: Mitbære for
laante penge 150 rd:, imod det underpant af 1 Løb 4 mrk: smør med bøxel, og overbøxel til 4
mrk: smør, udj Gaarden øfre Ygre, blev læst.
Knud Torkielsøn Lund udgivene skiøde af 9de Martj 1757 til Ole Aamunsøn paa 18 ½ mrk:
smør uden bøxel, i gaarden Næsseim, blev læst.
Ole Wichingsøn Twilde og medJnteressendere udgivene skiøde af 8 Julj 1757 til Thron
Mathiasøn paa 9 mrk: smør med bøxel i gaarden Mit Skutle, blev læst.
Ole Aamunsøns udgivene skiøde af 8 Julj 1757 til Knud Olsøn Store Ringheim paa En slaatte
Teig kaldet Taufwlen, blev læst.
Niels Erichsøn Lønne udgivene skiøde af 9 Martj 1757 til Ole Nielsøn paa En Løb smør 1
Spand med bøxel i gaarden Lønne, blev læst.
Cancellie Raad Fleischer udgivene bøxelbrev, med Revers, af 8 Febr: 1757 til Erich Aadsøn
paa 1 pd: 4 mrk: smør i gaarden Helleland, blev læst.
Knud Olsøn Store Ringheim udgivene fæstebrev, med Revers, af 9 Julj 1757 til Ole
Aamunsøn paa slaate Teigen Taufvlen, blev læst.
Sagefalds Eieren over Apostelsgodset, Mons:r Nordahl, gav til kiende, det hand med muntl:
warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde huusmanden Lars Jwersøn Growe, vidner at
anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Torgier Brynildsøn Store Rochne,
Rasmus Andersøn Lille Rokne, Anders Jwersøn Lie og Knud Brynildsøn Store Rokne,
betræffende det slagsmaal sagvolderen i den/n/e som/m/er paa Gaarden Sondwe har øvet

imod og med Mickel Rokne, efter at Aastæds Retten var ophævet. hvor om Mikel Rokne til
vedermælle er indkaldet, og forbryderen at imodtage Dom til Bøder og processens
omkostningers ærlægelse. og vilde Actor fornem/m/e om de samtl: indstevnte møder.
Efter paaraabelse møtte ingen af de paagieldende.
Vidnerne møtte, undtagen Anders Jwersøn Lie, som Actor frafald.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Jwer Jwersøn Søylen afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt Lars Jwersøn Growe for hands boepæll i Eget paahør, ligesaa for Mickel Rokne i
eget paahør.
Actor paastod vidnerne forhørte, med erindring om Laugdag for de paagieldende. Eedens
forklaring blev vidnerne forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Torgier Brynildsøn, er boendes paa Gaarden Store Rokne, efter aflagde Eed
vidnede, at i nest forige Maanet, sam/m/e dag som Aastæds Retten blev holden paa gaarden
Sondwe /: var d: 16 Junj :/ og efter at Retten var ophævet, var Lensmanden og Mikel Rokne i
Despute sam/m/en. Da siger Lars Growe til Mickel Rokne, lad blive Lensmanden og tag for
dig huusmændene, de bøder ej bort deres Kobber. Der efter svebede Lars sin hue sam/m/en
og holdt den i haanden, gick saa hen til Mikel og slog ham med huen i ansigtet. da siger
Mikel, hvad skal det være til at du slaaer mig,
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der er jo ej noget imel: os. saa stod Michel op og gick ud af døren paa stuen. en liden stund
der efter gick Lars ud. siden saae vidnet det de begge havde hinanden i skiæcket og
træckedes sterck eller digt, men hvem da begyndte først, saae vidnet ej. da de en stund havde
træcket hinanden i skiæcket, skilte de dem selv fra hin anden. og vare de begge stærck
beskiænckede. en stund der efter igien, sprang Lars til og tog Mikel i haar og skiæck og
kastede ham baglens over en stoer steen helle saa blodet gick ud af Munden paa Mikel, den
gang tog Mikel aldeeles icke imod, men blev ligendes en stund paa steen hellen og bløtte.
siden toge de 2 eller 3 togte med hinanden i haar og skiæck, og rev haaret og skiæcket af
hovedet paa hin anden. Actor havde ej noget at tilspørge vidnet, men sagde det Mikel i
mindelighed har betalt sine bøder, hvor for hand ickun søger Dom over huusmanden til
vedbørlig undgieldelse.
2de Vidne, Rasmus Andersøn, tienende hos Ole Lille Rokne, efter aflagde Eed vidnede, at
Lars og Michel paa den omvundene tiid, paa Gaarden Sondwe, vare meget beskiencket, ellers
havde vidnet været i skydts med Sorenskriveren, saa hand ej noget af det paastevnte slagsmaal
havde seet, undtagen til slutningen. da vidnet var igien kom/m/en til gaarden Sondve, saa
vidnet, det Lars træckede Mikel i haaret, men den gang tog Mikel ej igien. og har vidnet
siden seet det skiæcket var af dem begge.
3de Vidne, Knud Brynildsøn, tienende hos Mikel Store Rokne, efter aflagde Eed vidnede
Conform med første vidne, undtagen hand ej havde seet det Lars havde slaget Mikel i ansigtet
med huen inde i stuen, men vel hørte, det Mikel der inde bad om fred, sigende, der er jo ej
noget imel: os.
Afskeediget
den lovl: indstevnte huusmand Lars Jwersøn Growe forelæges at møde til næste Ting.
ligeleedes forelæges Mikel Rokne at møde, om hand agter noget til sagen at svare.
Bøygde Procurator Traae, som Actor paa Justitiens vegne, gav til kiende, det hand, efter
ordre, med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Brynild øvre Growe,
widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Knud Wichingsøn øfre
Growe og Rasmus Jørgensøn Nedr: Growe, betræffende det af forbryderen øvede slagsmaal
og overlast imod Joen Alland, som til vedermælle er indkaldet. der for Brynild øvre Growe

Dom at imodtage til Bøder og processen[s] omkostningers erlæggelse. og vilde Actor
fornem/m/e om de samtlig indkaldede møder.
af de indstevnte møtte ingen efter paaRaabelse.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Jwer Jwersøn Søylen afhiemlede stevningen at være
lovlig forkyndt for enhvers boepæll udj Eget paahør, ligesaa for vidnerne i eget paahør, og det
under Lovens faldsmaal at møde.
Actor erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Den lovl: indstevnte Brynild øvre Growe forelæges at møde til næste Ting, ligesaa den til
vedermælle indkaldede Joen Alland, og endelig forelæges til næste Ting at møde under
Lovens faldsmaal straf de lovlig indstevnte vidner Knud Wichingsøn øvre Growe og Rasmus
Jørgensøn Nedr: Growe.
Bøygde Procurator Niels Traae, for Actor hr: Kam/m/er-Raad Smith, efter forige tiltalle,
æskede sagen i Rette Contra Ole Rochne.
forbryderen Ole Rokne møtte, ligesaa den til vedermælle indkaldede Knud Wælle, ligesaa
vidnerne, dem Actor paastoed Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst og
formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Niels Biørnesøn, boende paa Gaarden Gielland, efter aflagde Eed vidnede, at
nestleeden aar[s] høst, da vidnet stoed og skar sin ager, hørte hand Et Men/n/eske raabe disse
ord: Er her icke Folck nærværende som kand see paa, hvorleedes Knud Wælle kaster steen
paa mig, eller efter mig, hvilcket af ordene det var, mindes vidnet ej, men et af dem var det.
og som vidnet ingen Folck kunde see, siden ageren ligger høyt, sprang vidnet ud paa ager
Reenen for at see hvem det var som raabte, og da var det Ole Rochne som kom ridendes, og
hands søn. da siger {Knud Wæl} Ole Rochne at Knud Wælle havde kasted steen efter ham,
men ej ram/m/et ham, og gick Knud Wælle oppe ved sin gaards huusser. Ole Rochne
tilspurte vidnet, om hand icke saae det Knud Wælle sprang fra ham og hen op til sine huusse.
Resp: Nej, ieg saa hand gick over en liden ager og hen oven om sine huusse. efter at Ole
Rochne var Reist, kom Ole!! (Knud) Wælle op til vidnet paa ageren og siunede vidnet en
liden blod rifte paa hands arm, sigende ej at vide hvor hand havde den, om det var skeet da
Ole havde træcket ham, efter hands sigende, til sig paa hesten.
2det Vidne, Knud Nielsøn, er søn af næst foregaaende første vidne, efter aflagde Eed
vidnede Conform med første vidne.
Lensmanden Frantz Wenviig sagde, det Knud Wælle selv har angivet sagen for ham, og
altsaa har hand paa Justitiens vegne stevnet.
Parterne med Actor frafald sagen.
Udj sagen indstevnt af Bøygde Procurator Traae for giestgiber Encken Marie Blomberg
Contra Mikel Melve, som begge møtte, blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det er ved Loven fastsatt og forbudet, det den jordebrugende bønde!! (bonde) ej maae drive
anden handel end med det hand avler af sit Eget Land og Vand: thj ligesom hand ickun
skatter af sin brugende og paaboende jord, saa maa hand ej heller have anden brug, handel og
Næring end den hvor af hand yder skatt til Kongen og Cronen. Det er beviist, det
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indstevnte Mikel Melwe[s] huustroe Andri Torgisdatter har brugt Tobacks handel. her imod
har Manden Mikel Melwe giort indsigelse det hand ej kunde liide for det hands huustroe imod
hands villie og vidende havde øvet. Efter saadan sagen[s] beskaffenhed Kiendes for Rett, det

instevnte Mikel Melwe ved sin Egen Eed haver at fri tage sig, det hand hvercken Directe eller
indirecte haver ladet Kom/m/e hiem Hollandsk Toback fra Kiøbstaden eller andet stæd, for at
selge, enten selv, ved Huustroe eller tienere, da hand, Mikel Melwe, for søgemaalet bør fri at
være, hvor imod Citanten gives Regres til Michel Melwe[s] huustroe Andri Torgisdatter for
øvede Tobacks sahl og der over ibragte processes omkostninger. Men trøster Mikel Melwe
sig ej Eeden, saaleedes som nu Dømt er at aflæge, da bør hand, for det øvede Tobacks sahl at
bøde til Præstegieldets fattig Cassa 2 rd:, og betalle til Citanten i Processens omkostning 2 rd:
48 s:, inden 15ten dagge efter Dom/m/ens forkyndelse under Nam og Execution.
Bøygde Procurator Traae for Niels Joensøn Opheim æskede sagen i Rette, som i forgaars blev
udsat til i dag, Contra Ole og Eilef Myrland med søster Britte Aadnedatter!! (Arnesdatter), og
fremlagde i Retten skiftebrevet, begyndt d: 27de Jan: 1755, efter deres Forældre, Faderen
Aadne Olsøn Myrland med Moderen Sigwor Eilefsdatter, sam/m/e udvisser det den
paastevnte Bibel er Citanten Niels Opheim for fordrende formynderpenge, i blandt andet
udlagt for 2 rd:
Ole Aadnesøn Myrland paa egene og sine Søskene[s] vegne sagde, det Bibelen tilhører
Jacob Jonsøn Exe, som den der af hands sal: Fader havde faaet Bibelen føren hands Fader ved
døden afgick, sagde Ellers det Niels Opheim paa skiftet har fordret 5 rd: 5 mrk:, da hand
trøster sig til med vidner at beviise, det hand ickun haver 1 rd: til gode. men da hand af sine
søskene ei haver fuldmagt noget at slutte, saa begierede hand sagen udsat til neste Ting, inden
den tiid at afgiøre sagen i mindelighed, eller til næste Ting at føre vidner om gielden, skulde
ingen af deelene til næste Ting skee, haver Dom/m/eren at Døm/m/e.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Bøygde Procurator Traae for Anders Lie æskede sagen i Rette, efter forige tiltalle, Contra
Johan/n/es Fenne.
Anders Lie møtte selv for Retten og sagde, at hand icke kunde give nogen Leqvidations
Regningen, siden hand aldrig har handlet end det Ringeste med Johan/n/es Fenne eller med
hands Kone, og skal Johan/n/es Fenne aldrig kunde bevisse det Comparenten har bekommet
nogen Koe hos hands Kone siden hand, Johan/n/es, blev gift med hinde. men for 20 aar har!!
(her) for, mens Johan/n/es sin formand levede, har Comparenten med dem handlet mangen
Koe, og hvad hand har faaen, har hand Reedelig betalt, hvilket aldrig anderleedes skal kunde
beviises. hvad disse nu paastevnte 10 rd: anbelanger, da er det Reede laante penge som
Comparenten for 5 rd:!! (aar?) siden har laant dend indstevnte Johan/n/es Fenne, som hand
laanet og fordringens rigtighed har tilstaaet, paastaar Comparenten Dom for sine 10 rd: med
processens omkostning 4 rd: og saaleedes slutter sagen.
Johan/n/es Fenne blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare. altsaa blev saaleedes for
Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt,
Dend indstevnte Johan/n/es Fenne har selv her ad Protocolli tilstaet, de paastevnte 10 rd:[s]
rigtighed, ved nestleeden aars høste Ting. men, der imod paastaaed det hoved Citanten, et aar
eller Toe efter at hand, Johan/n/es, var kommen i ægteskab med sin Kone, havde faaen en
{Geed} \Koe/ hos hands Kone, sam/m/e Johan/n/es paastoed gott giort, hvor for Parterne blev
paalagt til dette Ting at indkom/m/e med Leqvidations Regning. Hoved Citanten, som nu selv
møder, aldeeles benægter den af Johan/n/es paaberaabte Koe.
Johan/n/es Fenne der imod aldeeles udebliver, og ej heller lader møde enten med Regning
eller sin Fordring at oplysse. efter saadan sagens beskaffenhed Kiendes for Rett, det
Johan/n/es Fenne til hoved Citanten Anders Lie bør betalle de paastevnte og af ham selv

tilstaaende 10 rd:, og i processens omkostning 3 rd:, inden 15ten dage efter Dom/m/ens
forkyndelse under Nam og Execut:
Dend 12 Julj Er ved Wangens Som/m/er-Ting følgende passeret.
Ole Olwersøn Qwitne udgivene gields brev af 11 Julj 1757 til Brynild Tollefsøn øvre Growe
for laante penge 80 rd:, imod det underpant af 6 mrk: smør i gaard: Qwitne, læst.
Ole Nielsøn Træen udgivene bøxelbrev, med Revers, af 11 Martj a: c: til Lars Arnesøn paa 1
Løb smør i gaarden Træen, blev læst.
Gullich Olsøn Opheims skriftl: penge mangels lysning af 9 Julj 1757 for sin Datter Jngegier
Gullichsdatter som Odels pretendent til gaard: Rioe, læst.
Erich Aadsøn Jærrald udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 3 Nobr: 1756 til Claus Erichsøn
paa ½ Løb 6 mrk: smør i gaarden Mæhland, blev læst.
Lensmanden Frantz Wenviig gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Jon Lunde for Kiøbte Vahre paa Auctionen holden paa Gaarden Traa
den 21 Septbr: 1756, til den Sum/m/a 4 rd: 5 mrk: 8 s:, samt for Kiøbte wahre til sin værFader
Niels Traae til den Sum/m/a 6 rd:, tilsam/m/en 10 rd: 5 mrk: 8 s:, med Renters svarelse fra
6de uggers dagen efter Auctionen og indtil betalningen skeer, og endelig for den/n/e processes
omkostning, paa alt at imod tage Dom til betalning, og vil[de] Comparenten fornem/m/e om
dend indstevnte møder.
dend indstevnte blev 3de gange paaraabt,
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men ingen wilde svare.
Citanten kunde ej bevise stevningens forkyndelse, hvor for hand blev afvist til lovlig
behandling.
Lensmanden Frantz Wenviig gav til Kiende, det hand med Muntl: varsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Mads Seim for skyldig værende 16 rd: 3 mrk:, som er 7 rd: 3 mrk:
paa et heste bytte, og 9 rd: for en til ham solt hest, til sam/m/e at betalle der om Dom at imod
tage, som og for processens omkostning. og vilde hand fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte Mads Seim blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Knud Lofthuus og Jwer Jwersøn Søylen afhiemlede stevningens lovl:
forkyndelse paa Gaarden Seim i Mads Seims Eget paahør.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget.
Den lovl: indstevnte Mads Seim forelæges at møde til næste Ting.
Lensmanden Frantz Wenviig gav til kiende, det hand med Muntlig warsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Ole Lie for Resterende tiende 3 rd: 4 mrk: 8 s: Johan/n/es Fenne
ligesa for 2 rd: Niels Fenne for 1 rd: 5 mrk: 6 s: Erich Himle for 1 rd: 4 mrk: 12 s: {Jon
Lunde for 2 rd: 4 mrk: 4 s:} Mads Seim for for!! 3 rd: 4 mrk: 3 s: samtlige En hver for sig
at imodtage Dom til betalning og processens erstatning, og vilde Comparenten fornem/m/e
om de indstevnte møder.
de indstevnte bleve en hver for sig 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.

Kaldsmændene Knud Lofthuus og Jwer Jwersøn Søylen afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt for Ole Lie i eget paahør. for Johan/n/es Fenne i hands Kone Anna Knudsdatter[s]
paahør. for Niels Fenne i paahør af hands Kone Britte Halsteendatter. for Erich Himle i
paahør af hands Kone Jngeri Olsdatter. {for Jon Lunde} for Mads Seim i hand[s] eget
paahør.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
De lovl: indstevnte Ole Lie, Johan/n/es Fenne, Niels ibdm:, Erich Himle og Mads Seim
forelæges at møde til næste Ting.
Dend 13de Julij er atter med Tinget Continueret, er Passeret som følger.
Størk Aadsøn Qwaales udgivne skiøde til Lars Hermandsøn Qwaale paa 1 Løb 3 Spand Smør
med bøxel, og over bøxel til 1 Spd: Præstebords gods, Wangens Præstebord beneficeret, alt
udj gaarden Qwaale med een under liggende støl Øvre Sætter kaldet, bel: i Winjer otting, for
dend Sum/m/a 267 rd:, dat: 7de Januarj 1757, blev læst.
Lars Hermandsøn Qwaales udgivene Pandte Obligation til frue Catharina Elisabet de
Knagenhielm, stor dend Sum/m/a 290 rd:, for 5 pCto: Rente, der for hand pandtsætter 1 Løb 3
Spand Smør med bøxel, og over bøxel til 1 Spand beneficeret gods, i sam/m/e gaard Qwaale i
Winjer otting, samt en bem:te gaard tilhørende Støl Øvre Sætter kaldet, bel: i Haroldsdallen,
dat: 18 Februarj 1757, blev læst
Publiceret till udslettelse Sergiant Lars Johannesen Qwaales til Andwe Endresøn Haldanger d:
5te April 1755 udgivne Pandte brev, stor dend Sum/m/a 240 rd:, for 5 pCto:, jmod under
pandt af 1 Løb 1 pund 12 mrk: Smør med bøxel, samt over bøxel til ½ Løb 9 mrk: Wangens
Kiercke tilhørende, [i gaarden Fladeqwaal?], og 1 ½ mrk: smør i Skougstad, bem:te Kiercke
til:!! (tilhørende?), findes i dend gamle Ting Protoc: fol: 194 extrah:, og i Pandte bogen paa
fol: 424 effter paateignet qvittering af 11te hujus paa forlangende udslett[et].
Sergiant Lars Johannesen Qwaale[s skiøde]? til sin broder Ole Johansen Fladeqval paa 1 Løb
1 pd: 12 mrk: smør med bøxel, og overbøxel til ½ Løb 9 mrk: smør smør!! Kierckegods, i
Fladeqwal, og 1 ½ mrk: smør i Skogstad, ligesaa K: gods, for dend Sum/m/a 370 rd:, dat: 11
Martj 1757. blev læst.
Ole Johannesen Fladeqwaals udgivne gields brev til Jon Larsen Biørke, stor 150 rd:, jmod 4
pCto: Renter, og under pandt af 1 pund 20 mrk: Smør med bøxel, og over bøxel efter andeel
udj Kiercke godset, i gaarden \Flade/qwaal, datt: 11 Julij 1757, blev læst.
Hr: Capitain Albert Christ: Berchlaj de Tolj og Sr: Joachim Nordahls paa Egne og medEjeres
weigne for Rundals almendingen, deres udgivene bygsel brev til Peder Swendsen paa et Plads
under sam/m/e almending, Kleiwene kaldet, hvor af hand ej svarer nogen første fæste, mens
aarl: afgifft 3 mrk:, og ej skal giøre videre arbeide end felde Tøm/m/er og Kiøre for dem naar
de hans Tieneste er begiærende, er bøxlet ham paa livs tiid, er med Rewers datt: 12 Julj 1757.
blev læst.
Cam/m/er Raad og Foged Smit lod jnden Retten til sit allerunderdanigste Regenskabs bilæg
oplæse og Examinere Restancen for første og anden Termin indeværende aar, hvis (...?)delige
Rester 1433 rd: 1 mrk: 5 s:, der for Documentet med Rettens attestation blev forsynet.

Efter 3de ganges udraabelse fra Tingstuen, jndfandt sig jngen som vilde gaae i Rette, Thi
blev Tinget for denne Sinde ophævet.
Dend 4de Nobr: blev paa Ewanger almindelig Tingstue, med Waswærens Almue holden
Høste- Skatte- og Sagefalds-Ting, nærværende inden Retten paa Fogden hr: Kam/m/erRaad Smith[s] wegne, hands Fuldmægtig Hans Arnold Toftegaard, med Bøygde Lensmanden
Ole Brynildsøn Horvig og dend Tingsøgende Almue, da Retten blev beklæd med det paa fol:
30 opnævnte og Specificerede Laug Ret,
da underdanigst blev publiceret
Hands Exellen[c]e hr: Stiftbefalingsmand von Cicignons ordre til Fogden af 20 Junj a: c:
betræffende saugene og skovenes besigtigelse med widere.
2o En dito ordre af 17de Septbr: a: c: angaaende Spedalske syges omkostning for
indeværende aar, hvis Sum/m/a er 730 rd: 11 s:, hvor af kom/m/er paa dette Fogderie at
udreede 166 rd: 3 mrk: 12 s:, og Delinqvent omkostninger 407 rd: 1 mrk: 15 s:, hvor af dette
Fogderie swarer 95 rd: 5 mrk: 9 s:, som paa løbetallet lignes.
Bøygde Procurator Niels Traae for Britta Johan/n/esdatter, efter forige tiltalle Contra Siur
Tøssen, æskede sagen i Rette, og gav til kiende lovl: at have ladet, for widnerne, forkynde
Rettens for[e]lægelse, vilde fornem/m/e om sagvolderen tillige med widnerne møder.
Sagvolderen Siur Tøssen møtte.
Parterne erklærede at være forligt, og declarerede Siur
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Tøssen, det hand intet uskickeligt paa Britte Johan/n/esdatter havde at sige, var nogle
ubesindige ord af hands mund falden, war saadant skeet af en overilende hastighed, uden at
vide nogen skiel der til, bad og om forladelse.
Niels Traae paa Citantindens vegne, sagde at være fornøyet med den/n/e Declaration og
deres øvrige sluttede forlig, der for frafald sit søgemaal.
Frantz Wenviig for Sagefalds Eieren Sig:r Nordahl, efter forige tiltalle af Ole Pedersøn
Haarvigen Contra Johan/n/es Rongen, æskede sagen i Rette, og gav til kiende, at have til dette
Ting med Muntl: warsel ladet indstevne begge forbryderne, Dom at imodtage til undgieldelse
for øvet slagsmaal, men nu her paa Tinget forligt sagen mod Johan/n/es Rongen, som
imindelighed har rettet for sig, der imod alleene paastod Dom over Ole Pedersøn, og vilde
fornem/m/e om hand møder.
for Ole Pedersøn Haarviigen møtte Bøygde Procurator Traae, tilstoed warselen, og sagde,
det hand paastoed og begierede sagen udsat til næste Ting, for at see den imindelighed afgiort
med Sagefalds Eieren.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Frantz Wenviig for Sagefalds Eieren Sig:r Nordahl, gav til kiende, det hand med Muntl:
warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Jwer Skorwe og Joen Qwileqwal, Dom at
imodtage til undgieldelse, fordj de har nægtet for betalning at skydse, samt processens
omkostning at erstatte. saa er og til wedermælle indkaldet skydts skafferen Knud Skorwe,
under Eed at forklare skydtssens lovlige tilsigelse. vil fornem/m/e om de indstevnte møder.

dend indstevnte Jwer Skorwe møtte, tilstoed warselen, tilstoed og det hand af skafferen war
tilsagt i den/n/e \(...?)/ at skydse for Mons:r Nordahl, hand møtte og med sin øg for at skydse,
men, som det war En tønde salt hand skulde skydse eller føre paa sin øg, nemlig en halv tønde
salt udj et træe, og den anden halve tønde udi en sæck, hvor til hands øg war altfor svag, saa
hand ej kunde bære den, gick Comparenten ind paa giestgiberiet og sagde det til Fruen, det
hands øg war for svag til at bære den tønde salt til Wasenden, som er 1 ½ Miil, hand gick og
til skafferen for at sige ham det, men hand war ej hiem/m/e.
dend indstevnte Joen Qwileqwal møtte, tilstoed warselen, og sagde, der kom i høst et lidet
{Pige} barn til ham og sagde hand skulde strax skydse, hvortil hand swarede, at hand havde
icke sin hæst hiem/m/e, og som det var aften, siger hand til barnet, vil de have min hæst i
morgen tiilig, saa lad mig wide det, at ieg nu kand hænte den hiem, men hand fick ej andet
bud.
Skydts skafferen møtte, tilstoed ej andet bud at have tilsendt ham, end barnet den første
gang, og kunde ej anden gang faae sende ham bud, fordj Mons:r Nordahl selv wilde have
hands hæst, og var hand, sc: skafferen, selv i skydts med Mons:r Nordahl, widere formaaede
hand ej at overkom/m/e.
Citanten begierede sagen udsat til næste Ting, som blev billiget.
Jngebrigt Aschielsøn Øye udgivene bøxelbrev, med Rewers, af dags dato, til Mons Knudsøn
paa en halv Løb smør i gaarden Strøm/m/e, blev læst.
Torkiel Andersøn Fosse udgivene skiøde af dags dato, til Lars Herlofsøn paa 18 mrk: smør
med bøxel i gaarden Fosse, blev læst.
Dend 5te Nowbr: Er ved Ewanger Tinget følgende passeret.
Ole Andersøn Bolstad udgivene gields brev af 4 Nobr: a: c: til Jwer Siursøn Nache for laante
penge 40 rd:, imod det underpant af 1 pd: sm: i gaard: Nake!!, blev læst.
Fogden gav ilkiende, det hand til dette Ting har ladet indvarsle opsidderne paa Gaardene
Ewanger og Wæhle, for i følge den 7de antegnelses post udj hands allerunderdanigste aflagde
Regnskab, inden Retten, udj dend til stæde værende Almues ovrværelse, at giøre tilforladelig
og sandfærdig forklaring, hvormeget siden det paa Gaardene skeede aftag, de nu for
nærværende tiid paa deres brugende jord aarlig kand saae og avle af høe og Korn, samt hvor
mange Creature aarlig kand fødes og underholdes, jtem hvad anden herlighed af skov og
Fiskerie ved Gaarden findes.
Der efter fremstoed opsidderen Askield Knudsøn Ewanger, som haver nydt allernaadigst
aftag paa skatteskylden 18 mrk: smør, og svarede, det hand aarlig kand saae 1 ½ tde:
havresæd, avler 5 – 6 á 7 tdr: ligesom aarene er til, samt føder 6 Nød og 1 øg, ved gaarden
findes ellers ingen slags herlighed af skov, fiskerie eller i andre maader.
Der efter fremkom opsidderen Aschild Wæhle og svarede til forbemelte, hand kand saae
aarlig 1 ½ tde: sæd, og avler 4 á 5 tdr: ligesom aarene er til, samt udj gode aaringer føder 8, 9
á 10 Nød, og i det øvrige findes ingen slags herlighed ved Gaarden.
den/n/e deres udsigende bevidnde Laug Retten og dend nærværende Almue at medføre
sandhed.
Fogden om hvis passeret er, var Tingsvidne begierende, som blev billiget.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar 1758 skal betiene, bleve opnævnte, og ere
Nye, Lars Jonsøn Biørge, Jwer Jwersøn Møcheltwedt. gamle ere, Ole Mognsøn Bræche,

Gudmun Monsøn Dahlsøy!!, Aschild Knudsøn Wiig, Ole Johan/n/essøn Strøm/m/e, Knud
Bastesøn Lewig!! og Johan/n/es Haldorsøn Hermunsdahlen.
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Thron Jsaaksøn Fladebøe udgivene bøxelbrev, med Rewers, af dags dato, til Aschild Knudsøn
paa 1 Løb 22 mrk: smør i gaarden Bolstad. blev læst.
Fogden lod inden Retten, til sine Regnskabers bilager, oplæsse og Examinere følgende
documenter, 1o betræffende hvor mange giestgiberier her i Tinglauget findes. 2o hvor
meget Lensmandens gaard skylder, og at skatterne er worden ham gotgiort. 3o at
Tingskydsen er worden rigtig betalt. 4o det sædvanlige Tingsvidne indeholdende 13 poster.
5o Odels Mantallet. 6o at skatterne af Post gaardene er bleven Post Bønderne gotgiort. 7de:
Tvende Documenter angaaende skatternes gotgiørelse af de affælde gaarder. 8de: skatte
Restansen, hvis endelig Sum/m/a war 4 rd: 44 s:, som ingen noget her imod havde at erindre,
war Fogden Rettens Atestation begierende, som blev eftrkom/m/et.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der wilde gaae i Rette, altsaa blev dette Ting
ophævet.
Dend 7de Nobr: blev paa Wangen Tingstue holden Høste- Skatte- og Sagefalds-Ting,
nærværende inden Retten Fogden hr: Kam/m/er-Raad Smith[s] Fuldmægtig Sig:r Toftegaard,
med Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig og dend Tingsøgende Almue, da Retten blev
beklæd med det ordinaire Laug Rett, som paa fol: 34 findes opnævnt og Specificeret,
hvor da blev publiceret de ordres som paa fol: 46 ved Ewanger Tinget findes Extrah:
Knud Ellingsøn Berje og Eilef Johan/n/essøn ibdm: udgivene skiøde af 6 Julj 1757, til Størk
Johan/n/essøn paa 12 mrk: smør i Teigen øvre Berge, blev læst.
Mons[:r] Nordahl, som Sagefalds Eier over det saakaldede Appostels goeds, gav til kiende, at
have med Muntl: warsel til dette Ting ladet stevne og indkalde Haldor og Ole Reqwe for
øvede slagsmaal, der om widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc:
Jwer Pedersøn Reqwe, og Michel Siursøn, tienende hos Ole Reqwe, der næst forbryderne at
imod tage Dom til undgieldelse og processens erstatning. vilde fornem/m/e om de indstevnte
møder.
Ole Reqwe møtte, tilstoed warselen.
for Haldor Reqwe møtte hands swoger Rognal Larsøn Reqwe, tilstoed det hands wærfader,
som nu er i Bergen, har bekom/m/et lovlig warsel: men da Comparenten ej har ordre at gaae i
Rette for hands wærfader, vil hand alleene lysse hands forfald, og i det øvrige fra wiiger
Tinget.
Actor pastoed de 2de indkaldede vidner, som nu for Retten møder, Eedelig forhørt. Eedens
forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Jwer Pedersøn, wærende hos sin Fader, Corporal Reqwe, er 20 aar gl:, har været
til Alters. efter aflagde Eed vidnede, at i som/m/er Et aar, kom Ole ud af sit Jldhuus og war
slaget blaae i panden og revet i skiæcket, sigende til widnet, see hvor Haldor har slaget mig.
og war Haldor sin Kone og Ole sin Søster i Jldhuuset, da dette Klam/m/erie begyndes.

Søsteren kom til widnet for at indhænde ham til at afværge slagsmaalet, men da widnet kom,
war slagsmaalet forbj, og Haldor war løbet der fra.
2det Vidne, Michel Siursøn, tienende hos indstevnte Ole Reqwe som hands blods forvandt,
efter aflagde Eed widnede Conform med første widne, med det tillæg, at Ole havde tvende
blaae flæcker i panden og en under det venstre øye, dem hand wiste widnet, da hand sagde at
Haldor havde slaget ham.
Actor erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Den lovl: indstevnte Haldor Reqwe for[e]læges at møde til næste Ting.
Mons:r Nordahl, som Sagerfalds Eier over Apostel goedset, gav til kiende, til dette Ting med
muntl: warsel at have ladet indkalde Stø\r/k Wætte for begangne slagsmaal med Ole Knudsøn,
der tillige er kaldet, widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Størk
Litseim, Mons Flage og Brynild Brynildsøn, samt begge, efter fortieneste, at imodtage Dom
til undgieldelse og processens erstatning, vilde fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
de tvende forbrydere, Størk Wæte og Ole Knudsøn, møtte, tilstoed warselen.
Actor paastoed de mødende widner Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev widnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Størk Johan/n/essøn, boende paa Gaarden Litzeim, efter aflagde Eed vidnede, at
i den/n/e hos!! (høst) 2 aar, udj en begravelse paa Wæte, var Størk Wæte og Ole Knudsøn i
Klam/m/erie og Kiæckling med hin anden, hvor om det war, mindes vidnet ej, og da saae
widnet at de begge havde hin anden i haaret, foruden at Ole gav Størk toe Næve hug.
2det Vidne, Mons Nielsøn, boende paa Gaarden Flage, efter aflagde Eed widnede, at i
dem/n/e høst 2 aar, udj begravelsen paa Wætte, war Størk og Ole i Kæcklen, hvor om mindes
ej, og saae vidnet, det Størk havde Ole i haaret, og Ole gav Størk toe Nævehug.
3de Vidne, Brynild Brynildsøn, værende hos sin Fader Brynild Wæte, er demiteret Soldat,
efter aflagde Eed vidnede Conform med andet vidne, med det tillæg at Ole slog Størk i gulvet
først føren hand gav ham de omvundene Nævehug.
Actor paastoed Dom.
Retten tilspurte de indstevnte tvende forbrydere, om de noget havde til sagens oplysning paa
deres side, føren Dom blev afsagt. hvor til Størk Wæte svarede Nej, og Ole Knudsøn ligesaa,
med foregivende at være Soldat, endskiøndt hand for Rætten møder i Bønder Klæder som en
En!! Bonde Dreng. Da blev saaleedes for Rætt Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det er med lovfaste widner bevislig afgiort, det Størk Wæte og Ole Knudsøn udi
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Begravelsen paa Wæte har været i Klam/m/erie og slagsmaal med hinanden, saa at Størk har
haft Ole i haaret, og Ole igien om slaget Størk paa Gulvet og givet ham Nævehug. Efter
saadan sagens beskaffenhed, Kiendes for Ræt, efter Lovens 6 Bog 7 C: 8 art:, det de begge,
sc: Størk Wæte og Ole Knudsøn, hver for sig bør bøde trende 6 lod sølv, er 9 rd:, som en hver
af dem bør bøde, og begge for Een og en for begge at betalle til Actor udj processens
omkostning 3 rd:, og da Ole Knudsøn, nu her for Retten da sagen til Doms blev sluttet, skiønt
staaende i Bønder Klæder som en anden Bonde Dreng, har declareret at være Soldat, hvor om
Retten ingen anden forsickring haver, bliver det vendeligt, det Executor, naar Dom/m/en
worder Exeqveret, Observerer hvor bem:te Ole Knudsøns bøder bør Erlæges. saaleedes som
nu Dømt er, bør Størk Wæte og Ole Knudsøn at bøde, betalle og udreede inden 15ten dagge
efter Dom/m/ens forkyndelse, under lovlig Adfær.

Niels Wichingsøn Twilde og medJnteressendere udgivene skiøde af dags dato, til Ole
Wichingsøn paa 1 pd: 18 mrk: smør i gaarden Rondwe, blev læst.
Størk Johan/n/essøn Litzeim udgivene bøxelbrev med Rewers, af 6 Julj 1757, til Eilef
Johan/n/es-søn paa 6 mrk: smør i Teigen øvre Berge, blev læst.
Eilef John/n/essøn Berge skriftl: forpligt af 6 Julj 1757, hvad hands Moder Britte
Colbeensdatter aarl: skal nyde til livs ophold, læst.
Dend 8de 9br: Er ved Wangens Ting passeret som følger.
Cancellie-Raad og Sorenskriver Fleischers udgivene Auctions skiøde af gaards dags dato, til
Tron Mathiasøn paa 3 ½ Spd: smør i gaarden Mit-Schutle, blev læst.
Mons:r Nordahl, som Sagefalds Eier, gav til kiende, til dette Ting med Muntl: warsel at have
ladet stevne og indkalde Tollef Bryn og Rognald Houge, for begangne slagsmaal i
begravelsen efter Knud Bryn, der om widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, sc: Lars Johansøn Opheim og Aamund Lie, der efter sagvolderne Dom at anhøre til
undgieldelse og processens erstatning. og vilde Actor fornem/m/e om de indstevnte møde[r].
De indstevnte sagvoldere blev 3de gange paaraabt, men ingen wilde sware, ej heller møtte
efter paaraabelse widnet Lars Opheim, men widnet Aamun Lie møtte.
Kaldsmændene Ole Wangen og Jwer Rongsbøen afhiemle[de] stevningen at være lovl:
forkyndt, saasom paa Bryn udj Tollef Bryn[s] Kones Lusi Joseph-datter paahør, siden hand ej
lod sig finde. paa Gaarden Houge udj Rognald Houge[s] Eget paahør. paa Gaarden Opheim
udj widnet Lars Johansøn Opheim[s] Eget paahør, og blev hand stevnet under Lovens
faldsmaal straf.
Actor paastoed det ene mødende widne Eedelig forhørt, med erindring om Laugdag for de
udeblivende. Eedens forklaring blev widnet forelæst og formanet at blive ved sandhed.
der efter vidnet Aamun Godwindsøn, boende paa Gaarden Lie, efter aflagde Eed vidnede, at
Nestleeden vinter, udj begravelsen efter Knud Bryn, hørte vidnet det Tollef Bryn og Rougnald
Houge Kæckledes, oprindelsen der til, hørte vidnet ej, men det hørte hand, det Rognald sagde
til Tollef, at hand ej hold garen saaleedes som hand burde, /: er gierdet imel: gaardene Houge
og Bryn :/ og at Tollef sagde det Rougnald bryder ham for ofte. der efter Klagede Rognald
det Tollef uformercket tog ham i skiæcket, hvilcket vidnet dog ej havde seet, men gav der
efter agt, ogsaa nogle gang, det Tollef uformercket nippede Rognald i skiæcket. da fick
Ronalds Kone og andre got Folck, Rognald ud af stuen for at skille dem ad. noget der efter
gick Tollef ud, og da kom strax efter en ind i stuen og raabte Folcket ud, for at skille dem ad.
da vidnet sprang ud, og saae det Tollef havde Rognald digt i skiæcket, men Rognald hvercken
tog igien eller talte noget, det widnet ente[n] saae eller hørte. og da skildte Folcket dem atter
fra hin anden.
Afskeediget,
De lovlig indstevnte forbrydere Tollef Bryn og Rognald Houge forelæges at møde til næst
anstundende aar[s] som/m/er-Ting. Til sam/m/e Ting at møde, forelæges under Lovens
faldsmaal straf, widnet Lars Johansøn Opheim.
Bøygde Procurator Niels Traae for Encken Gudwe og Torgier Mølster, gav til kiende, det de
med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Berje Ullestad fordj hand har
plucket askelouv i deres Marck, der om widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er
indkaldet, og dom at imodtage til undgieldelse, samt processens erstatning, wilde fornem/m/e
om den indstevnte møder.

dend indstevntes brodersøn Aad Ullestad møtte og sagde, det hands Farbroder for alderdom
og swaghed, hvor om Almuen {ej} kand bære vidne, ej er god for at møde, tilstoed, det hands
Farbroder i den/n/e sag har bekom/m/et lovlig warsel, wilde forestille sagens beskaffenhed
saaleedes som den i sig selv er: hands Farbroder har i mange aar plucket askelouv i
Mølsterskoven, der for hand undertiiden har giort arbeide hos Citanterne, og som/m/e aaringer
betalt askelouven med penge. i aar gick hand op til Encken Gudwe, føren hand pluckede
askelouven, og betalte 8 skil:, men efter at hand havde plucket askelouven, da, formeedelst en
anden process der opkom/m/er imel: Ullestads beboere og Citanterne, bar Encken Gudwe de
af ham betalte 8 skil: tilbage. og som Comparentens Farbroder den dag gick til Guds bord paa
en Søndag, vilde Encken Gudwe ej snacke med ham, men leverede de om/m/elde 8 skil til
Comparentens Søster. og trøster Comparenten sig til at beviise, det Encken Gudwe sagde, at
dersom Ullestads Mændene ej havde stevnt paa deres sag, skulde Berje Ullestad ej heller
bleven stevnt for den/n/e askelouv.
Niels Traae paa sine Principalers vegne, og efter deres sandfærdige beretninger, aldeeels
benægtet, at Berge Ullestad har plucket louv for betaling i de forrige aaringer, men vel
tilstaar, at hand før som nu uden tilladelse
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baade har plucket Louv og hugget Marck, lige saa talte og Gudwe Mølster til Berge Ullestad,
at hand icke maatte plucke løv i høst, for hand er nu saa got weir at vj kand recke paa det selv,
og saa har vj lovet Niels Finne at plucke løv, der ude imod Ullestads Marcken, der tvert imod
er Berge Ullestad kom/m/en til Niels Finnes Folck i sam/m/e skov at plucke, som de havde
lov paa, det alt hand fortrøster sig med widner at beviise.
Parterne bleve forligte, og betalte hver noget lidet i fattigbørsen, og saaleedes sagen
ophævet.
hr: Lieutenant Holck gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Aamun Lie for øvede forprangerie, hvor ved hand, Citanten uafvidende, har
opkiøbt det slagt Citanten i aar havde bestilt til sin huusholdning, og det med meget mere
bragt til Kiøbstaden for at udprange, hvor over Citanten til sin huusholdning blev aldeeles i
leier vold, for uden at dend indstevnte med sit forprangerie giør dyr tiid for dem som boer her
paa stædet. der for Dom at imodtage til undgieldelse og processens erstatning, vilde
fornem/m/e om den indstevnte møder.
Den indstevnte Aamund Lie møtte, tilstoed warselen, betalte til de fattige 4 mrk:, og til
Citanten i omkostninger 8 mrk:, hvor med Citanten war fornøyet og sagen ophævede.
Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig for Endre Gære (Giære) gav tilkiende, det hand med
Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Peder Apelthuun for gields fordring 5
rd: 4 mrk: 8 s:, der om Dom at imodtage til betalning med processens erstatning, wilde
fornem/m/e om den indstevnte møder.
den indstevnte blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Ole Wangen og Jwer Jwersøn Rongsbøen afhiemlede stevningen at være
lovlig forkyndt paa Gaarden Apelthuun, og som Peder Apelthuun ej lod sig finde, da udj
paahør af hands Værbroder Ole Olsøn.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
dend lovl: indstevnte Peder Apelthuun forelæges til Nest anstundende aars som/m/er-Ting at
møde.

Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig for \Hans/ Johan/n/essøn Pyck i Hardanger, gav
tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Torgier Lie
for skyldig værende penge 1 rd: 2 mrk: 4 s:, der om Dom at imodtage til betalning og
processens erstatning, wilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Ole Wangen og Jwer Jwersøn Rognsbøen afhiemlede stevningens lovl:
forkyndelse paa Gaarden Lie, og som Torgier Lie ej lod sig finde, blev den forkyndt i paahør
af hands Kone Abelu Gun/n/ersdatter.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
dend lovl: indstevnte Torgier Lie forelæges at møde til Nest anstundende aars som/m/er-Ting.
Størk Johan/n/essøn Litseim og medJnteressendere udgivene skiøde af 7de 9br: a: c: til Eilef
Johan/n/essøn paa 2 pd: 8 mrk: smør i gaarden Berje, blev læst.
Niels Jonsøn Exe og medJnteressentere udgivene skiøde af 4de 9br: a: c: til Jacob Jonsøn paa
12 Mrk: smør i gaarden Exe, blev læst.
Niels Brynildsøn Giernes skriftl: penge Mangels lysning, af dags dato, for Myndlingen
Brynild Erichsøn, som Odels prætendent til halve gaarden Nedr: Rioe, blev læst.
Dend 9de Nobr: Continuerede Wangens Ting, i den Laug Rettesmand Knud Gillerhuus stæd,
sat Mons Ullestad, er passeret som følger.
hr: Wilhelm Frimann udgivene bøxel brev, med Revers, af 4 Febr: 1757, til Niels Sonnesøn
paa ½ Løb 18 mrk: smør, 3 mrk: ost i gaarden Æen, blev læst.
Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig for Endre Giære gav tilkiende, det hand med Muntl:
warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Stephen Græfle for skyldig værende 8 rd:,
der om Dom at imodtage til betalning og processens erstatning, wilde fornem/m/e om den
indstevnte møder.
Bøygde Procurator Traae møtte for den indstevnte og tilstoed lovl: warsel, forklarede, at for
Toe eller Tree aar siden war sam/m/e sag her i Retten foretaget, hvor da møtte hr: Capitain
Barchelaj og declarerede, paa Stephen Græfle[s] weigne, at have betalt de paastevnte 8 rd:, da
Endre Giære sam/m/e gang frafald sagen.
Citanten aldeeles benægtede, ej at have bekom/m/et nogen betalning hos hr: Capitain
Barchelaj, kand hand det beviise, er hand willig at lide tiltalle til sit Værneting, men nu
paastaar Dom over sin Creditor!! (Debitor?), siden Kravet ej kand modsiges.
Niels Traae paastoed sagen til næste Ting udsat for at oplysse og beviise dends rigtighed.
Citanten havde ej noget der imod at erindre.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig for Endre Giære gav tilkiende, det hand med Muntl:
warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Bøygde Procurator Niels Traa for skyldig
værende 7 rd: 4 mrk:, der om Dom at imodtage til betalning og processens omkostning.
Procurator Traae sagde, de 7 rd: tilstaar hand, men de 4 mrk: ved hand intet af at sige.
hvorleedes hand har giort Citanten fyldest for disse 7 rd:, der om vil hand til næste Ting
indgive sin skriftl: Regning, dets aarsag begierede udsættelse.
Citanten havde ej noget imod den forlangende udsættelse at erindre.

Afskeediget,
Sagen udsettes til Næste Ting.
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Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig gav tilkiende, det hand paa Justitiens wegne med muntl:
warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Ole Winje og Henrich Jwersøn Helleve,
fordj de med skieldsord har overfaldet Torgier Winje, hvor af slagsmaal har Reist sig, der om
vidner at anhøre, dom at imodtage til undgieldelse, og processens erstatning. til Vedermælle
er indkaldet benævnte Torgier Winje, som i mindelighed haver Rettet for sig. de vidner som
i sagen under Lovens faldsmaal er indkaldet, ere Knud Brynildsøn Hellewe, Brynild Knudsøn
Hellewe, Kiel Andersøn Løen og Tosten Andersøn Nedr: Kytte, og vilde Actor fornem/m/e
om de samtlig indkaldede møder.
Af de indstevnte møtte Henrich Jwersøn Hellewe og Torgier Winje, møtte, tilstoed warselen,
men Ole Winje efter paaRaabelse wilde ej svare.
de indstevnte widner møtte, undtagen Tosten Andersøn Kytte, som efter paaraabelse ej
møtte.
Kaldsmændene Ole Wangen og Jwer Jwersøn Rongsbøen afhiemlede stevningen at være
forkyndt lovl: paa Gaarden Winje i Ole Winje[s] Eget paahør, ligesaa paa Gaarden Nedr:
Kytte i Tosten Kytte[s] eget paahør, da hand under Lovens faldsmaal blev stevnet.
Actor paastoed de mødende vidner forhørt, med erindring om Laugdag. Eedens forklaring
blev widnerne forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Knud Brynildsøn, boende paa Gaarden Hellewe, efter aflagde Eed vidnede, at
hand i den/n/e som/m/er kom ind i stuen paa Gaarden Hellewe, og saae det Henrich Jwersøn
Hellewe og Torgier Winje laae begge paa gulvet og holdt hin anden i haaret, da widnet med
andre nærværende skilte dem ad, widere har hand hvercken seet eller hørt.
2det Vidne, Brynild Knudsøn Hellewe, tienende paa Gaarden Løen, efter afla[g]de Eed
vidnede, at Torgier og Henrich havde været i Klam/m/erie i stuen, men vidnet havde ej hørt
der paa, saa hand ej hørte oprindelsen der til. siden mødedes de udj dørren, da spente Torgier
Henrich, og tog ham i haaret, men Henrich tog ej igien den gang. Ellers forklarede vidnet, det
Ole Winje sin Kone Torbiør skielde Torgier, Kaldede ham slader Kiæft, lurendreier. widere
hafde hand ej hørt. dette skeede i som/m/er udj en begravelse paa Gaarden Hellewe. i stuen
war ellers Haaver og Knud Tøen, Knud Winje, Størk Qwale og Michel Melwe. widnet saa og
det Torgier slog Ole med en Daase og tog ham i haaret, men Ole Winje slog ej igien, men
først siger til Torgier, giv 4dlr: i læret, nere med Gierager Smien, de har icke andet end fitten i
baden!!, da hand talte dette, war det Torgier slog ham.
3de Vidne, Kiel Andersøn Løen, tienende paa Hellewe, efter aflagde Eed vidnede, ej at have
været nærværende da dette Klam/m/erie begyndes, men kom gaaendes ind i stuen og saae det
Torgier slog Ole med en Daase og tog ham i haaret, videre hafde vidnet ej seet eller hørt.
men de vare alle druckene. det sam/m/e forklarer de tvende første vidner, det disse trende
forbrydere vare druckene.
Afskeediget,
Ole Winje forelæges at møde til næste ting, lige saa vidnet Tosten Nedr: Kytte under sin
faldsmaal.
Michel Rochne gav til kiende, det hand med muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Knud Store Ringheim for skyldig værende 4 rd:, der om Dom at imodtage til
betalning og processens erstatning.

Knud Olsøn Store Ringheim møtte, tilstoed warselen, sagde, disse 4 rd: er af den
beskaffenhed, hand solte til mig nestl: waar en hæst, som skulde være lydesløs, pengene
betalte ieg til Citanten, saanær som disse 4 rd:, strax som Comparenten hafde Kiøbt hæsten,
og det sam/m/e dag, Reiste Comparenten med hæsten need til Ewanger, og der byttede hæsten
bort med hr: Capitain Barchelej, og da befantes hesten at være lydet i det ene bagbeen, hvor
den havde en gaml: skade, der for er det ieg siunes ej at betalle disse 4 rd:
Citanten sagde at have stevnet Comparenten, widner at anhøre, det hesten war lydesløs da
den blev solt til den indstevnte Knud Ringheim, og ere widnerne Torgier Brynildsøn Rochne,
Knud ibdm:, der begge Kiende hesten, og Anders Knudsøn, Citantens tieneste Dreng, der har
styrt hæsten, og som disse widner møder, paastoed hand dem Eedelig forhørt. Eedens
forklaring blev vidnerne forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Torgier Brynildsøn, boende paa Rochne, efter aflagde Eed vidnede, at Citanten
har haft hesten i Et aar føren hand solte den til Knud Ringheim, og saae widnet hesten
neste[n] hver dag i det aar, Kiørte og ofte med den, men hvercken saae eller fornam det hesten
havde nogen lyde, saalenge Citanten havde den.
2det Vidne, Knud Brynildsøn Rochne, tienende hos Erich Græe, efter aflagde Eed widnede,
at i forrige aar war hand hiem/m/e paa Rochne hos sin Fader, og i den tiid Kiørte nogle gange
med hesten, men kunde ej see den havde nogen lyde. Knud Ringheim tilspurte vidnet, om
icke Citanten, Kort føren hand solte hesten, Kiørte stort og tungt Tøm/m/er med hesten.
Resp: ja, Citanten Kiørte stort Floers Tøm/m/er med hesten, dog saae widnet ej, det hesten
havde nogen skade.
3de Vidne, Anders Knudsøn, tienende hos Citanten, og har til waaren tiendt der i 3 aar, efter
aflagde Eed widnede, at have i et heelt aar, efter sin huusbondes befalning, styrt hesten, men
ej seet det hesten i ald den tiid havde nogen lyde, ej heller fornam widnet det hesten tog nogen
skade da det store Floers Tøm/m/er for hands huusbonde blev Kiørt med hesten.
Knud Ringheim, for at oplysse sagen paa [sin] side, begierede den udsat til næste Ting.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Dend 10de Nowembr: er ved Wangens Høste-Ting følgende passeret.
Stephen Wichingsøn Rondwe udgivene gieldsbrev af 13de Nobr: 1751, til Jwer Henrichsøn
Hellewe, læst til Tinge dagen der efter og indført i pante Bogen paa fol: 347, blev, efter
paategnede qvittering af 1 Julj 1757 anviist til udslettelse af Bogen.
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Lars Clausøn Mossefind skriftl: penge mangels lysning af 8de Nobr: a: c:, som Odels
Prætendent til 1 ½ Løb smør i gaarden Mossefind, blev læst.
Lars Aamunsøn Schierven skriftl: forpligt af 7 Julj a: c: til Anne Andersdatter, hvad hun
aarlig til wilkaar skal nyde, blev læst.
Jon Gullichsøn Gawle og medJnteressentere udgivene skiøde af 17de Nobr: 1756 til Ole
Bottolphsøn paa 21 mrk: smør i gaarden Gawle, blev læst.
hr: Prousten Ruus udgiven bøxel brev, med Rewers, af 4de 8tbr 1757, til Kolbeen Olsøn paa
½ Løb smør i gaarden Finne, blev læst.

En ditto bøxel brev, med Rewers, af 7de hujus, til Øyel Olsøn paa Et pund 3 mrk: smør i
gaarden Ulwen, blev læst.
Et dito bøxsel brev, med Rewers, af 7de Martj a: c: til Baar Colbeensøn paa ½ Løb 6 mrk:
smør med bøxel, og uden bøxel 1 L: 1 p: 2 mrk: s: i gaard: øvre Mæland, læst.
Torchield Olsøn Sousjord udgivene bøxel brev, med Rewers, af 12 Nobr: 1756 til Halsteen
Hansøn paa 2 ¾ mrk: smør i gaarden Engeland, blev læst.
Bøygde Procurator Traae for Ole Mørqwe Contra Johan/n/es Twet, æskede sagen i Retten, for
at tage til gienmælle paa sin Principals wegne i den af Johan/n/es Twet til dette Ting
udstyrede Contra stevning.
Johan/n/es Twet blev 3de gange paaraabt, men ingen wilde svare.
Procurator Traae begierede sagen udsat til næste Ting, for at beviise fordringen med et udtog
af arve Protocollen.
Afskeediget,
Citanten[s] paastand billiges.
Dend 11de Nobr: Er ved Wangens Høste-Ting følgende passeret.
Frantz Wenviig gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Anders Uqwitne for Resterende Tiende for nest afvigte aar 1756, 4 mrk: danske, der
om Dom at imodtage til betalning og processens erstatning.
dend indstevnte Anders Uqvitne blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Ole Wangen og Jwer Rongsbøen afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt paa Gaarden Uqwitne, og som Anders Uqwitne ej lod sig finde, da udj paahør af
hands broder Lars Hallesøn Uqwitne.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
dend lovl: indstvnte Anders Uqwitne gives Laudag til næste Ting.
Ole Hansøn Lille Hirdt udgivene odels Transport af 10 Nobr: 1757 til Øyel Hansøn paa odels
Retten til 2 pd: 1 ½ mrk: smør i gaarden Lille Hirdt, blev læst.
Lars Qwale udgivene bøxel brev af gaards dags dato, med Rewers, til Knud Olsøn paa 1 Løb
1 Spd: 3 mrk: smør i gaarden Qwale, at bruge og styre i 10 aar, blev læst.
Erich Bergesøn Jerrald, Tambour Ved hr: Capitain Hougs Compagnie, gav til kiende, at have
med skriftl: stevnemaal til dette Ting ladet indkalde Torgier Brynildsøn Rokne, fordj hand
skal have forekasted ham at have staalet En Fiol, der om widner at anhøre og Dom at
imodtage, med widere efter det skriftl: stevnemaal hand i Retten lagde, uden dato, bilagt med
lovl: stemplet papiir, oplæst og lyder saaleedes Lit: A.
Dend indstevnte Torgier Brynilsøn Rokne møtte, tilstoed den oplæste stevning at være ham
lovlig forkyndt, sagde fremdeeles, ej at have brixlet Citanten for noget: men, da hand
begierede Comparentens Vær Søster, siger hand til Comparenten, ieg er icke vær[r]e end en
anden Karl: hvortil Comparenten swarede ham: du er icke vær[r]e end en anden Karl, men
der gaar en styckere snack om dig omkring [i] bøygden, end der gaar om en anden Karl, og da
siger ieg ham hvad snack der gick om ham, og det war under 4re øyene ieg ham der om
warskoede.

Citanten paastoed efter sit stevnemaal widnerne forhørte, {det} da dend indstevntes
udsigende skal blive anderleedes oplyst.
de samtl: indstevnte widner møtte, Eedens forklaring blev dem forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
hr: Lieutenant Holk møtte for at anhøre den/n/e sin Tambours sag.
1ste [Vidne], Ole Andersøn, boende paa Gaarden Lille Rokne, efter aflagde Eed vidnede, at
Citanten begierede af vidnet, det hand og Haldor Lille Rokne wilde gaae med ham til Torgier
Rokne for at høre hvad Ole Dugstad havde sagt om Fiolen. da de nu kom til Torgier med
dette ærende, og Citanten var med dem, siger Torgier Rokne til Erich Tambour, ja, Ole
Dugstad siger at du staal en Feile!! (Fele/Fiol) i Hardanger. fremdeeeles sigende, wi!!
(hwi/hvorfor) kom/m/er du til mig med widner, kand du icke søge Ole Dugstad med vidner.
og har du icke snacket med ham: hvor til Erich svarede, jo, Ole Dugstad siger hand skal staae
med det hand har sagt, og mindes du icke at du bryte!! mig der med paa Sondve. hvor til
Torgier svarede, ieg bryde dig icke, men ieg sagde dig det ickun. Parterne havde ej noget at
tilspørge vidnet.
Ole Dugstad møtte selv for Retten, og sagde, ieg har ej beskyldt Tambouren, men, hand var
[hos] sin værfader Jsaak Botnen i Hardanger, som giør Fioler, sam/m/e hands værfader spurte
ham, hvorleedes Erich Jerrald lever, hvor til Comparenten swarede, vel. da fortalte hands
værfader det Erich Jerrald havde været der og Kiøbt nogle fioler, lige saa Pyke Søn/n/erne, og
som Jsaak Botnen saugnede!! (savnede) en fiol, talte hand strax der om, da Pyke Søn/n/erne
til[bød] dem strax at søge i deres Kiiste hvor fiolerne laae. da de nu søgte efter fiolen, fandt
de den iblandt Erich Jerrald sine udi en sæck, eller hvad det var hand havde giemt dem udj.
Citanten paastoed
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de øfrige vidner forhørte.
[2det Vidne], Haldor Knudsøn Lille Rokne, efter aflagde Eed vidnede Conform med første
vidne, undtagen dette, at hand ej kand mindes at det var paa Sondve Erich sagde at Togier
havde bryt ham for feilen!! (fela), men vel sagde Erich det Torgier havde bryt ham, hvilcket
Torgier ej vilde tilstaae.
3de Vidne, Halwer Ellensøn, boendes paa Tweitene, efter aflagde Eed widnede, at i
som/m/er, efter at de havde været paa Sondwe, war !!de widnet!! (de, widnet, eller: de og
widnet) i Et huus Tæcke paa Rogn, da sat Torgier uden for døren og snackede med en anden
Mand, da siger Torgier, ieg har sagt det til ham, enten ordene da faldt, det hand havde taget,
eller staalet, en feile, det mindes widnet icke, men et af ordene war det, widere wiste widnet
ej.
4de Vidne, Lars Andersøn, boend[e] paa Rong, efter aflagde Eed vidnede, Torgier siger paa
Gaarden Sonwe til Erich, vi toe har været gamle Cam/m/erater, er du nu fri for den Fioel!!
(Fele), som de siger at du har staalet, saa giør dig nu fri. Citanten tilspurte widnet, om hand
icke hørte, det Torgier tilstoed at have brixlet ham der for. Resp: Torgier sagde, hand bryde
ham icke anderleedes, end at hand skulde giøre sig fri.
Citanten begierede sagen udsat til som/m/er Tinget.
Afskeediget,
den af Erich Jerral forlangende udsættelse billiges.
Bøygde Procurator Traae for Siur Stuerjord, sagde, til dette Ting med muntl: warsel at have
ladet stevne og indkalde Michel Rochne, som Eeneste arving paa sin Kones vegne efter sal:
Jon Fæn/n/estølen, som forhenværen Formynder for Citantens Huustroe, at aflæge Regnskab

for Resterende hiem/m/egift efter skiftebrevets udviis, samt over penge paa 2 mrk: jordegoeds
i gaarden Bratager. og der om Dom at anhøre.
dend indstevnte Michel Rokne blev 3de gange paaraabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Niels Knudsøn Fladelands Moen og Niels Larsøn Rene afhiemlede
stevningen saaleedes, at de lovl: paa Gaarden Rokne har forkyndt stevningen, og som Mikel
Rokne ej lod sig finde, da udj hands Kones Barbra Jonsdatter paahør, og det saaleedes, at
hand skulde møde her i Retten med skiftebrevene for at aflægge Regnskab.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Michel Rokne forelæges at møde til næst anstundende aars som/m/er Ting.
Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig for den Residerende Capellan hr: Peder Blyt, gav til
kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde de her i
Wangens sogn værende huusmænd, wilkaar Folck og inderster, sc: Angune Gierstad,
Ragnilde Wæte, gamle Lars Hæve, Jngebor Siursdatter Griotland, Jwer Winje, Lars Andersøn
ibdm:, Kari Dugstad, Gullich Olsøn Møen, Gullich Knudsøn ibdm:, {Aamun Oppeland}, Siur
Olsen Fenne, Anders Nielsøn Biørche, Anna Holgiersdatter Bøe, unge Brite øvre Groue,
Gietle Andersøn Mit-Fenne, Torgier Stephensøn Ræne, Tormøe Larsøn Schutle, end widere
af Rundalen: Baar Lie, Tolleif Bøe, Elling Urland og Lars Godskalksøn Waale, samtlige at
lide Dom til at betale offer og processens erstatning, hvor om hand indleverede Citantens
Regning af dags dato, med sin Deduction og de der udj benævnte documenter, der alt lyder
som følger.
Af de indstevnte efter paaraabelse møtte ingen.
Kaldsmændene Ole Wangen og Jwer Rongsbøen afhiemlede stevningen for alle
indbenævnte at være lovl: forkyndt, undtagen for de i Rundalen. som af andre stevnevidner er
indkaldet. Kaldsmændene Anders Kolwe og Anders Urland, som skulde afhiemle stevningen
om dem i Rundalen, sagde Citanten, nu ej at møde, begierede der for sagen udsat til i
Morgen, som blev billiget.
Dend 12de Nobr: ved Wangens Ting, blev nest forbem:te sag foretaget.
Frantz Wenviig møtte for Citanten, af de indstevnte møtte ingen efter paaraabelse. de anførte
Kalsmænd møtte [og] afhiemlede stevningen at være de paagieldende i Rundalen lovl:
forkyndt.
Citanten paastoed Laugdag.
Afskeediget,
De lovl: indstevnte Huus og Wilkaar Folck samt Jnderster {gives} forelæges at møde til næste
Ting.
Knud Olsøn Gierstad udgivene skiøde af gaars dags dato, til Stephen Monsøn paa 1 ½ Løb
smør i gaarden Gierstad, blev læst.
Peder Ellingsøn Rioe og medJnteressentere udgivene skiøde af 11 Nobr: a: c: til Pede[r]
Aamunsøn paa 20 mrk: smør i gaarden Lille Soue. læst.
Aad Wichlichsøn Gielle udgivene gieldsbrev af 11de Nobr: a: c: til
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Siur Persøn Sondwe for laante penge 60 rd:, imod det underpant af En halv Løb smør i
gaarden Gielle, blev læst.
Aad Knudsøn Twete udgivene skiøde af 11de Novbr: a: c: til Knud Aa[d]søn paa Et pund
smør i gaarden Twete, blev læst.
Tambouren ved hr: Capitain Hougs Compagnie, Erich Bergesøn Jerrald, gav til kiende, det
hand med muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Siur Ygre, widner at
anhøre, angaaende, det den indstevnte har beskyldt ham for, det hand skal have taget En
Tobacks Rulle fra En Borger i Bergen, for saadan beskyldning at imodtage Dom til
undgieldelse og processens erstatning. Vidner, som under Lovens Faldsmaal er indkaldet, ere
Knud Ygre, Torgis Melwe, Mathias Bachetuun, Britte ibdm:, Peder Hylle og Orlog Ygre. og
vilde hand fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
Dend indstevnte Siur Ygre møtte, tilstoed warselen, og sagde, det hand tilstoed at have sagt,
det Brøchman[s] Folck har sagt, det hand mistede En Rulle Toback, og der war ingen anden
som tog den, end Erich Jærral; paa disse ord sagde Comparenten at have 4re widner, neml:
Jon Biørke, Niels ibdm:, Erich Soue og Lars Berge, dem hand havde indkaldet her til Tinge,
dersom hand havde naaet lovl: warsel, men som hand selv blev stevnet meget seent og paa
yderste nippen, maatte hand forbj gaae det.
Citanten, uagtet den indstevntes tilstaaelse, paastoed sine widner forhørte, som alle møder,
undtagen Orlog Ygre. Eedens forklaring blev widnerne forelæst og formanet at blive ved
sandhed.
1ste Vidne, Knud Wichingsøn, boende paa Ygre, efter aflagde Eed vidnede, ej at kunde
forklare meere eller andet, end det Siur Ygre selv her for Retten har tilstaaet. Citanten
tilspurte vidnet, om icke Siur Ygre har sagt, at hand saae det, det ieg staal en Tobacks Rulle.
Resp: widnet har aldrig hørt de ord, føren nu Citanten siger det. Parterne havde ej videre at
tilspørge vidnet.
2det Vidne, Torgis Stephensøn Melwe, tienende hos sin steeFader paa Melwe, efter aflagde
Eed vidnede, ej at have hørt det paastevnte af Siur Ygre, føren nu her i Retten. Citanten
havde ej noget at spørge vidnet.
3de Vidne, Mathias Bachethuun, blev af Citanten frafalden, ligesaa det vidne Orlog Ygre,
siden hun ej møder.
4de [Vidne], Britte Monsdatter Bachethuun, tienende hos hindes steefader Haldor Rochne,
efter aflagde Eed vidnede, ej at kunde forklare andet, end [hvad] Siur selv her for Retten har
tilstaaet. Citanten til dette vidne igientog sam/m/e qwæstion som til første vidne. hvor til
vidnet svarede, ej at have hørt de ord.
5te Vidne, Peder Olsøn, tienende hos sin steefader Ole Hylle, efter aflagde Eed vidnede, ej at
have hørt andet end det Siur Ygre selv her for Retten har tilstaaet. til den ved første vidne
fremsatte qwæstion, swarede vidnet, ej at have hørt det.
Citanten begierede sagen udsat til næste Ting.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Michel Dugstad efter forige tiltalle Contra Aschiel Bøe og Lars Ellingsøn, æskede sagen i
Rette,
de tvende paagieldende møtte. Aschiel Bøe sagde, det kunde vel være at hand havde
Caweret, men som hand var meget beskiencket, formeente dets aarsage at worde befriet.
Lars Ellingsøn formeente, at hand havde Kiøbt Øgen for dyr, saa hand der paa maatte forlise,
der for ej kunde betalle.

Citanten her til svarede, om Lars Ellingsøn havde solt øgen ringere, end hand havde Kiøbt
den, var ham en uvedkom/m/ende sag. og om Aschiel Bøe var drucken, da som hand ej havde
drucket hos eller med Citanten, ej heller af ham blev anmodet til Caution, er det ham
uvedkom/m/ende, og altsaa pastoed Dom over dem begge.
Parterne declarerede forliig saaleedes, at Lars Ellingsøn inden 14 dagge betaller til Citanten
fordringen med processens omkostninger, in alles 6 rd: skulle Lars Ellingsøn ej
efterkom/m/e dette sit løfte, lover Cautionisten Aschiel Bøe til dend 14 dag her efter at betalle
disse 6 rd: til Citanten Michel Dugstad, med forbeholdenhed af Regres til Lars Ellingsøn.
Mons:r Nordahl, som Sagefalds Eier, gav til kiende, med Muntl: warsel til dette Ting at have
ladet indkalde Jwer Bratager og Wiching Lille Growe for øvet slagsmaal, der om widner at
anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Anders Urland, Elling ibdm: og Lars
Hougen, der efter forbryderne Dom at imodtage til undgieldelse og processens erstatning.
vilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
begge forbryderne møtte og tilstoed warselen. ligeleedes møtte de indstevnte vidner, dem
Actor paastoed Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev widnerne forelæst og formanet at
blive ved sandhed.
1ste Vidne, Anders Siursøn , er boendes paa Urland, efter aflagde Eed widnede, at i
som/m/er, udj Et
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barsel hos vidnet, saa hand det Jwer og Wiking med deres hænder krappede imod hver andre,
uden at giøre hin anden noget. der efter tog Jwer i Wickings hoved bag i hands Nacke med
fuld haand, {dog} da tog Elling Urland {Wiking} \Jwer/ bort, og vidnet tog {Jwer} \Wiching/
bort, som war vreed, hvor af den/n/e uenighed kom, hørte vidnet ej, saasom hand ej stedse
war tilstæde, og ware de begge druckene. widnet saae og, da de begge Krappede med
henderne imod hin anden, det Jwer bløtte blod i Næssen, og Wiching bløtte i Munden. Jwer
Bratager tilspurte vidnet, om vidnet icke hørte det hand sagde, at de wilde icke andet end paa
løstighed, og wilde hinanden icke noget ont. Resp: da de bleve skilde ad, vare de vrede, men
siden efter talede de, de omspurte ord.
2det Vidne, Elling Monsøn, boende paa Urland, efter aflagde Eed vidnede, at i den/n/e
som/m/er, i barselet paa Urland, da de alle ware løstige, saa vidnet at Jwer og Wiking sat og
Krappedes med hænderne, saa og at der kom blod af Jwers næsse, men saae ej noget blod paa
Wiching, og som hand sat nest hos dem, saa hand ej det saadan Krappen skeede i vreede, men
i løstighed, og widnet tog Jwer bort hen paa Gulvet, at der ej skulde blive slagsmaal. Retten
tilspurte widnet, om hand saae det Jwer tog Wiching i haaret. Resp: Nej, har ej heller seet
det Jwer var vreed, men vel at hand og de alle vare druckene.
3de Vidne, Lars Olsøn, boende paa Gaarden Hougen, efter aflagde Eed vidnede vi!! (i) alt
lige med første vidne, undtagen ej at have seet, det Jwer tog, eller skal have taget, Wiching i
haaret.
Actor begierede sagen udsat til næste Ting, for at indkalde fleere widner.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Stephen Monsøn Gierstad udgivene pante brev af dags dato, til Niels Biørnesøn Gielland for
laante penge 99 rd:, imod det underpant af 3de Spand smør med bøxel i gaarden Gierstad,
blev læst.

Stephen Monsøn Gierstad skriftl: forpligt af dags dato til sine svigerforældre Knud Olsøn med
huustroe Mildri Gullichsdatter, hvad de aarlig skal nyde til livs ophold udj vilckaar, blev læst.
Herbrand Tachle udgivene skiøde af 8de 9br: a: c: til Lars Andersøn paa 2 pd: 6 mrk: smør i
gaarden Tachle, blev læst.
Dend 14de Nowembr: blev med Wangens Ting atter passeret, saasom.
Niels Gelland, Lars Lille Ree med fleere Naboers Contract med Niels og Halsteen Jstad samt
Ole, Mons og Jwer Growe, om at ej endten af deres Creatuure skal komme i hin andens
hiem/m/e havner, hvor fore de sig imel: haver ladet fast sætte: at dend som med sam/m/e
Creatuurer kom/m/er i de andres hiem/m/e havner skal bøde første gang 1 mrk: 8 s:, og anden
eller fleere gange 3 mrk:, som skal vere for græs werd eller skadens lidelse, dat: Wangen d: 12
Nowbr: 1757.
Fogdens Fuldmægtig lod inden Retten til sin Prencipal hr: Cam/m/er Raad Smits
allerunderdanigste afleggende Regenskab[s] bilager, følgende documenter jnden Retten
examinere. 1mo Restance Registeret, hvis Endelige Sum befandtes at være 195 rd: 3 mrk: 5
s: 2do Det almindelige Tings widne Indeholdende 13 poster, til hvilcke alle blev svaret som
almuen ved Watzwærens Tinglav svaret haver, undtagen her i bøygden er 2de smaa flom
Sauger, neml: Møen og Finne Sauger kaldet, hvad bord der paa i aar er bleven skaaren, der
paa giør de til Fogden deris Endelig angivelse. Ligesaa tilspurte denne almue, om dem er
beckiendt at een Persohn ved navn Colbeen Jwersøn haver opbygt og er selv tilhørende et
huus bel: under Rongs Eiendeele og grund ved Baa Broen som hand beboer, og der foruden
ernærer sig af Snedker Professionen udj bøjgden. de forklarer tillige at bem:te Colbeen
Iwersen haver staaet ved det Bergenhuusiske National Jnfanterie Regiment. 3to Odels skatte
Mandtallet. 4o at Maria Blomber[g] som gastgiver Encke ej befatter sig med anden handel
end hendes blotte giæstgiverie. etc: og da jngen jndfandt sig som noget her jmod havde at
Erindre, var Fogdens Fuldmægtig Rettens attestation begiærende, som ei kunde nægtes.
Sluttelig bleve opnevnt de Laug Rettes Mend som Retten tilstundende aar skal beklæde: og
ere alle Nye, Sc: Berje Dolwe, Niels Dychesteen, Torgier Twinden, Godskalk Winje, Knud
Tøen, Od Kløwe, Niels Nedre Herre, og Anders Store Souwe.
Efter 3de ganges udraabelse jndfandt sig ingen som vilde gaae i Rette, thi blev Tinget for
denne sinde ophævet.
1757
-------------------------1758
(1758: 51)
Anno 1758.
Løwerdagen dend 1ste Julj, blev Retten betiendt paa Gaerden Nedr: Lie 1ste Thuun, beligende
i Qwitler otting og Wangens kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugrettesmænd, som
efter Loven er opnævnt, sc: Holgier Reene, Knud Berge, Rognald Nestaas, Niels Lødve,

Knud Store Ringheim, Herbrand Tachle, Mons Ullestad og Torgis Giernes, nærværende
Lensmanden Frantz Wenviig.
hvor da for Retten fremstoed Torbiørn Poulsøn Lindebreche og fremlagde sin Constitution af
19de præt:, den/n/e sag at udføre, sam/m/e er saa lydende Lit: A. bem:te Torbiørn Poulsøn
Li[n]debræche, for Jon Pedersøn, sagde, det hands Principal ved skriftl: stevning af 2den
Nobr: a: p: til jorde Tirsdagen indeværende aar, og atter til den/n/e Tægtedag, har ladet stevne
og indkalde Anders Michelsøn Lie,
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vidner at anhøre, betræffende hands Principals odels og Løsnings Rett til 2de Løber mindre 12
mrk: her i gaarden Lie, der efter den indstevnte Anders Michelsøn Lie at imodtage Dom til
Gaardens fravigelse samt processens erstatning, med videre efter stevningens indhold, den
hand i Retten frem lægger, og wil fornem/m/e om dend indstevnte med samtlige widner
møder. den benævnte skriftl: stevning er af følgende indhold Lit: B.
Paa indstevnte Anders Michelsøn Lie[s] wegne møtte Bøygde Procurator Niels Steffensen
Traae, og tilstoed den oplæste stevning at være hands Principal lovlig forkyndt.
Citanten wiste penge for Retten, om den indstevnte Anders Lie sam/m/e for den paastevnte
odelsjord i mindelighed wil imodtage.
Niels Traae sagde det hands Principal havde ej leilighed til at imodtage penge, allerhelst
hand har opladt gaarden for sin søn.
Citanten tog pengene i sin forvaring. Citanten paastoed de indstevnte widner forhørte, og
sagde, foruden de i stevningen benævnte widner, er med Muntl: warsel til widner indkaldet
Gulich Olsøn Møen, Øjell Størksøn Oppeland, Sigvor Michelsdatter Ringheim, Anders
Hallesen Giære og Knud Gitlesøn Abbeltuun, wilde fornem/m/e om de samtlige vidner
møder. end widere widner er indkaldet Aamun Størksen Fiosse, Siur Lirhuus og Siur
Rondwe, paastoed dem alle forhørte. fremdeeles lagde Citanten i Rette sine af dags dato
forfattede skriftlige qwæstioner, der om hand war begierende Retten wilde imodtage
widnernes swar. bem:te skriftlige qwæstioner er saa lydende Lit: C.
Niels Traae Protesterede imod de af Citanten Navngivene widners førelse, saasom hands
Principal aldeeles icke er kaldet at anhøre fleere widner, end den!! (de) udj den skriftlige
stevning benævnte 4re widner, der for i Kraftigste maader protesterede {paa} \mod/ de nu
benævnte 8te nye widner, og Urgerede paa deres afvisning.
Torbiørn Lindebræche sagde, det hands Principal har ej haft saa megen forstand, at hand har
ladet den Muntlige stevning, hvor ved disse 8te nye vidner er indkaldet, forkynde for Anders
Michelsøn Lie, der for paastoed først de i dend skriftlige stevning benævnte 4re widner
forhørte, da hand der efter wilde erklære sig, om de 8te nye widner. Edens forklaring blev,
de udj den skriftlige stevning benævnte og nu mødende 4re widner, forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
1ste Vidne, Lars Johan/n/essøn, wilkaar Mand paa Gaarden Houg, sagde sig at være gaml:
66 aar, er ingen af Parterne enten beslægtet eller besvogret. efter aflagde Eed, til Citantens
skriftl: qwæstioner swarede, saasom til første Qwæst: svarede, har ej andet hørt sige af sine
sal: Forældre, som ved 23 aar her for ved døden er afgangen, end at den omspurte Jwer
Gietlesen Eiede all gaarden Nedr: Lie, og at det war hands odel. 2den qw: Resp: jo, hands
Forældre sagde at Jwers søn Joseph Jwersøn boede her all sin tiid, og Eiede gaarden. til 3de
qw: Resp: jo, har af sam/m/e hørt sige at Joseph Jwersøn havde en søn Navnlig Niels
{Jwer}\Joseph/søn og 5 døttere. søn/n/en Niels Josephsøn kiende widnet, hand war Fader til
Encken Jngier Nielsdatter, som end nu lever og boer her paa Gaarden. den/n/e Jngier
Nielsdatter er Moder til Citanten Joen Pedersøn. og Joseph Jwersøns anden datter, Thoran
Josephsdatter Lie, war Moder til indstevnte Anders Mikelsøn Lie. til 4de qw: swarede, at

Niels Josephsøn arvede noget her i gaarden, nemlig en halv Løb, foruden det hands Encke end
nu Eier og besidder, sam/m/e halve Løb solte hand, men om det var føren hand blev galen,
eller mens hand paa gaarden Øfsthuus, hvor hand boede all sin tiid, laae i baand og jern, eller
det skeede siden, da hand kom til forstanden, at hand solte dend halve Løb, ved widnet ej. til
5te Qw: svarede, her om at have givet sit swar ved 3de qwæstion. Niels Traae tilspurte
widnet, 1o hvor meget Joseph Jwersøn Eiede her i gaarden. Resp: ved det ej, men widnets
Forældre sagde, det hand Eiede Lie 1ste Thuun. 2o hvor lenge det er siden Joseph Jwersøn
døde. Resp: ved det icke, men efter widnets sal: Moders sigende, tæncker hand det skal
være omtrendt 70 aar siden. 3de qw: hvor gaml: Jon Pedersøns Moder Jngier Nielsdatter er.
Resp: ved det ej.
Citantens Moder Jngier Nielsdatter fremstoed for Retten og sagde, det hun vist er 52 aar
gam/m/el, men hvor meget der over ved hun ej. sagde ellers det hun Eier og beboer her i
Gaarden En Løb {smør} og 19 mrk: smør, der om frem lagde hindes sal: Mands skiøde af 8de
Martj 1743, det Niels Traae paastoed ad acta tilført. sam/m/e er saa lydende Lit: D.
2det Vidne, Lars Hallesøn, boende paa Gaarden øvre Lie, sagde sig at være gaml: 50 aar, og
at være i 3de lige leed beslægtet med indstevnte Anders Michelsøn Lie. til Citantens første
qw: svarede, jeg widner efter min sal: Fader, hand sagde at Jwer Gietlesøn Eiede gaarden
Nedr: Lie første Thuun, og at hand boede her saa lenge at det war hand[s] odel. til 2den qw:
svarede som første vidne. til 3de qw: swarede som første vidne. til 4de qw: svarede
ligesom
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første widne, med tillæg, at have hørt, af hvem mindes ej, det hand solte den halve Løb i sin
swaghed. Torbiørn Lindebræche aldeeles frafald dend 5te qw:
Niels Traae paastoed, sine ved første vidne fremsatte tvende første qw: til alle widnerne
igien tagen, men frafald dend 3de qw: som noget der alt er oplyst. til dend første Niels Traae
qw: svarede vidnet som første widne. til 2den qwæs: swarede, det er vel 4 á 5 aar over 70
aar siden hand døde.
3de Vidne, Ole Nielsøn, værende hos sin søn paa Gaarden Hægle, sagde sig at være gaml: 86
aar, er ingen af Parterne beslægtet eller besvogret. til Citantens første qw: svarede, at widne
efter sine sal: Forældere, og af dem ej har hørt andet sige. til 2de qw: swarede som første og
andet widne svaret har. til 3de qw: svarede som første vidne. til 4de qw: swarede som de
andre widner, med tillæg, at Niels Josephsøn war til og fra galen, og til og fra havde hand
igien forstanden, saa der ej kand wides hvorleedes hand var, da hand solte den halve Løb. til
Niels Traae 1ste qw: svarede som første vidne. til 2de qw: svarede, det er imellem 70 og 80
aar siden, kand ej med sickerhed sige aaret.
4de Vidne, Torgier Larsøn, er til wilkaar paa gaarden Lie, sagde sig gaml: 50 aar, er ingen af
Parterne beslægtet eller besvogret. til Citantens 1ste qw: svarede, at vidne efter sin
Farbroder, sal: Tollef Brynildsøn Groue[s] sigende, som første vidne har forklaret. til 2den
qw: svarede som første vidne. til 3de qw: svarede som første vidne. til 4de qw: svarede,
her om intet at være widende, har vel hørt nogen løs snack her om, af løs Folck, uden at kunde
giøre nogen Reede der for. Til Niels Traae[s] 1ste qw: svarede som første vidne. til 2den
qw: svarede, ved intet her om.
Torbiørn Lindebræche frenlagde 2de penge mangels lysninger af 3 Maj 1734 og 7de Nobr:
1752, sam/m/e er saa lydende Lit: E.
Torbiørn Lindebræche for nærværende tiid frafald de ved Muntlig warsel indkaldede og
uafhørte 8te widner, begierede sagen udsat for at søge efter bedere oplysning, da hand betiids
skal anholde om Tægte dagen.

Niels Traae havde imod den forlangende udsættelse ej noget at erindre, begierede et udtog af
alt hvis i sag[en] passeret er med sine bilager.
Afskeediget,
Dend af Citanten forlangende udsettelse billiges ham paa nogen tiid, widere oplysning at
søge, da Tægte dagen betiids skal blive Bøygde Lensmanden bekiendt, for at kundegiøre den
Parterne, og betaler Citanten den/n/e Session, saasom Sorenskriverens fløtning til og fra
aastædet 4 mille til Lands og Mands!! (Wands) 5 mrk: 4 s:, er 1 rd: 4 mrk: 8 s:, diet penge 4
mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd:, er forud bet: Laug Retten per Mand 1 mrk: 4 s:, er 1 rd: 4
mrk:, Lensmanden 1 rd:, tilam/m/en 5 rd: [2 mrk:]? 8 s:, da der ved endelig Dom skal blive
Kiendt paa omkostningerne.
Dend 3 Julj blev paa Ewanger Almindelige Tingstue med Waswærens Almue holden
Som/m/er, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire Laugret som
paa fol: 47 findes opnævnt og Specificeret, nærværende inden Retten Fogden Ole Lund
Bildsøe, med Bøygde Lensmanden Ole Brynildsøn Horwej,
da allerunderdanigst blev publiceret,
1o Kongl: Bestalling af 10de Januarj 1758 til Ole Lund Bildsøe paa at være Foget her over
Woss og Nordhord.
2o Forord: af 31de Octbr: 1757 om Extra paabud her udj Norge.
3o Placat af 6 Martj a: c: angaaende Endeel Kongl: Jndkomsters bort forpagtning
Nordenfields udj Norge for de 3de aar 1759 – 60 og 1761, som d: 19de Julj paa Rette{n}!!
(Rente?) Kam/m/eret ved offentlig Auction til forpagtning worder opbuden.
Forige Foged, afgangn Kam/m/er-Raad Smith[s] Fuldmægtig Hans Adolph Toftegaar[d], i
underdanigst følge Kam/m/er Collegii antegnelser, udj Comparentens afgangne Principals
allerunderdanigste aflagde Regnskab for aaret 1756, dends 5 postes 4de art:, begierede dend
Tingsøgende Almues sandfærdige og fuldstændige swar og oplysning, om nogen i aaret 1756,
i dette Tinglav, kand have foretaget sig at klyve Tøm/m/er til Bord eller Planker. For det
andet, efter antegnelsens 7de Post, om i dette Tinglav udj det om/m/elde aar 1756 war eller
befantes noget Krem/m/er leie, eller her i Tinglavet har opholdet sig nogen Kiøbstæds
Borgere for her at drive handel. Om disse 2de Poster Comparenten war begierende, Retten
wilde imodtage Almuens swar. Til 1ste Post Almuen Eensstem/m/ende swarede, Ej saadant
at være skeet til den/n/e tiid, men befrygtede det nu her efter kand skee, fordj Tøsse saugen i
nestleeden høst ved Elvebrud og wandløb er med grund og alt bort tagen. Til anden
qwæstion, swarede, det saadan/n/e Folck hvercken har været eller er til her udj Ting lauget.
Sig:r Toftegaard war Tingsvidne begierende om wis passeret er, som blev billiget.
Ligesaadan Et Tingswidne tog Sig:r Toftegaard for aaret 1757.
Jon Johan/n/essøn Strøm/m/e skriftlige forpligt af 4de Nobr: 1757 til hands Forældre, hvad de
aarlig til livs ophold af ham skal nyde, blev læst.
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Birgitha, sal: Bangs, udgivene bygsel brev, med Revers, af 16 Maj 1757, til Hans Mathiesøn
paa 18 mrk: smør i gaarden Øye, blev læst.

Arveskifte brevet af 1ste Febr: a: c: efter afgangne Helje Johan/n/essøn, blev læst, og war
stervboet Eiende jordegoeds i gaarden Tøssen 1 pd: 9 mrk: smør med bøxsel, wurderet 49 rd:
3 mrk:, der af udlagt til Creditoren Ole Knudsøn Rasdahlen 1 pd: 6 mrk: smør for 45 rd:, og i
arv til Encken Torbiør Aadsdatter 1 ½ mrk:, til søn/n/en Mogns Heljesøn 1 ½ mrk: smør.
Klemet Nielsøn Nedr: Rasdalen udgivene skiøde af 5te Nobr: 1757 til Arne Klemetsøn paa 12
mrk: smør med bøxel udj gaarden Nedr: Rasdalen, blev læst.
Sigt og Sagefalds Eieren Sig:r Nordals Fuldmægtig Frantz Wenviig gav til kiende, det hr:
Lieutenant Barchelaj til dette Ting har indkaldet Ole Mørqwe, nu Exe, vidner at anhøre, Dom
at imodtage til undgieldelse for de utilbørlige ord hand har udtalt, samt processens erstatning.
Til widner under Lovens faldsmaal er indkaldet Ole Halvorsøn Øren, Jørgen Godwinsen
Qwaale, Ole Olsøn Rørgoe og Lars Aschildsen Wæle,
og efter Citantens skriftlige angivelse af 18 Maj h: a: har Comparenten paa sin Principals
wegne træd[e]t i sagen, men som bem:te hr: Lieutenant nu har forligt sagen med forbryderen
paa sin siide, er hand, Ole Exe, med alle widnerne Reist fra Tinget, begierede der for, paa
Justitiens og sin Principals wegne sagen udsat til næste Ting, at hand sagvolderen med de
samlige widner lovl: kand indkalde.
Afskeediget,
sagen forfløttes til næste Ting.
Dend 4de Julj Er ved Ewanger Ting passeret som følger.
Erich Odsøn Jerrald udgivene bøxsel brev, med Revers, af 3 Julj 1758 til Magne Olsøn paa 14
mrk: smør i gaarden Mæstad, blev læst.
Cancellie Raad Fleischers udgivene bøxelbrev, med Revers, af 3 Julj a: c: til Magne Olsøn
paa 10 mrk: smør i gaarden Mæstad, blev læst.
Ole Johan/n/essøn Strøm/m/e skriftl: penge mangels lysning af dags dato som odels
pretendent til en ½ Løb smør i gaarden Strøm/m/e, blev læst.
Niels Bastesøn Werpelstad og Niels Andersøn Møgster udgivene skiøde af gaards dags dato
til Lars Larsøn paa 24 mrk: smør i gaarden Werpelstad.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere dette Tinglauv[s] skatte Restance, hvis
endelig Sum/m/a war 117 rd: 75 s:, og som ingen noget der imod havde at erindre, war hand
Rettens attestation begierende, som billigens blev efterkom/m/et.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
Dend 5te Julj blev paa Wosse Wangens almindelige Tingstue holden Som/m/er, Skatte og
Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire Laug Rett, som paa fol: 51 findes
opnævnt og Specificeret, undtagen i Niels Nedr: Herre[s] stæd sat Lars Houg, nærværende
inden Retten Fogden Ole Lund Bildsøe med Bøygde Lensmanden Frantz Wenviig og den
Tingsøgende Almue,

da allerunderdanigst blev publiceret de ordres og placater som ved Evanger Tinget og paa
dette folio findes Extraheret.
Sig:r Toftegaard paa afgangne Kam/m/er Raad Smith[s] wegne, igientog de ved Ewanger
Tinget til almuen fremsatte 2de qwæst:, begierede at den/n/e Wangens Tinglavs Almue der
om wilde give deres sandfærdige swar. Bøygde Lensmanden med den Tingsøgende Almue,
til begge Qwæstionerne Eensstem/m/ende svarede ligesom Almuen wed Ewanger Tinget
svaret har, ligesaavel for aaret 1757 som for aaret 1756.
Forige Foged, afgangne Kam/m/er-Raad Rasmus Smith[s] Fuldmægtig Hans Adolph
Toftegaard gav til Kiende, det hand i underdanigst følge, de af Kam/m/er Collegii udstæde
antegnelser over hands Principals allerunderdanigste aflagde Regnskab for aaret 1756, dends
8 Post, til dette Ting haver ladet indkalde Niels Andfindsøn Finne, som efter arveskifte brevet,
begyndt d: 6 Ap: 1739, er beskicket til Tilsiunsmand for dend fraværende arving og søn Niels
Knudsøn Finne[s] hiem/m/e gift 29 rd: 3 mrk:, og Faderarv 5 mrk: 12 s:, tilsam/m/en 30 rd: ??
s: (30 rd: 2 mrk: 12 s:), at bevise, {det,} det hand disse Midler til Tinge haver udbudet mod
lovl: og billig Renters swarelse, og at ingen dem har vildet imodtage.
Niels Finne møtte og swarede, det hand aldrig har haft disse Midler i sine hænder eller udj
sit værge, føren den tiid og dag, som var i aaret 1756, hand leverede pengene til afgangne
Foged Kam/m/er-Raad Smith, da hand sam/m/e dag bekom pengene af dend fraværende Niels
Knudsøns Moder, Encken Margaretha Clausdatter, ej heller saa hand, det hand imod Loven
kunde tage Midlerne fra Encken, saasom de nesten alle er en hiem/m/e gift, og ingen arv, der
først ydes naar barnet bliver gift.
Enchen Margaretha Clausdatter Finne møtte og sagde, det hun nu i hindes høye alderdom, da
hun nu er 86 aar gaml:, er nødsaget at kom/m/e her til Tinge, formedelst Fogdehovmandens
urim/m/elige paastand, i at paastaae det En Moder skal sware Renter
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af den hiem/m/e gift hun indesidder med for et sit fraværende barn, da hiem/m/e gift af
Forældre ej ydes føren barnet bliver gift. hvad hindes søns arv efter Fader anbelanger, som
ickun er 5 mrk: 12 s:, da formeene hun, det Lovens 3 B: 19 Cap: fritager En hver Moder for
Renters swarelse af sit Barns arv, saa lenge Moderen sidder i sin Enckestand.
Citanten war Tingswidne begierende om hvis passeret er, som blev billiget.
Cancellie Raad Fleischers udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 7 Ap: a: c:, til Anders Jwersøn
paa (3?) ½ Spd: smør i gaarden Nedr: Fenne, blev læst.
dito hiem/m/els brev af 24 Febr: a: c:, til Siur Erichsøn, som i arv efter sin ved døden
afgangne søn Erich Siursøn er tilfalden 1 Løb smør i gaarden Seim.
Siur Erichsøn Seim udgivene skiøde af 25de Febr: a: c:, til Michel Siursøn paa 1 Løb smør i
gaarden Seim, blev læst.
Michel Siursøn Seim udgivene gields brev af dags dato til Endre Torbiørnsøn Lønne for
penge laan 99 rd:, imod det underpant af 1 L: smør i gaarden Seim.
Niels Jonsøn Rørlien udgivene skiøde af 9 Januarj a: c:, til Aad Davidsøn paa 12 mrk: smør i
gaarden Rørlien, blev læst.

Aad Davidsøn Kløwe udgivene skiøde af 21 Martj h: a:, til Michel Jwersøn paa 12 mrk: smør
i gaarden Rørlien, blev læst.
Michel Jwersøn Rørlien gields brev af 21 Martj h: a:, til Aad Davidsøn Kløwe for laante
penge 160 rd:, imod det pant af 12 mrk: sm: i gaarden Rørlien, blev læst.
Knud Olsøn Gierstad udgivene gields brev af 27 Apriil 1756, indført i Pante Bogen paa fol:
450, blev efter paategnede qvittering af 7de Nobr: 1757 anvist til udslettelse.
Dend 6 Julj blev Retten ved Wangens Ting betiendt med foran førte Laug Rett, undtagen i
Aad Kløwe[s] stæd sat Aad Bræche, og for Berge Dolwe sat Niels Bøe.
Brynild Pedersen Finne gav til kiende, det hand med muntl: warsel til dette Ting har ladet
indstevne Anders Colbeensøn Øwerland for skyldig værende og Resterende 7 rd:, som bestaar
i Reede laante penge 10 rd:, hvor paa er betalt 3 rd:, da det Resterende imindelighed ej har
været at erholde, nu at imodtage Dom til betalning med processens erstatning, wilde
fornem/m/e om hand nu møder.
paa dend indstevnte Anders Øwerlands vegne møtte Bøygde Procurator Niels Traae, tilstoed
lovlig warsel, og begierede sagen udsat til næste Ting for at indlevere Leqvidations Regning,
siden Anders Øverland modsiger ej at være saa meget skyldig.
Citanten sagde, ej at have noget mod den forlangende udsettelse at erindre, trøstede sig ellers
til med Kaldsmændene at bevise, det Anders Øwerlands Kone ved stevningens ankyndelse
tilstoed fordringens rigtighed.
Afskeediget,
dend forlangende udsettelse billiges.
Frans Wenviig for hr: Cancellie-Raad Alstrup, sagde med Muntl: warsel til dette Ting, lovlig
at have ladet indkalde Bøygde Procurator Niels Traae for skyldig værende 20 rd: efter Revers
af 12de Nobr: 1756, Dom at imodtge til betalning under Nam og Execution med Processens
erstatning. wilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
Dend indstevnte Niels Traae blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde sware.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn, til huus paa Rogne, og Niels Andersøn Wossebachen
afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt paa Gaarden Traae, i paahør af Bøygde
Procurator Niels Traaes huustroe Maritta {....} Olsdatter med søn Ole Nielsøn, siden hand
selv ej lod sig finde.
Comparenten paa Citantens vegne erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Den lovlig indstevnte Bøygde Procurator Niels Traae forelæges at møde til næst anstundende
høsteting.
Frantz Wenviig for Sagefalds Eieren Sig:r Joachim Nordahle, gav tilkiende til dette Ting at
have indkaldet Aamun Olsøn Tvinde, og Erich Haldorsøn, til huus paa Leidahl, widner at
anhøre om forøvet slagsmaal i huustæcke paa Gaarden Tvinden, der for dom at imodtage til
undgieldelse og processens erstatning. widnerne, som under Lovens faldsmaal er indkaldet,
ere Torgier Torgiersøn Twind[e] og Jver Knudsøn Flættre, wil fornem/m/e om de samtlige
indstevnte møder.
De indstevnte forbrydere blev 3de gange paaraabte, men ingen wilde svare. men de
indstevnte widner møtte.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Niels Andersøn Wossebachen afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt paa Gaarden Tvinden udj Aamun Olsøn[s] Fader Ole

Tvindens paahør, siden søn/n/en ej lod sig finde. og paa Gaarden Leidahl for Erich Haldorsøn
udj hands Kone Dordei Andersdatter[s] paahør, eftersom Manden ej lod sig finde.
Citanten paastoed de mødende widner forhørte, og erindrede om Laudag for sagvolderne.
Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Torgier Torgiersøn, boende paa Garden Tvinden, efter aflagde Eed vidnede, at i
næst forige aar, udj Et huus tæcke paa Gaarden Tvinden, saa hand, det Aamun Olsøn og Erich
Haldorsøn i løstighed, og uden vrede, Klam/m/erie eller deslige, toge favntag, har ej andet
seet eller hørt af dem.
2det Vidne, {Erich Haldorsøn} Jwer Knudsøn Flættre, tienende hos Haldor Afdahl, efter
aflagde Eed vidnede, ej at have seet eller hørt noget af det paastevnte.
Retten tilspurte første vidne, hvem der var hos og saa paa at disse tvende toge favntag;
Resp: Knud Olsøn, tienende hos Størk Høyland, ej fleere foruden widnet.
Citanten begierede sagen udsat for at indkalde Knud Olsøn.
Afskeediget
De lovl: indstevnte Aamun Twinden og Erich Leidahl paaleges at møde til næst anstundende
høste-Ting.
Dend 7de Julj Er ved Wangens-Ting passeret som følger.
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Lars Erichsøn Homlebræche skriftl: forpligt af gaardags dato til Baar Pedersøn ibdm: med
huustroe, hvad de aarlig til livs ophold hos ham skal nyde, blev læst.
Erich Larsøn Sættre skriftl: forpligt af 22de Febr: h: a: til sin Moder Guri Henrichsdatter,
hvad hun aarlig til livs ophold af ham skal nyde, blev læst.
hr: Rennord udgivene bøxel brev, med Rewers, af 11de Octbr: 1757, til Swend Andersøn Lie
paa 1 Løb smør i gaarden Dugstad, blev læst.
Torgier Davidsøn Nedr: Winje, til hr: Blyth udgivene pantebrev af 5te Julj 1755, indført i
Pantebogen paa fol: 424, blev efter paategnede qvittering af 23 Febr: 1757 anvist til
udslettelse.
Swend Andersøn Nedr: Lie, til Lars Jwersøn Nessem udgivene Pantebrev af 7 Julj 1756,
indført i Pantebogen paa fol: 450, blev efter paategnede qvittering af 5 Junj 1758 anvist til
udslettelse.
Anders Jwersøn Qwasdahlen, til Brynild Bottelsøn Hemre udgivene Pantebrev af 9de Nobr:
1753, indført i Pante Bogen paa fol: 390, blev efter paategnede qvittering af 4de Apriil 1758
anvist til udslettelse.
Michel Andersøn Dugstad udgivene skiøde af 21de Febr: h: a: til Svend Andersøn Lie paa 1
Løb smør i gaarden Dugstad, blev læst.
Swend Andersøn Lie udgivene skiøde af 21de Febr: h: a: til Michel Andersøn paa 1 Løb 2 pd:
10 mrk: sm: med bøxsel, og overbøxsel til 12 ½ mrk: smør, i gaarden Nedr: Lie, læst.

Øyel Hansøn Hirt udgivene gields brev af gaar dags dato til Erich Olsøn Sondwe for penge
laan 150 rd:, imod det underpant af 2 pd: 1 ½ mrk: smør med bøxel og herlighed i gaarden
Lille Hirt, blev læst.
Michel Andersøn Lie udgivene gieldsbrev af 5 Julj h: a: til Lars Jwersøn Nesseim for penge
laan 99 rd:, imod det underpant af 1 Løb smør i gaarden Nedr: Lie, blev læst.
Torgier Davidsøn Nedr: Winje udgivene gields brev af 22de Febr: h: a: til hr: Peter Blyt for
penge laan 240 rd:, imod det underpant af 1 Løb 18 mrk: smør i gaarden Nedr: Winje, samt 8
Melcke Køer og en Kaaber tønde Kiedel, blev læst.
Frantz Wenviig gav til kiende, det hand for Provstinde Christj og paa hindes vegne til dette
Ting har ladet stevne og indkalde Anders Urland for skyldig værende 20 rd: 1 mrk: 6 s:, som
er for Crediterede Kornware af dend beskaffenhed, det dend indstevnte sam/m/e paa borg tiid
efter anden har bekom/m/et i Bergen hos afgangne Borger Jan Christj, og er disse udestaaende
penge Provstinden i arv tilfalden. da som dend indstevnte Anders Urland ej i Mindelighed har
vildet betalle, er hand indkaldet at imodtage Dom til betalning med processens erstatning, og
vil fornem/m/e om hand nu møder.
paa dend indstevnte Anders Urlands vegne møtte Bøygde Procurator Niels Traae og tilstoed
warselen, sagde der hos, det hands Principal aldeeles benægter fordringen, undtagen 4 á 5 rd:,
som hand tilstaar skyldig at være, det hand med den ham meddeelte Kiøbmandsbog til
anstundende høsteting vil bevise, begierede sagen til dend tiid udsat.
Afskeediget,
dend forlangende udsettelse til næste Ting billiges.
hr: Capitain Hierman gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet
indkalde Niels Wichingsøn Lie, widner at anhøre, betræffende den utilbørlig talle hand i
Hardanger har ført, Citanten til fornærmelse og paa hands bag, der for Dom at imodtage til
undgieldelse og processens erstatning. til widner udj sagen er under Lovens faldsmaal
indkaldet Birte og Kassi Hansdøttere, om flere fornødiges, kand de erholdes, vil nu
fornem/m/e om sagvolderen med widnerne møder.
Dend indstevnte Niels Lie blev 3de gange paaRaabt, men wilde ej møde, endskiøndt hand er
paa Tinget, ej heller møtte widnerne.
Citanten forestillede, det hand af kaldsMændene, som og af vidnerne, selv har hørt sige, det
de ej vil møde, deres widnesbyrd at aflæge, føren de til værne-Tinget worder kaldet, som er
Gravens Ting, dets aarsag begierede sagen udsat for at søge Tingsvidne ved Værne Tinget, i
det øfrige erindrede om Laugdag for indstevnte sagvoldere.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Niels Andersøn Wossebache afhiemlede
\stevningen/ at være lovl: forkyndt paa Gaarden Lie udj Niels Lie[s] søns Ole Nielsøns
paahør, som boer paa gaarden, siden Faderen ej lod sig finde.
Afskeediget
Dend lovlig indstevnte Niels Lie forelæges at møde til næst anstundende høste Ting,
imidlertiid haver Citanten lovl: at besørge sagen ved Tingsvidne oplyst ved widnernes
Værneting.
Frantz Wenviig for Sagefalds Eieren Sig:r Nordahle og paa hands vegne, gav til kiende med
Muntl: warsel til dette Ting at have ladet indkalde Ole Qvitne i Rundahlen og Jwer
Fladelandsmoen for øved Klam/m/erie og slagsmaal nestleeden aar udj en høe Douning paa
gaarden Osgier, der om vidner at anhøre, og Dom at imodtage til undgieldelse med processens
erstatning. til widner udj sagen er under Lovens faldsmaal indkaldet Erich Osgier med Kone

Randwei Andersdatter med tieneste Pige Randwei Thomasdatter, wilde fornem/m/e om de
samtlig indstevnte møder.
Sagvolderne med widnerne bleve 3de gange paaRaabt, men ingen wilde møde eller lade
svare;
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Niels Andersøn Wossebachen afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt for Ole Qwitne paa gaarden Qvitne udj Eget paahør. for
Jwer Fladelandmoen paa Gaarden Tachle, hvor hand haver sit tilholdstæd, og det i paahør af
Konen Randvei Larsdatter Tachle, siden Drengen Jwer ej lod sig finde. for vidnerne under
Lovens faldsmaal, og det paa Gaarden Osgier i det widne
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Randwei Andersdatter[s] paahør, siden Manden og tieneste Pigen ej lod sig finde.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
De lovlig indstevnte sagvoldere Ole Qwitne og Jwer Fladelandsmoen forelæges at møde til
nest anstundende høste Ting. til sam/m/e ting forelæges under Lovens faldsmaal straf at
møde, vidnerne Erich Osgier med Kone Randwei Andersdatter og tieneste Pigen Randwei
Thomasdatter, deres vidne at nedlege.
Frantz Wenviig for Sagefalds Eieren Sig:r Nordahle og paa hands vegne, Eskede sagen i Rette
efter forige tiltalle Contra Jwer Bratager og Wiching Lille Growe, og gav til kiende til dette
Ting lovl: med Muntl: warsel at have ladet indkalde disse tvende forbrydere, Dom at anhøre
til undgieldelse med processens erstatning.
De tvende indstevnte Jwer Bratager og Wiching Lille Growe møtte, tilstoed warselen, og
begierede sagen til næste Ting udsat, for at indkalde Contra vidner.
Afskeediget,
dend af de indstevnte forlangende udsettelse til Contra widners førelse, billiges dem til næst
anstundende høste Ting.
Peder Brynildsøn Nedr: Winje til Michel Torbiør[n]søn Nedr: Qvitne udgivene Pante brev af
8 Julj 1750, indført i Pantebogen paa fol: 320, blev efter paategnede qvittering af 6de og 7de
Julj 1758 anvist il udslettelse.
Peder Brynildsøn Nedr: Winje til Brynild Tollefsøn øvre Growe udgivene Pante brev af 14
Julj 1756, indført i Pantebogen paa fol: 453, blev efter paategnede qwittering af dags dato
anvist til udslettelse.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxelbrev, med Revers, af 22de Febr: h: a: til Knud Johannissøn
paa 1 Løb 1 pd: 5 mrk: smør i gaarden Lofthuus, blev læst.
Sig:r Kierulf udgivene bøxel brev, med Revers, af 3 Martj 1758 til Lars Colbensøn paa 1 Løb
18 mrk: smør i gaarden Nedr: Growe, blev læst.
Cancellie Raad Fleischers udgivene bøxelbrev, med Revers, af 6 Julj 1758 til Torgier
Torgiersøn paa 1 pund smør i gaarden Tvinden, blev læst.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Revers, af 22de Febr: 1758 til Mons Aadsøn paa
1 Løb 1 pd: 5 mrk: smør i gaarden Lofthuus, blev læst.

Peder Brynildsøn Nedr: Winje udgivene gields brev af gaar dags dato til Erich Jwersøn
Qwarmoe for laante penge 90 rd:, og til Lars Knudsøn Qwarmoe for 50 rd:, imod det
underpant af En Løb smør i gaarden Nedr: Winje, blev læst.
Frantz Wenviig for Mons Growe og paa hands vegne, gav til kiende, det hand med Muntl:
warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Lars Hermansøn for skyldig værende penge
18 rd:, og som hand dem i mindelighed ej har vildet betalle, Dom at imodtage til betalning og
processens erstatning. wil fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte Lars Hermansøn blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde sware.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Niels Andersøn Wossebachen afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt paa gaarden Waale, hvor Lars Hermansøn har sit
tilholdstæd, og som hand ej lod sig finde, blev stevningen forkyndt i Pigen Herbor
Jonsdatter[s] paahør, som lovede at sige ham det.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget,
dend lovl: indstevnte Lars Hermansøn gives Laudag til næst anstundende høsteting.
Dend 8de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Rondwe, beligende i Bordahls otting og
Wangens Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene LaugrettesMænd, der efter Loven er
opnævnt, sc: Rognald Houge, Tosten Hillestvedt, Lars Dømbe, Ole Fladeqwal, Knud
Ringheim, Knud Winje, og Torgis Giernes, samt Ole Lille Rochne, nærværende Lensmanden
Frants Wenviig.
hvor da for Retten fremstoed Stephen Wichingsøn Rondwe og gav tilkiende, det hand
nestafvigte aar ved skriftl: stevning af 28de Nobr: 1757, til jorde Tirsdagen indeværende aar,
og atter til den/n/e Tægtedag, har ladet stevne og indkalde sin halvbroder Ole Wichingsøn,
betræffende Odel og Løsnings Retten til 2 pd: 15 mrk: smør her udj gaarden Rondwe, med
widere sagen vedkom/m/ende, efter stevningens indhold, dend hand fremlagde, som blev
oplæst og lyder som følger Lit: A.
dend indstevnte Ole Wichingsøn Tvilde møtte, vedtog lovl: at være kaldet baade til jorde
Tirsdagen og den/n/e Tægtedag.
Citanten wiste penge for Retten, og lagde dem paa bordet, som hand sagde var 162 rd: 4
mrk: 8 s:, om hands indstevnte halvbroder dem i Mindelighed wilde imodtage.
Dend indstevnte Ole Wichingsøn svarede Nej, det hand ej imodtog penge.
dend indstevnte Siur Wichingsøn Wiche møtte, tilstoed warselen og sagde, som Elste broder
tilEgnede hand sig ingen Løsnings Rett den/n/e gang til Rondwe, men agter at holde sig til
Hoved bøllet Tvilde.
Dend indstevnte Ole Wichingsøn Tvilde sagde at være ufornøden at afhøre de 2de vidner
Siur Jonsøn og Ole Siursøn, saasom hand tilstaar det Citanten, hands Broder, føren hand
stevnte paa sagen, tilbød ham imindelighed Løsnings penge 162 rd: 4 mrk: 8 s:, sam/m/e gang
hand tilbød sin Broder, Citanten, forlig, og endnu byder forlig, men fornemmer det hands
broder der til ej er at formaae, men vil endelig have jorden. dets aarsag hand lagde i Rette
følgelig stevningens indhold, hands Faders Mageskiftebrev af 23de Apriil 1750, og var den
der udj benævnte Jngebor Michelsdatter, Citanten, min Broders VærModer, og ej Moders
Moder, som stevningen siger.
Citanten sagde, det er alle bekiendt det Jngebor Michels[datter] war hands værModer, og ej
hands Mormoder, men er en feilskrivelse af Procuratoren som har skrevet stevningen. det af
Ole Tvilde i Retten lagde Mageskiftebrev er saa lydende Lit: B.
Citanten {Wi} Stephen Wichingsøn Rondwe, til beviis at hand har beboet den/n/e gaard
Rondwe i 40 aar, fremlagde sin bøxelseddel af 20de Junj 1718 paa 3 ½ Spd: smør, som er
halve gaarden og det nu omtvistede, den anden halve gaard Eiede hands første
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huustroe og war hindes Odel, det hand igien paa Auction efter sin sal: huustroe Gudwe
Larsdatter tilKiøbte sig, som skiødet af 12 Nobr: 1751 udviser, bem:te brev er saa lydende Lit:
C.
Ole Wichingsøn Tvilde sagde at det paastevnte skiøde til hands Fader fra Jdevart Hansøn har
h/an/d icke, men det findes ordlydende indført i skiftebrevet af 9de Octbr: 1716 efter hands
Faders første huustroe, sal: Sidselle Torbiørnsdat:, som war Citantens Rette Moder, der om
fremlagde det benævnte skiftebrev.
Citanten begierede af dette arveskiftebrev her i Acten inddragen, arvelinien og det
om/m/elde skiøde af 15de Julj 1704. sam/m/e er saa lydende Lit: D.
End lagde Ole Wichingsøn i Rette arveskiftebrevet af 9 Febr: 1757 efter hands Moder Britta
Aadsdatter, og som war Citantens steemoder, og skiftebrevet af 16de Nobr: 1757 efter begge
Parters Fader Wiching Stephensøn.
Citanten liggeleedes paastoed af disse breve i acten indragen en Extract af arvelinien og
Jordegodset, sam/m/e er saa lydende Lit: E. Citanten lagde i Rette skiftebrevet af 15de Junj
1719 efter hands sal: huustroe Gudwe Larsdatters Fader Lars Pedersøn Rondwe, for der med
at bevise hvorleedes hands!! (hand) war arvelig tilfalden dend halve jord 3 ½ Spd:, som hand
siden paa Auctionen efter hands sal: huustroe Kiøbte, begierede en Extract af arvelinien og
jordegodset her ad Acta tilført, sam/m/e er saa lyende Lit: F.
Ole Wichingsøn Twilde begierede sagen paa nogen tiid udsat, for at faae sig et forsvar i
sagen, som og at faae en gienpart af alt hvis passeret er.
Citanten sagde det hand, som en Enfoldig Mand, kunde ej svare noget, men skiød sig under
Retten.
Afskeediget,
den af Ole Wichingsøn Twilde forlangende udsettelse billiges ham, men Tægtedagen kand nu
ej fastsættes formedelst andre beram/m/ede foretninger, men skal blive Parterne ved
Lensmanden betiids bekiendt giort. Den/n/e Sessions bekostninger, som er Sorenskriverens
skydts 1 rd: 5 mrk:, diet penge 4 mrk:, den/n/e dags foretning 2 rd: er af Citanten forud betalt,
Laug Retten per Mand 24 s:, er 2 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 7 rd: 3 mrk:, fradrages
de 2 rd:, bliver 5 rd: 3 mrk:, som Citanten nu betaler, da der ved endelig Dom skal blive
Kiendt paa omkostningerne.
Der næst blev Retten betiendt ved Wangens almindelig Som/m/erting, da den Laug Rettes
mand Berge Dolve møtte selv og tog sit sæde.
Niels Traae for Siur Stuerjord efter forige tiltalle æskede sagen i Rette Contra Michel Rochne,
og wilde fornem/m/e om hand møder.
Michel Rochne møtte og wilde fornem/m/e hvad Citanten havde at fremføre.
Citanten sagde det hand paa sin Principal Siur Stuerjord[s] huustroe Britte Larsdatter[s]
wegne er fornøyet med det Regnskab, Reede og Rigtighed samt Leverance \{efter forening}/
som Michel Rochne paa sin swiger Fader, afgangne Jon Fan/n/estøls vegne \efter forening/
har aflagt, og tacker for god betalning, alleene at skiftebrevet af 2de Maj 1739 siger, det
Myndlingen er i arv udlag[t] 2 mrk: jordegods i gaarden Bratager, wurderet 2 rd: 2 mrk:, er 7
mrk: Marcken, der for hand ligeleedes har aflagt Rigtighed, Neml: for 2 mrk: jordegoeds eller
14 mrk: i penge med sine Renter. men, da Citanten beviser med skiøde af 25de Apriil 1740,
det sal: Jon Fan/n/estølen har solt disse 2 mrk: jordegoeds for 8 rd:, er det alleene Citanten
paastaar de overskydende 5 rd: 4 mrk: med 18 aars Renter fra skiødets dato. de om/m/elte
documenter Citanten fremlagde, saa lydende.

Michel Rochne begierede sagen udsat til næste Ting, for at svare her paa.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges til næst anstundende høsteting.
Bøygde Procurator Niels Traae for Giestgiber Encken Marie Blomberg og paa hindes wegne,
gav tilkiende, det hand med skriftl: warsel af 10 Junj nestl: til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Michel Jwersøn Store Rokne, widner at anhøre, Dom at imodtage med widere, fordj
hand har udslaget hindes winduer, wil fornem/m/e om den indstevnte Michel Rochne med
widnerne møder, fremlagde ellers dend om/m/elte skriftl: stevningen, saa lydende.
dend indstevnte Michel Rochne møtte og tilstoed warselen. ligeleedes møtte de indstevnte
widner, dem Citanten paastoed Eedelig forhørte. Eedens forklaring blev widnerne forelæst og
formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Sven Berjesøn, boendes paa Jæralstveten, efter aflagde Eed widnede, at nestl: aar
om høsten, i ting tiiden, om aftenen, da widnet med andre fleere wilde lægge dem need {k} i
Giestgiber stuen, kom Michel Rochne ind, og war meget drucken, en liden stund der efter
begierede hand brendeviin hos Catharina Blomberg, men fick det ej, da begierede hand af
vidnet, det hand med Niels huusMand wilde gaae til Marie Blomberg for at kiøbe ham en
pægl brendeviin, og tillige bede om lys, siden de ickun i stuen havde et lidet støcke lys, de og
giorde, brendeviinet bekom de, men intet lys, da de nu havde drucket et par gange af
brendeviinet, gick det lidet støcke lys de havde ud, da siger Michel Rokne, brendeviin har vj
faaet, men intet lys, det var værd man skulle snue om bencker og bord, da swarede widnet,
Nej, det er bedere at legge sig need. da siger Mickel, end En skulde give en lysning paa
glasset, (: er winduerne :) saa det kand lysse ind til os, saa best det war smaldt det i
winduerne saa glasset fløy widnet paa hatten. da lysset slugtes, stoed stagen paa bordet, og da
det smal[t] i winduet, tog vidnet efter lysse stagen, men fandt den ej, men
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om Morgenen laae lysse stagen frem/m/e paa gulvet, og da saae widnet at et windue war i
sønder slaget, 2 Ruder Reent ude, og 5 Ruder i støcker slaget. Citanten tilspurte widnet, om
Michel Rokne icke brugte, den omvundene aften, fleere trudsels ord. Resp: har ej hørt
saadant. 2o om vidnet icke ved fleere at Navn give, som war i stuen den omvundene tiid.
Resp: Johan/n/es Hondwe, Endre Dykesteen, foruden de indstevnte widner. Mikel Rokne
tilspurte widnet, om stuen war aaben saa hand gick ud og ind. Resp: stuen war saaleedes
aaben at en hver som vilde kunde gaae ud og ind, men der war dog dør og løckelse for
sam/m/e. 2o om widnet icke wed at der var mange frem/m/ede Folck inde, som/m/e hand
Kiente og som/m/e inte. Resp: da det smal[t] i glasset, eller winduet, gick en med døren,
hvem det var, eller om hand gick ud eller ind, ved vidnet icke.
2det Vidne, Niels Jsaaksøn, huusmand paa Jæraldstveten, efter aflagde Eed vidnede
Conform med første vidne, undtagen ej at have hørt de ord talle, at En skulde give en lysning i
glasset, at det kunde lysse ind til os, men da det smal[t] i glasset, fløy glas paa vidnets foed,
saasom hand laae ved vinduet, har ej heller talt hvor mange Ruuder der var i støcker. til
Citantens qwæstion svarede vidnet som første vidne. til Mickel Rochne[s] qw: svarede
vidnet som første vidne.
3de Vidne, Erich Knudsøn Qwarmoe, boende paa Arnetvedt, efter aflagde Eed vidnede
Conform med første og andet widne. til Citantens første Qwæst: svarede vidnet, ej at have
hørt nogen trudsels ord af Mikel Rokne, men vel at hand var vreed fordj hand ej fick saa
meget brendeviin som hand vilde have. til 2den qw: svarede som første vidne. til Mickel
Rokne[s] qw: svarede til det første som første vidne, men til anden qwæst: svarede, hand gav
ej agt der paa, saasom hand lagde sig need og var træt af Reisen.

Citanten paastoed Dom efter sit stevnemaal.
Mickel Rokne begierede sagen udsat til høste Tinget, for [at] see sig forsvaret, siden hand
paa sag ingen forstand haver.
Afskeediget.
den forlangende udsettelse billiges.
Frantz Wenviig for Hans Pyk og paa hands vegne efter forige tiltalle Contra Torgier Lie,
æskede sagen i Retten, og gav til kiende lovl: at have ladet forkynde Rettens paa nestl: høste
Ting Torgier Lie givende Lavdag, vilde nu fornem/m/e om hand møder.
dend paagieldende Torgier Lie blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde sware.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Niels Andersøn Wossebachen afhiemlede Rettens
forelægelse at være lovl: forkyndt paa Gaarden Lie i Torgier Lie[s] Eget paahør.
Citanten paastoed Dom.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Da Torgier Lie saa vel ved stevningen som Rettens forelægelse, tiier, og hvercken Møder eller
lader møde, har hand lige som samtycket og tilstaaet søgemaalets rigtighed. Thj Kiendes for
Rett, det Torgier Lie til Citanten Hans Pyk bør betalle de paastevnte 1 rd: 2 mrk: 4 s:, og i
Processens omkostning 2 rd:, inden 15ten dage efter Dom/m/ens forkyndelse, under Nam og
Execution.
Frantz Wenviig for Endre Giære æskede sagen i Rette efter forige tiltale Contra Stephen
Græfle, wilde fornem/m/e om hand møder, og hvad beviis hand imod fordringen havde at
fremlæge.
Stephen Græfle møtte selv og sagde med Eed at vilde bekræfte det hand til Endre Giære har
betalt disse paastevnte 8 rd:
Citanten sagde, det hand war fornøyet med Eeden at anhøre.
Da fremstoed Stephen Græfle og med Eed og opragte fingre bekræftede at have betalt disse
paastevnte 8 rd: til Endre Giære.
Citanten i slig anleedning frafaldt sagen.
Frantz Wenviig for Endre Giære æskede sagen i Rette efter forige tiltalle Contra Bøygde
Procurator Niels Traa, og wilde afvarte den af ham belovede Regning.
Procurator Traae møtte og sagde, de 7 rd: tilstaaes, men de 4 mrk: ved hand aldeeles intet af,
for de 7 rd: har hand giort Citanten fyldest efter Regning, den hand fremleger af 5te hujus.
sam/m/e er saalydende.
Citanten begierede sagen udsat til næste Ting, for at beviise det Niels Traae har faaen
betalning for de anførte 3de Mastetræers Kiørsel, som udj hands Regning findes anført.
Afskeediget,
den forla[n]gende udsettelse billiges.
Frantz Wenviig for Sagefalds Eieren Sig:r Nordahle og paa hands wegne, gav til kiende, det
hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Mikel Dugstad, nu Lie, for
øved slagsmaal og Klam/m/erie med Lars Ellingsøn, som ligeleedes for det sam/m/e er
indkaldet. selver er af dem øvet paa gaarden Lie i den/n/e waar, da der hos Aamun Lie holdes
Auction. om sam/m/e widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc:
Anders Schutle og Joen Biørke, Michel Melve og Niels Svendsøn Fenne. forbryderne Dom at
imodtage til undgieldelse og bøders udredning, samt processens erstatning. wilde fornem/m/e
om de samtlige indstevnte møder.
For Michel Dugstad møtte Bøygde Procurator Traae og tilstoed warselen.

Lars Ellingsøn, som er Soldat ved hr: Capitain Hougs Compagnie, efter 3de gange
paaRaabelse vilde ej møde.
KaldsMændene Jwer Jwersøn Rogne og Niels Andersøn Wossebachen afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt paa Gaarden Ringheim, hvor Soldat Lars Ellingsøn tiener
hos Knud Ringheim, og det udj Soldatens eget paahør.
Citanten forestillede, det hr: Lieutenant Holk og Sagefalds Eieren har haft Bonden og
Soldaten for dem, for at see dem forligt, men war ej der til at bringe.
de indstevnte 4re vidner møtte. Eedens forklaring blev dem forelæst og formanet at blive
ved sandhed.
1ste Vidne, Anders Knudsøn, boende paa Gaarden Schutle, efter aflagde Eed widnede, at da
Auctionen stoed paa Lie i Maj Maanet dette aar, kom vidnet gaaendes igienem Thuunet, og
saae at Michel Dugstad og Lars Ellingsøn sat sam/m/en paa en steen, og der stoed meget
Folck omkring dem, da hørte vidne, det Michel Dugstad sagde til Soldaten Lars Ellingsøn, nu
har du slaget mig 2 gange i dag, og det see I paa, siger hand til de omstaaende. saa stod
Soldaten op og gick et støcke bort, i det sam/m/e stoed og Mikel op, sigende, du var vært en
1758: 55b
1758.
Diævel, nu har Du slaget mig 2 gange i dag, war vi spildt i Middel, skulle du have noget der
for. saa best som det var, saa vidnet de laae begge paa jorden, og Mikel laae oven paa
Soldaten, men hvorleedes tilgick, og hvor de havde fat paa hin anden, kunde widnet ej see for
Folcket som stoed omkring dem. da de nu war kom/m/en op igien, gick Michel hen og stoed
wed dørstolpen, da gick Soldaten til Michel, og tog med begge sine hænder Mikel i haaret, og
saaleedes trøckede ham op til dørstolpen, og saaleedes atter træckede ham efter haaret til sig,
og saa slap ham. Citanten tilspurte widnet, 1o om hand icke har hørt Røgte, det den Civile
Øvrighed maae agte dem, med at stevne og straffe Soldaten, at de icke skal Raatte dem
sam/m/en og give Øvrigheden en bancket trøye. Resp: har ej hørt. 2o om hand icke har
hørt sige, det Soldaten har faaen Resolution, at de skal være fri for bøder, naar de prygler og
slaaer skatte Bonden. Resp: har ej heller hørt det.
2det Vidne, Joen Larsøn, boende paa Biørke, efter aflagde Eed vidnede, at da Auctionen i
Maj Maanet war paa Lie, saae widnet det Mikel Dugstad sat paa en steen, og Soldaten Lars
Ellingsøn stoed frem/m/e for ham, og war de i skienderie sam/m/en, hvor om, hørte og
forstoed vidnet ej, fordj hand var noget langt fra dem. saa best det var, saae vidnet det
Soldaten med Knøttet Næve slog Mikel i hovedet. da hørte widnet, men ved ej ret om det var
Soldaten der sagde, vil du have et til, eller det var Mikel som sagde, giv mig et til. men
meener at det var Mikel som sagde det. da slog Soldaten anden gang Mikel i hovedet paa
sam/m/e stæd med Knøttet Næve. da siger Mikel, nu skal, eller skulde, Fanden kom/m/e i
Dig, og saa Reiste hand sig op. siden kunde widnet ej see for Folcket hvor til gick, men da
vidnet blev dem begge war, laae de paa jorden, og Mikel laae oven paa Soldaten, men kunde
ej see for Folcket om de Rev hin anden. siden i Et og alt vidner Conform med første widne.
til første Qwæst: svarede som første vidne. til anden Qw: swarede, har hørt det som en
snack i Bøygden, ved ej widere der om.
3de Vidne, Mikel Aschielsøn, boende paa Gaarden Melwe, efter aflagde Eed vidnede, da
vidnet med Knud Ringheim og Mikel Dugstad sat paa en steen paa Gaarden Lie og talte
sam/m/en, stoed Soldaten Lars Ellingsøn med meget Folck hos dem. da siger Mikel, saa I det
Lars Rev mig i haaret, men alle svarede Nej, ej at have seet det. da siger Soldaten, beskylder
Du mig, skal Du være en skiellem til du beviser det. da siger Michel, jo, du Rev mig i haaret.
saa siger Soldaten, beskylder du mig, saa skal du faae {det, og da} noget, og da slog Soldaten
med Knøtte Næve Mikel i hovedet, men paa hvad stæd i hovedet erindrer widnet ej. da siger
Mikel, dette taaler jeg, giv mig et til, og da gav hand ham andet slaget i hovedet med Knøtet

Næve. Da siger Mikel, Fanden skulde kom/m/e i dig, og stoed saa op. da tog Soldaten med
begge hænderne Mikel i haaret, og Mikel tog Soldaten om begge armene, og skiød Soldaten,
med begge hænderne i Mikels haar, Mikel baglens over steenen, da tog Michel med begge
sine arme om Soldatens liv, og saaleedes kom oven paa Soldaten. da de nu igien war
kom/m/en fra hin anden, og Mikel stoed ved dørstolpen, gaar Soldaten atter til Mikel, og med
begge hænderne tog ham i haaret og skuede ham tilbage, og efter haaret træckede ham frem
igien. til de 2de qw: svarede widnet ligesom andet widne svaret har.
4de Vidne, Niels Svendsøn, boende paa Gaarden Fenne, efter aflagde Eed widnede, det
første hand hørte var at Mikel Dugstad Klagede det Soldaten Rev ham i haaret, og da gick
widnet et lidet støcke afsides for sig selv, da hand kom igien, saa hand det Mikel laae oven
paa Soldaten. siden efter hørte vidnet det Soldaten siger til Mikel, du skulle faae en Diævel,
og med det sam/m/e tog hand med begge hænderne Mikel i haaret og træckede ham frem og
tilbage efter haaret. til de 2de qw: svarede som 3de og 4de widne har svaret.
Afskeediget,
den lovl: indstevnte Soldat Lars Ellingsøn gives Lavdag til næst anstundende høste ting.
Dend 10 Julj Er ved Wangens Ting følgende passeret, da Retten med det Ordinaire Laug Ret
blev beklæd. Berge Dolve møtte selv og tog sit sæde, for Anders Store Soue sat Niels Bøe,
og for Godskalk Winje sat Mathias Mølster.
Arveskifte brevet af 23de Febr: h: a: efter afgangne Knud Anfindsøn Bry[n] blev læst, og war
stervboet Eiende jordegoeds i gaarden Bryn 2 Løber 6 6/7 mrk: smør, wurderet 326 rd: 5 mrk:
2 2/7 s:, og udlagt i arv, saasom til Encken Maritta Knudsdater 1 Løb 3 mrk: smør, Anfind
Andersøn 9 3/7 mrk:, Knud ibdm: 8 4/7 mrk:, Gudve, Christj og Britte Andrsdaøøttere, hver
4 2/7 mrk:, Niels Anfindsøn 1 pd: 6 mrk: smør, og Guro Anfindsdatter 15 mrk: smør.
Cancellie Raad Fleischers udgivene bøxel brev, med Revers, af 23 Jan: h: a: til Anders
Knudsøn paa En Løb smør i gaarden Schutle, blev læst.
Knud Ellingsøn Nedr: Schutle og Anders Knudsøn ibdm: skriftl: forpligt af 21 Febr: h: a: til
Kari Davidsdatter, hvad hun aarlig skal nyde til livs ophold, blev læst.
Niels Anfindsøn Finne og medJnteressendere udgivene skiøde af 11 Martj h: a: til Anfind
Andersøn paa 1 Løb 1 pd: 21 mrk: smør i gaarden Bryn, blev læst.
Rognald Rognalsøn Nestaas udgivene gields brev af 23de Maj 1738, indført i Pante Bogen
paa fol: 111, blv efter paategnede qvittering af 12de Octbr: 1751 anvist til udslettelse.
Niels Siursøn øvre Himble udgivene skiøde af 8 hujus til Lars Nielsøn paa 2 pd: sm: med
bøxel, og overbøxel til 1 pd: 18 mrk: sm:, i gaarden øvre Himble, blev læst.
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Lars Colbensøn Hegland udgivene skiøde af 25 Febr: h: a: til Jacob Jwersøn Leidahl paa 1
Spd: 1 ½ mrk: smør i gaarden Leidahl, blev læst.
Knud Godskalksøn Eie udgivene gields brev af 8de hujus til Ole Knudsøn Hæfte for penge
laan 200 rd:, imod det underpant af 2 Løb smør i gaard: Eie, blev læst.

Anfind Andersøn Store Ringheim udgivene gields brev af 13 Martj h: a: til diverse Personer
fo 220 rd: 6 6/7 s: laan, imod det underpant af 1 Løb 1 pd: 21 mrk: smør med bøxel og
herlighed i gaarden Bryn, blev læst.
Lensmanden Frantz Wenvig paa Justitiens wegne gav til kiende, det hand med Muntlig warsel
til dette Ting har ladet stevne og indkalde Siur Hondwe fordj hand med skiendsord og Jord
skuf skal have overfaldet En fra Hardanger paa sin Reise over Woss, Bonde Mand, sc: Thron
Fladebøe, der om widner at anhøre, dom at imodtage til undgieldelse og Processens
erstatning. til widner under Lovens faldsmaal er indkaldet Knud Ringheim og Ole Finne,
foruden at hr: Lieutenant Barchelaj har belovet, uden stevnemaal sit widnesbyrd at aflæge,
wilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
dend indstevnte forbrydere med widner blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Niels Andesøn Wossebachen afhiemlede stevningen
at være lovl: forkyndt paa Gaarden Honve udj Siur Honve[s] Værmoder Kari Knudsdatter[s]
paahør, siden hand ej lod sig finde. ligesaa for widnerne under Lovens faldsmaal, neml: for
Knud Ringheim udj hands Kone Britte Halledatter[s] paahør, og for Ole Finne udj Niels Finne
sin Kone Britte Knudsdatter[s] paahør.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget
De loulig indstevnte Siur Honve, med widnerne Knud Ringheim og Ole Finne, forelæges, de
2de sidstbenævnte under Lovens faldsmaal straf, til nest anstundende høste ting at møde.
Frantz Wenviig for Anders Tufte og paa hand[s] vegne, gav til kiende, det hand med Muntlig
warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Mads Seim for skyldig værende penge 7 rd:,
der om Dom at imodtage til betalning og Processens erstatning, vil fornem/m/e om dend
indstevnte møder.
dend indstevnte Mads Seim blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Niels Andersøn Wossebachen afhiemlede
stevning[en] at være lovl: forkyndt paa Gaarden Seim i paahør af Mads Seims Kone Anna
Olsdatter[s] paahør.
Afskeediget,
Mads Seim forelæges at møde til nest anstundende høsteting.
Frantz Wenviig gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Sonne Tveite og Styrk Hole, samt til wedermælle Ole Øyjorden af Sogne Fogderie,
fordj de icke vilde agte den arrest, og sam/m/e overtraade, som i nest afvigte vinter blev giort
paa deres wahre, og Styrk Holle for den wold hand imod arresten øvede, om alt widner, som
under Lovens faldsmaal er indkaldet, at anhøre, sc: Erich Mæland og Herloug Gafle, der
efter samtlig forbryderne Dom at anhøre, det arresten som lovl: skal worde Confirmeret, og de
2de, Sonne Tweite og Sty[r]k Holle, undgielde efter Loven, samt Processens erstatning, men
Ole Øyjorden, efter at widnene er ført, ved sit Værneting at worde tiltalt, wil fornem/m/e om
de samtlig indstevnte møder. og ellers til actens følge lagde i Rette den passerede arrest
forretning af 8de Martj Nestleeden, saa lydende Lit: A.
af de indstevnte sagvoldere og vidner, efter 3de gange paaRaabelse, møtte ingen.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Niels Andersøn Wossebachen afhiemlede
stevningens lovl: forkyndelse for Sonne Tweite udj hands Fader Johan/n/es Tweite[s] paahør,
for Styrk Holle udj hands Kone Giertrud Biørndatter[s] paahør. for Ole Øyjorden i Sogne
Fogderie ickun med 3 uggers warsel, og det udj hands Eget paahør. for widnerne under
Lovens faldsmaal, neml: for Erich Mæland udj hands Kone Abelu Siursdatter[s] paahør. og
for Herloug Gafle i Eget paahør.

Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Sonne Tweite og Styrk Holle forelæges til næst anstundende høste Ting at møde. ligeleedes
under Lovens faldsmaal, forelæges widnerne Erich Mæland og Herloug Gafle til høste tinget
at møde.
Lensmanden paa Justitiens wegne efter forige [til]tale Contra Henrich Jwersøn Hellewe og
Ole Wenje \med Kone Torbiør Jwersdatter/, gav til kiende med Muntl: Continuations stevning
atter til dette Ting, \at/ have indkaldet de 3de forbrydere at anhøre vidner, som under
faldsmaal er indkaldet, sc: Haaver Tøen, Knud ibdm:, Mikel Melwe og Giøa Siursdatter.
wilde fornem/m/e om de samtlige indstevnte møder.
Efter 3de gange udraabelse møtte ingen, uden widnet Knud Tøen, som Actor paastoed
Eedelig forhørt, og Laudag for de udeblivende.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Niels Andersøn Wossebachen afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt for Henrich Jwersøn Hellewe i Eget paahør. for Ole Winje
med Kone Torbiør Jwersdatter i begges paahør. for widnerne under faldsmaal, neml: for
Haawer Tøen i hands Kone Anna Monsdatter[s] paahør. for Mikel Melwe i Eget paahør. for
Giø[a] Siursdatter Hellewe i hindes Mand Niels Hellewe[s] paahør. Eedens forklaring blev
det mødende vidne forelæst og formanet at blive ved sandhed.
da widnet Knud Siursøn, boendes paa gaarden Tøen, aflagde Eden efter Loven og widnede,
at nestleeden høst war widnet udj et liig vætle paa Gaarden Hellewe, og efter at widnet havde
lagt og sovet, gick hand ind i stuen og sat sig paa Kracken, og i det [sam/m/e] hørte hand et
slag, og da hand saae der efter, blev hand var at Henrich Hellewe og Torgier!! (Ole?) Winje
stoed og træckede hin anden efter [ ?? ] eller i haaret, og saaleedes kom de om paa Gulvet.
saae at Torgier laae oven paa Henrich. widere har widnet ej seet eller hørt.
Afskeediget
Henrich
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Hellewe, Ole Winje med Kone Torbiør Jwersdatter forelæges at møde til næste Ting.
ligeleedes widnerne under faldsmaal, nemlig Haawer Tøen, Michel Hellewe!! (Melwe?) og
Giø[a] ibdm:
Frantz Wenviig for hr: Provsten Ruus og paa hands vegne, gav tilkiende, det hand med Muntl:
warseltil dette Ting har ladet stevne og indkalde Mads Seim for 4 aars Resterende landskyld 5
rd: 3 mrk: 12 s:, samt for Et aars udlagd jorddrottelig Rettighed til hr: Biskop Pontoppitan {3
rd: 3 mrk: ? s:} 4 rd: 14 s:, tilsam/m/en 9 rd: 4 mrk: 10 s:, der om Dom at imodtage til
betalning og processens erstatning.
Mads Seim blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Niels Wossebachen afhiemlede stevningens lovl: forkyndelse
paa Gaarden Seim, udj Mads Seims Kone Anna Aad[s]datter[s] paahør.
Afskeediget,
Mads Seim forelæges at møde til næste Ting.
Dend 11 Julj Continuerede Wangens-Ting, er passeret som følger.
Fogden lod inden Retten oplæse og Examinere den/n/e Termin[s] skatte Restance, hvis
endelig Sum/m/a war 1276 rd: 72 s:, og som ingen noget der imod havde at erindre, war hand
Rettens attestation begierende, som blev efterkom/m/et.

Stephen Rondve og medJnteressendere udgivene skiøde af 10 hujus til Siur Wichingsøn
Wiche paa 1 Løb 7 14/15 mrk: smør i gaarden Tvilde, blev læst.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der wilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
Dend 12de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Twerberg, beligende i Bøer otting og
Wangens kk: sogn, med efterskrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er opnævnt, sc:
Torbiørn Rogne, Tosten Hillestveten, Ole Fladeqwal, Mons Lofthuus, Niels Giernes, Knud
Winje, Torgis Giernes, Knud Ringheim, nærværende Lensmanden Frantz Wenviig.
hvor da for Retten fremstoed Tosten Olsøn Tverberg og gav til kiende, det hand med skriftl:
warsel til den/n/e tægtedag har ladet stevne og indkalde Andwe Schierve, Knud og Torgier
Bachetuun, Lars Hermansøn Qwaale og Arve Larsøn Gierager, widner at anhøre om gaml:
Mercke imel: gaarden Twerbeg og de indstevnte deres gaarder, for at erholde lovl:
warckeskield!! (Marcke-) needsat, med widere stevningens indhold af 22de Maj nestl:, den
hand fremlagde, og er saa lydende Lit: A.
af de indstevnte møtte Andwe Schierve og tilstoed at være lovl: kaldet, har og stevnet
Contra, men vil ej føre sin Contra stevning i Rette, fordj hands Eiere til jorden ej er kaldet,
neml: Ole Gierstad, Knud Øgre, Torgis Stephensøn Melwe, Lars Stephensøn ibdm:, og Siur
Stephensøn øvre Ygre, samt Torrilde og Kari Stephensdøttere, foruden hr: Cancellie Raad
Alstrup som bøxsel Raadig for Scherve, der allene er kaldet, der for ej tager til gienmælle
uden saa er, at sagen worder forligt.
Citanten sagde, det er ret nock, at hand ej har stevnt disse benævnte Eiere, saasom hand ej
var widende om, det disse Søskene Eiede i Schierve, ej heller har leileningen sagt ham det, da
hand beskickede ham om Marckeskieldet.
Knud og Torgier Bachetuun som selvEiere, møtte og tilstoed warselen.
ligeleedes møtte Lars Hermansøn Qwaale som selvEier og tilstoed lovlig warsel, men da
Sogne Præsten hr: Ruus er hands medEier i gaarden Qwaale, og hand ej er kaldet, understaar
hand sig ej at tage til gienmælle, uden saa er at sagen kand worde forligt.
Arve Larsøn Gierager møtte og tilstoed lovlig warsel.
Citanten sagde, det hand foruden disse sine Naboer, end nu angrentser med sin jord til
gaarden Ryche, men som hand med dem er foreenet, det marckeskiel dem imel: needsættes
uden process, har de lovet uden warsel at møde til den/n/e Tægte dag.
Magne Hermunsøn Ryche og Wiching Nielsøn ibdm: møtte, og sagde, det deres Eiere hr:
Biskop Tideman og hr: Provsten Ruus, ej er kaldet, ej heller har de ingaaet noget forliig, men
den arresterede Bøygde Procurator Niels Traae, uden deres ordre, har imodtaget forlig, det de
ej indgaar, uden saa er at Marckeskield kand needsættes efter deres gamle Mercker og brug,
da de gierne vil foreenes.
Knud og Torgier Bachetuun sagde, det er ufornøden Marckeskield at needsætte imel: dem og
Twerberg, saa som en Rust af Naturen viser Mercket, og deres Creature wilde de holde fra
Twerberg, ved det at de vil gierde imel: dem og Røche.
Citanten sagde, at dette er vel nock, men Marckeskiel vil hand dog have Nedsat.
Efter nogen samtalle blev Bachetuuns Mændene, Røche og Qwaale Mændene med Citanten
foreene[t], begierede samtlige, det Rettens Middel wilde følge dem i Marcken for at sætte
Marckeskiel, efter den anvisning Parterne loved at wilde [giøre], sam/m/e blev
efterkom/m/et, hvor med dagen aldeeles bortgick.

Dend 14de Julj blev den/n/e [sag atter] foretaget, og bliver først at indføre det Marckeskield
som i gaar blev needsat imel: Twerberg og anstødende Gaarder Bachetuun, Røche og Qwaale.
først begyndt i Fieldet fra Jykre schar, i Grønhougen udj en ham/m/er hugget en gloppe som
wisser alt i lige linie i Moltmyr skorvet, der hugget en sneegloppe som wisser i Sydwest, den
3die gloppe er i Douermaalshougen eller {i} Graaniben udj et skarv. disse Mercker er
imellem Tverberg og Røche med Qwaale Fieldstølle. den sidst benævnte gloppe wisser need
til Bachetuuns Eiendom som anstøder mod Tverberg, og er imel: dem needsat følgende
Mercker. i Kiønescharvet hugget første gloppe, hvor Bachetuun har sin waarstøll,
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bemelte gloppe wisser i lige linie need i Horrals høyeste Kam, i et skarv hugget den anden
gloppe, sam/m/e wisser need i 3de gloppe hugget i neederste Horrals-kam/m/en udj et skarv,
der fra i lige linie til 4de gloppe i Bleghougen udj et skarv. Dend sidst benævnte gloppe udj
Bachetuuns waarstøll wisser atter til Røche Eiendom, hvor den anstøder imod Tverberg
Eiendom, og er følgende Mercker needsat, hvor Røche har sin waarstøll. J nest bem:te
Bleghoug hugget En gloppe som wisser i Myredok, der hugget den anden gloppe som wisser
need i anden Myredok-skarv, der hugget den 3de gloppe, som wisser i Mit-Kam eller SoliKam, der hugget den 4de gloppe som wisser i Neste og høyeste Soli-Kam, der hugget den 5te
gloppe som wisser til Schierve Eiendom. dette er da hvad i gaar blev forrettet. i dag er
passeret som følger.
Citanten, til følge sit stevnemaal, paastoed efter disse Marckeskield imel: ham og hands
grander paa Bachetuun og Røche, Merckesgierde opsat efter som en hver gaard skylder, paa
det hand kand free sin Eiendom. her imod gaarden Bachetuun og Røche besiddere
protesterede, deels af mangel paa skov eller steen til gierde, hvor paa de haver mangel, deels
at hands beiter da bliver bedere end deres. Citanten forestillede, at der findes skov nock til
gierde naar den første gang forsvarlig worder opsat, men naar det skeer, kand hands grander ej
her efter som forhen drive med deres Creature i hands beiter, saa at naar hand fra fieldet med
sine Creature needkom/m/er, er alt hands græs af deres Creature afbeitet, der for paastaar
hand Merckes gierde.
Endelig bleve Parterne saaleedes forEnede, det Tverberg Manden holder En trediepart af
Merckes garen, og det paa det besværligste støcke. dr imod skal Bachetuun og Røche
Mændene holde Toe tredieparten af Merckesgaren, og skal En hver opsætte og vedlige holde
sit støcke gierde lovforsvarlig, og en hver at tage gierdefang hvor de nærmest finder den.
Røche Mændene skal saa meget mueligt er holde sine Creature fra Tverberg og Bachetuun
Marcker, at de ej tilføyer dem nogen skade paa græsset. Ingen understaar dem at indtage
frem/m/ede Creature paa Fielstøllen, widere end hvad de paa jorden kand føde og deres Egene
Creature.
Som sagen nu saaleedes [er] afgiort imel: Tverberg og de gaarder Bachetuun, Røche og
Qvale, saa blev frem kaldet indstevnte Arved Larsøn Gierager, betræffende hands Eiende og
tilhørende gaard Sællem, som angrænser med sin Eiendom Nord for Tverbergs Eiendom.
benævnte Arve Gierager fremlagde i Retten en imel: gaarden Sællem og Tverberg dend 24
Aug: 1724 passeret steenings foretning og afsagde Dom om Marckeskieldet, den hand stedse
har holdet og holder sig efterrettelig, hvor efter og findes Merckes gierde omtrendt for 20 aar
siden at være opsat, men nu er falden ned, sagde ellers, at som sam/m/e Dom er usvæcket og
til dato har været efterlevet, havde hand ej widere her at forestille. benævnte Doms finale
afsigt er saa lydende Lit: B.
Citanten sagde med den/n/e Dom at være fornøyet alleene, at hand faar Marckeskiel paa de
stæder hvor intet Marckeskiel er sat, som er fra Lyng Myr eller Store Myr og til Ørjansgroen
og saa i Kindsette skaret. Arved Gierager sagde, naar det efter Dom/m/en bliver den groe

som begynder i Kindsette skaret og Dom/m/en omtaller, har hand intet imod at sige det
Marckeskiel worder sat, naar det ej fornærmer Dom/m/en.
Citanten paastoed det Sorenskriveren med Laugretten wilde siune og grandske sam/m/e. Da
forføyede vj os til wilde Fieldet i følge af begge Parter, og besigtigede det Marckeskield som
den fremlagde Dom omtaler, som er fra Kindsætter skarvet og tvert over til Esjels groens
udløb og needfald af Myren, og siden følger groen eller bæcken need til tver Merckes gierdet,
som gaar tvert fra groen eller bæcken til dend store steen i Myren, hvor udj war en gloppe
som wisser til den 3de {steen} huggene gloppe i den østre ende af Grættebergs Tram/m/en,
dette Marckeskield fant vj saa Reent og Klart lige efter Dom/m/en, at det war ufornøden noget
widere Marckeskiel at needsætte. Men som den Marckesteen med gloppe udj, som skulde
wisse tvert over fra groen til den store steen i stor Myren, war borte, saa begierede begge
Parter, det wj for den borte blevene steen wilde needsætte En Nye Merckesteen med en
gloppe udj tæt ved Merckes garen som gaar over stoer Myren, deres begiering blev
efterkom/m/et, og wisser sam/m/e steen fra groen til Merckes garen, og gloppen visser med
garen til den gloppe som er i den store steen i stoer Myren.
angaaende gaarden Schierven, da begierede Citanten sagen udsat indtil hand kand indkalde
samtlige gaarden Schierve[s] Eiere, hands widner at anhøre og Dom at imodtage til hands
Eiendoms beskiermelse.
altsaa bliver nu at beregne Rettens løn for den/n/e Session, som er Sorenskriverens fløtning
til og fra aastædet 1 rd: 4 mrk: 8 s:, diet penge 4 mrk:, 2de dages foretning 3 rd:, Laug
Retten per Mand i 2de dage 48 s:, er 4 rd:, Lensmanden 1 rd:, tilsam/m/en 10 rd: 2 mrk: 8 s:,
stevningen, samt Mad og dricke 8 rd:, er saa 18 rd: 2 mrk: 8 s:, her om gaarden Bachetuun
og Røche opsiddere foreenede dem, at betalle til Citantn den ¼ part, som er 4 rd: 3 mrk: 10 s:,
hvor imod Citanten forbehold sig
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Regres til Schiervens Manden for det øvrige og paafølgende omkostninger, siden Schiervens
Manden har spildt ham hands stevnemaal, fordj hand ej havde indstevnt uafvidende Eiere.
Afskeediget,
den af Citanten Tosten Tverberg forlangende udsettelse billiges ham, men Tægte dagen kand
nu ej fastsættes formeedelst andre af Sorenskriveren beram/m/ede foretninger, men skal blive
Lensmanden betiids tilkiende givet, for at ankyndige den for Citanten.
Dend 14de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Nedr: Lie 2det Thuun, beligende i Qwitler
otting og Wangens Kircke sogn, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettesmænd, som efter
Loven er opnævnt, sc: Peder Store Ro(k?)ne, Michel ibdm:, Tosten Hillestvet, Ole
Fladeqwal, Knud Winje og Torgis Giernæs, nærværende Lensmanden Frantz Wenviig,
hvor da for Retten fremstoed Michel Andersøn Nedr: [Lie] med øvre Lie beboere Lars
Hallesøn, Tosten Pedersøn, Svend Larsøn, og for Aamun Godwindsøn og paa hands vegne
Holgier Reene, som samtlig begierede det Rettens Middel wilde needsette Marckeskield imel:
deres gaarder efter en underRettes aastæds Dom, afsagt dend 9de Julj 1756, og det imel: dem
sluttede forlig, da de wilde giøre Retten anvisning paa de stæder Marckeskieldet skulde
needsættes.
Til følge deres begiering forføyed vi os i Marcken, i følge af begge Parter, da øverst oppe i
Haamyren blev needsat en Merckesteen som wisser need efter lidet i snee og lidet i Sydost udj
den nederste Haa Myre breden, der needsat anden Merckesteen som wisser i sam/m/e linie
need i Berstølsbrunen, hvor den 3die Merckesteen blev sat, som wisser i linien need i
Berstølen, der sat den 4de Merckesteen, som wisser ned i linie til 5te Merckesteen udj

Berstølsholle, sam/m/e wisser atter need i linie udj en hugget gloppe udj skarvet imel:
Berstølsholle og Sondves weien, sam/m/e wisser i linien need under weien i Nordvest for
Nedr: Lie stølsgierde, der needsat en Merckesteen, med en gloppe udi, gloppen wisser op til
oven om/m/elde Mercker, men steenen wisser need lidet i snee til Wiches skarvet udj en
gloppe, sam/m/e gloppe wisser i lige linie need i groen, hvor der i groen eller becken blev
hugget en gloppe. Imellem den gloppe udj Wiches skarvet og den udj groen, i linien, er
needsat 5 Merckesteene, hvor af den sidste er sat tæt oven for gierdet som er oven for gloppen
i groen. det Mercke i groen er ende Mercket af Trætten. Siden er efter begge Parters
forlangende og anvisning needsat en Merckesteen inden for øver!! (øvre) Lie[s] Merckes \gar/
med en gloppe udj, Merckesteenen wisser op i gloppen udj groen, og gloppen i steenen wisser
i Merckes garen ud efter med garen, hvor der i en jord fast steen i garen blev hugget en gloppe
som wisser i Norvest med garen, udj tvende efter hin anden needsatte Merckesteene, hvor af
den sidste wisser til en gam/m/el Merckesteen ved groen her oven for Nedr: Lie huuser.
Som intet widere war at forette, bliver at beregne den/n/e foretnings omkostninger, som er
Sorenskriverens fløtning med diet penge 2 rd: 2 mrk: 8 s:, den/n/e dags foretning 2 rd:,
indførsels eller brev penge 5 mrk: 4 s:, Lauretten per Mand 24 s:, er 1 rd: 3 mrk:,
Lensmanden 4 mrk:, tilsam/m/en Rettens løn 7 rd: 2 mrk: 12 s:, her for ud!! (foruden)
paastoed Anders Nedr: Lie for Laug Rettens opnævnelse, samt Rettens underholdning her paa
aastædet 5 rd:, bliver tilsam/m/en 12 rd: 2 mrk: 12 s:, hvor af en hver gaards beboere, efter
Dom/m/en betaller det halve.
Dend 11de Octbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Leqwe, beligende i Gulfierdings-otting
og Wangens kk: sogn paa Woss, med efterskrevene Eedsorene Laugrettes mænd, som efter
Loven er opnævnt, sc: Knud Johan/n/es-søn Raustad, Lars Swendsøn Lødwe, Niels
Anfindsøn Finne, Aad Torgiersøn Bræche, Niels Nielsøn Lødwe og Elling Rognaldsøn
Bræche,
og det efter tilkaldelse af Sagefalds Eieren, Ædele Joachim Nordahle, boendes her paa
gaarden Leqwe, Sogne Præsten,Welærværdige hr: Provsten Ruus, samt beboerne af
Gaarderne Ullestad, Mølster, Rogne og Ringheim, som begierede, til at forekom/m/e alle
desputer og uenigheder, det Rettens Middel med dem vilde opgaae og eftersee deres mellem
værende Marckeskield, sam/m/e hvor fornødiges at forbedere og sætte i sin forige stand, og
hvor der findes for lang distance imellem Merckerne, der at forbedere Marckeskieldet med
fleere Mercker, alt efter den anvisning som De samtlige lover at giøre paa et hvert stæd.
I anleedning af den/n/e forestilling, forføyede Sorenskriveren med Laug Retten, i følge af
Parterne, dem strax ud paa bøen, for at efter kom/m/e Parternes forlangende, og blev da først
begyndt imel: Præstegaarden og Gaarden Leqwe at opgaae Marckeskieldet, i følge af hr:
Provsten Ruus og Mons:r Nordahle, saasom, Først imel: Præstegaarden og Gaarden Leqwe,
øverst i Myre-Teigen udj en jordfast steen er en gam/m/el Vinckel L gloppe, som blev
forfrisket, sam/m/e visser i Sydost og Sydwest til 2de gamle Merckesteene, der udgiør Een
Treangel Mercke. den steen i Sydwest var en gloppe
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udj, som blev forfrisket. den steen i Sydost var needfalden, blev opreist og der udj hugget en
gloppe. Den/n/e Treangel Teig tilhører Leqwe, og Præstegaaarden Eier uden for paa alle
siider. J Strenge-hougen er Leqwe tilhørende En qwadrat Teig, sam/m/e var indhægnet med
4 Merckeskieldsteene med glopper udj. En af disse Merckesteene var needfalden, blev igien
opreist. En blev Rettet eller bencket, og glopperne forfrisket. Præstegaarden Eier paa alle
siider uden om dise Mercker. For Skatt aggeren kaldet, Leqwe tilhørende, blev udmercket

fra Leen-aggeren, Præstegaarden tilhørende, først needsat 2de Nye Merckesteene imod
hinanden, i den øverste hugget en gloppe som wisser i Øst med agger Reenen til en gam/m/el
Merckesteen med en gloppe udj, men steenen wisser i Nord med agger Reenen til den anden
gl: Merckesteen med en gloppe udj, sam/m/e wisser i Nordost til en gam/m/el Merckesteen
ved en orrebusk, der udj hugget En gloppe som wisser i Øst til en jordfast steen, i sam/m/e var
2de glopper, den sidste gloppe visser lenger i Øst til en jordfast steen med En /\ winckel
gloppe udj, sam/m/e wisser i Nord til en gaml: Merckesteen med en gloppe udj, som wisser i
Sydost til en Nye Needsat Merckesteen under bøegierdet. Synden og Østen for disse Mercker
Eier Præstegaarden. Nordost, Norden og Westen for Eier Leqwe. under Post veien needsat
En Merckesteen i Souerod-Teigen, med En gloppe udj, som wisser i Postveigrinet, men
steenen visser op i en gloppe udj En jordfast steen Østen for Mathias Smed[s] stue, sam/m/e
gloppe wisser i Nord udj en Nye Needsat Merckesteen, med En gloppe udj, som wisser i
West, til en gaml: Merckesteen med en gloppe udj, steenen wisser i Nord til en gl:
Merckesteen som var needfalden, som blev igien opreist og der udj hugget en gloppe som
wisser i Nordwest til en gl: Merckesteen, hvor udj var en gloppe, steenen wisser i Nordnorost
til en gl: Merckesteen som wisser op i linien udj En jordfast steen med tvende glopper udj,
hvor af den Eene gloppe wisser i Sydost udj En gl: Merckesteen ved Rogne bøegierde.
Præstegaarden Eier Østen for disse Mercker, undtagen Sougerods-ageren, som er Leqwe
tilhørende, og Leqwe Eier Westen under og over disse Mercker samt Sougerods-ageren, som
ligger Østen for. I Eggen needsat En Nye Merckesten som wisser op i Groen under eller i
bøegierdet, og Need i en jordfast steen, der udj hugget En L gloppe som wisser i O: N: O:,
efter Berglaget til bøegierdet, hvor der udj En jordfast steen blev hugget en gloppe. Westen
og under disse Mercker Eier Præstegaarden, og Østen samt oven for Eier Leqwe og
Ringheim. Endskiønt den Teig Leqwe og Ringheim tilhøren[de], war en Byttings Teig, saa
blev den dog efter Eiernes /: som var Mons:r Nordahle og Lensmanden Frantz Wenviig
Ringheim :/ forlangende, dog skift med en gloppe hugget udj en jordfast steen needen til, og
oppe under bøegierdet needsat en Merckesteen. I Egge-Myren ved Ringheims gierdet stoed
en gl: Merckesteen med en gloppe udj, som wisser i West til en Nye Needsat Merckesteen,
der atter wisser i West til en anden needsat Merckesteen, sam/m/e wisser fremdeeles i West til
en gl: Merckesteen med en gloppe udj, der wisser i Sør udj en gloppe hugget paa Nordre siden
af en stoer Bergsteen, og saa i en gloppe hugget paa Sør siden af sam/m/e Bergsteen, der
wisser i Sør need efter i en gl: gloppe udj en jordfast [steen], der fra need til en gl: gloppe i
Eggeboret, atter need i linien udj En nye gloppe hugget i en jordfast steen, som wisser need i
en Nye Needsat Marckesteen strax under veien, der fra need i en Nye gloppe ved Et asketræe,
hugget i en jordfast steen, sam/m/e wisser need i en gl: gloppe, og den wisser need i en gloppe
{hugget} udj en Merckesteen staaende Ved Nye aggeren. Westen og oven for disse Mercker
Eier Præstegaarden, og Leqwe Eier needen og Østen for Merckerne.
her med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 12de Octbr: blev den/n/e foretning atter foretaget i samtlige Naboers nærværelse og
følge, er passeret saaleedes.
For Sogne Præsten, hr: Provsten Ruus møtte hands 2de Rosmænd, Peder Olsøn og Godskalk
Ellefsøn.
Fra sidste gl: Merckesteen i Enden af Myr ageren og op mod Mølsters Eiendom needsat En
Nye Merckesteen som wisser op i Mølster Merke, der er en stoer gaml: Merckesteen. Østen
for disse Mercker Eier Præstegaarden, og Westen [for] Eier Leqwen.
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Næst om/melde store Merckesteen i Mølster Mercket /: hvor ved møtte Mathias Mølster :/
wisser need til de næst foran førte Mercker. J benævnte Merckesteen er En gam/m/el gloppe
som wisser først i Nordost ind over Strøms-backen i en ham/m/er, og siden i linien efter Et
steengierde til Bøegierdet i Skudestetten. Neden under og Østen for disse Mercker Eier
Præstegaarden, og oven for Eier Mølster. Benævnte gloppe wisser i Wæst i {ef} fem efter
hinanden i linie staaende gamle Merckesteene og Fem efter hin anden i sam/m/e linie
befundene gamle glopper, hvor af en gloppe er hugget i de om/m/elde Merckesteene, de
øvrige udj Bergskarv og En jordfast steen. Dend sidste Merckesteen staar imel: Reine Teigen
og Skoveteigen. oven for disse Merker Eier Mølster, og Neden for Eier Leqwe. Dend gamle
Merkesteen imel: Reine Teigen og Skoveteigen har en gloppe i sig som wisser Sør og Need
efter i Tvende efter hinanden needsatte Merckesteene, samt en gloppe hugget i en jordfast
steen, som wisser alt need i lige linie til en gam/m/el Merckesteen ved ageren Vetle Salsaa.
Østen for disse Mercker Eier Leqwe, og paa dend Westere side Eier Præstegaarden. Fra dend
sidst ommelde Merckesteen med gloppe udj, som er i Mølster Mercket imellem Reine og
Skoveteigen, gaar Marckeskieldet atter i West, /: her møtte Encken Gudwe Mølster paa
Egene og hindes søn Torgier Mølster[s] vegne :/ til en gam/m/el Merckesteen, som laae need
falden, med en gloppe udj, den alle Eierne erkiende for en Ret Merckeskields steen, med
begier at faae dend opreist og forfrisket. Mølster Eier oven for disse Mercker, og
Præstegaarden neden for. Dend sidst om/m/elde needfaldene Merckesteen blev opreist,
fastsat og forbedret, gloppen der udj wisser need efter i Sør, /: her møtte hr: Blyt som Pro
Officio er Eier til den her imod anstødende jordepart i gaarden Ullestad :/ bemelte needfalden
og igien opreiste Merckesteen med gloppe udj, war Marckeskield imel: Mølster, Ullestad og
Præstegarden. gloppen der udj, som melt, wisser i Sør need efter i en gl: Merckesteen med en
gloppe udj, som wisser i Sydwest til en gam/m/el Merckesten, der fra videre i Wester ved
Groen, blev needsat en Merckesteen som wisser op og need, {ind og ud efter} der udj hugget
en gloppe som wisser ind og ud efter, fra steenen og need efter i Sør til en jord fast steen \ved/
{i} Groen med En gam/m/el gloppe udj. oven og Nordwest for disse Mercker Eier Ullestad,
og under i Sør Eier Præstegaarden. Fra den Nye Merckesteen med gloppe udj ved Groen,
gaar Mercket op til Mølster Mercket, der imel: needsat en nye Merckesteen. her Eier Ullestad
paa den Østre side, og Præstegaarden paa Westre siden. Fra gloppen i den jordfaste steen ved
Groen, gaar Mercket i Øster til en gam/m/el Merckesteen, der fra widere i Øster til en anden
gam/m/el Merckesteen som staar ved steen garen. oven for disse Mercker Eier
Præstegaarden, og neden for Ullestad. Fra sidst om/m/elde Merckesteen og need efter steen
garen i en stoer jordfast steen med en gam/m/el gloppe udj. paa den Østre side af disse
Mercker Eier Præstegaarden, og paa Westere siden Ullestad. Fra den gamle gloppe i den jord
faste steen og need efter imod Wangen blev needsat, ved en liden skree, en nye Merckesteen,
og lengere nere, alt i linien, needsat anden og tredie Merkesteen, sam/m/e wisser til en
gam/m/el stoer Merckesteen med 3de glopper udj, og er staaende ved Wangens giestgiber
huuse. paa den Østere side af disse Mercker Eier Præstegaarden, og paa den Westere side
Ullestad og Leqwe. i den Merckesteen, ved dend liden skree, blev hugget en gloppe som
wisser i West til Ullestad ageren, der needsat en Merckesteen med en gloppe udj, som wisser
op til en nye Merckesteen med en gloppe udj, sam/m/e wisser i Øster til den gloppe udj den
forhen om/m/elde store steen. oven og Needen for disse Mercker Eier Ullestad. Den i
Qwadrat inhægnede Teig, er en Byttings Teig imel: Leqwe og Torgis Ullestad, som dog blev
skift dem imel: med tvende nye Merckesteene med glopper udj. Sergiant Teigen med ager og
Bøe, er Leqwe tilhørende, og blev indhægnet med 4re Merckeskiel i en qwadrat. Fra dend
sidste Merckeskielsteen under Lille Salsaa wisses {under} \med/ ager Reenen i Øster til anden
Merkesteen. Leqwe Eier ageren, og Præstegaarden ager reenen med Bøen. Fra sidste
Merckesteen i Sør, udj en gloppe i en jordfast steen, der udj en anden gloppe som wisser Øst
med ager reenen i En
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gam/m/el Merckesteen, sam/m/e wisser lenger i Øster til en Nye Merckesteen, der fra widere i
Øster til en gam/m/el Merckesteen ved Leqwe ager. Westen og Synden for disse Mercker
Eier Præstegaarden, og Leqwe paa dend Nordre side. Leqwe tilhørende Forskot ager,
foruden de forhen om/m/elde Mercker, blev der imel:, paa Westre og Sør siden, indhægnet
med 8te Merckeskiel steene, fra Præstegaardens tilhørende Bøe. Souerods ageren, Leqwe
tilhørende, blev indhægnet med 4re Merckeskiel steene.
Der med den/n/e dag blev tilende bragt.
Dend 13de Octbr: blev den/n/e foretning atter foretaget,
ved den store gamle Merckesteen, med de 3de glopper udj, som er staaendes ved Giestgiber
huuset, møtte begge Sogne Præstens forhen Navn givene Rosmænd, samt Jngebrigt, Torgis og
Aad Ullestad. Dend gloppe, udj den/n/e store Merckesteen, efter Parternis forklaring, som
wisser i Øster, er Marckeskiel imel: Almindingen og Præstegaarden, indtil becken. Den
gloppe i Sydwest, wisser i Almands steenen, og er atter Mercke imellem Almindingen og
Præstegaarden. Den tredie gloppe wisser i West i en gaml: Marckesteen staaende i hougen,
sam/m/e wisser atter i Almands steenen: dette med Mercker indhægned støcke bøe tilhører
Præstegaarden, og Ullestad Eier paa Nordre og Westre siderne. Wæse-teigen, Præstegaarden
tilhørende, war udj En qwadrat indhægnet med 4 gl: Merckesteene, uden om paa alle siider
Eier Ulland. Halvpunds-Teigen, Præstegaarden tilhørende, war indhægnet fra Ullestad med 4
gamle Merckesteene i en Qwadrat. Kufte og Kierringe.Teigene, Præstegaarden tilhørende, er
indhægnet fra Ullestad med 6 Merckeskiel steene. Bottolphs Teigen, ligesaa Præstegaarden
tilhørende, er indhægnet med 6 gamle Merckeskielsteene fra Ullestad. Bottolphsbaret, ogsaa
Præstegaarden tilhørende, fra Ullestad indhægnet med 3 gamle og En Nye Merckesteen, i en
qwadrat. Swartenaken, Præstegaarden tilhørende, her møtte atter Capellanen hr: Blyt som
pro Officio er Eiende En part i gaarden Ullestad. den/n/e Teig er indhægnet fra Ullestad med
En gaml: gloppe i en jordfast steen, og 3de gamle Merckeskielsteene, dend fierde
Merckesteen blev nye needsat i Øster siden mod vandet. Skarpeteigen, Præstegaarden
tilhørende, er indhægnet fra Ullestad med 5 Merckesteene og 2 glopper i jordfaste steene.
Barne-Teigen, Præstegaarden tilhørende, er indhægnet fra Ullestad med 4re Merckeskiel
steene. Hane-Teigen, ligesaa Præstegaarden tilhørende, er indhægnet med 3 Merckeskiel
steene og en gloppe udj en jordfast steen. Lindeside-Teigen, ogsaa Præstegaarden tilhørende,
indhægnet fra Ullestad med 6 Merckesteene, og udj Norost jørnet i En jordfast steen Tvende
glopper.
Hvor med den/n/e foretning, efter samtlige Mødende, deres forlangende, er fuldført og
sluttet.
Dend 6de Nobr: blev med Waswærens Almue, paa Ewanger Tingstue, holden Et
Almindelig Høste, Skatte og Sagefalds-Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire
Laugrett som paa fol: 47 findes opnævnt og Specificeret, nærværende inden Retten Fogden
Ole Bildsøe, med Bøygde Lensmanden Ole Brynildsøn Horwej og den Tingsøgende Almue.
da allerunderdanigst blev publiceret
Forord: af 3de Julj h: a: om Told og Consumption-sviigs afskaffelse med Brændeviin udj
Norge.
2o Anordning af 4de Aug: h: a: anlangende forandring og bedre Jndretning ved Postvæsenet
i Norge.

Fogden, til bilager ved sine allerunderdanigste Regnskaber, lod oplæsse og Examinere
følgende Documenter.
1o det almindelig Tingsvidne indeholdende 12 poster, der alle fantes rigtig.
2o at Post Bønderne rigtig har erholdet deres Løn.
3o at Lensmanden Ole Horwej bruger og beboer 1 Løb i gaarden Horwej.
4o her i Tinglauget findes ej fleere giestgiberier end Bolstadøren og Ewanger.
5te og 6de: at aftagerne paa Gaarderne Ewanger og Wæhle udi de Kongl: Contributioner
worder dem gotgiort.
7de: Odels Mantal.
da som alt befantes rigtig, war Fogden Rettens Attestation begierende, om blev billiget og
efterkom/m/et.
Knud Brynildsøn Bolstad udgivene Obligation af 16 Maj 1743, indført i Pantebogen paa fol:
114, blev efter paategnede qvittering af 20de Octbr: 1758 anvist til udslettelse.
Jacob Siursøn Smaabræche udgivene skiøde af dag[s] dato til Jwer Siursøn Nache paa 12
mrk: smør med bøxel i gaarden Smaabræche, blev læst.
Knud Andersøn Schorve skriftlige forpligt af 5te Nobr: 1757 til Britte Olsdatter, hvad hun
aarlig skal nyde til livs ophold, blev læst.
Lars Larsøn med Curator Brynnild Mæhland udgivene gieldsbrev af 3 Julj 1750, indført i
Pante Bogen paa fol: 316, blev efter paategnede qvittering af 31de Octbr: 1758 anvist til
udslettelse.
Brynild Knudsøn Mæhland for Lars Larsøn udgivene gields brev af dags dato til Lars
Johansøn Biørgo for laante penge 18 rd:, imod det underpant af 12 Marcker smør i gaarden
øvre Lie, blev læst.
Jwer Siursøn Nache udgivene bøxel brev, med Rewers, af dags dato, til Siur Nielsøn paa ½
pund smør i gaarden Smaabræche, blev læst.
Erich Eilefsøn Luren udgivene bøxel breb, med Revers, af 3 Julj 1758, til Niels Olsøn paa 12
mrk: smør i gaarden Luuren, blev læst.
Sig:r Nordahls Fuldmægtig Frantz Wenviig gav til kiende, det hands Principal med Muntl:
warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Ole Andersøn Exe, widner at anhøre, som
under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Ole Halworsøn Øren, Jørgen Godwinsøn Qwaale,
Ole Olsøn Rørgoe og Lars Aschielsøn Wæle, betræffende den fornærmelse hand i ord og
gierning
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har øvet og udtalt mod hr: Lieutenant Barchelaj, alt til et lovligt Tingswidnes erholdelse,
wilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
sagvolderen efter 3de gange paaRaabelse møtte ej, ej heller widnerne møtte.
Kaldsmændene Endre Johan/n/essøn Bræche og Helje Magnesøn Langeland afhiemlede
stevningen at være [forkyndt for] Ole Exe paa Gaarden Exe udj hands Eget pahør.

Lensmanden Ole Horwej for Ole Exe møtte og sagde, det Ole Exe i dag har været her, men
nu er hiem Reist, hand sagde, det hand her ej vilde møde, siden det ej er hands Værneting,
men til Wangens Ting, hvor hand henhører, vil hand møde.
Kaldsmændene Ole Horvej og Endre Johansøn ibdm: afhiemlede stevningen at være Ole
Øren, Ole Rørgoe og Lars Wæle lovligen forkyndt, under Lovens faldsmaal, og det udj Eget
paahør og for en hvers tilholdstæd eller boepæl, men det widne Jørgen Qwaale har de ej
stevnt, saasom hand tilhører ved Wangens Ting.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget
Ole Andersøn Exe forelæges at møde til næste ting, lige saa vidnerne Ole Øren, Ole Rørgoe
og Lars Wæhle, og det under Lovens faldsmaal straf.
De Laug Rettes mænd som Retten tilstundende Aar skal betiene, blev opnævnt, og er Nye,
Jwer Siursøn Nache og Jon Haldorsøn Qwileqwal, gamle, er gamle Brynild Knudsøn
Mæland, unge Brynild Knudsøn ibdm:, Torchel Knudsøn Øfstedalen, Knud Knudsøn Førre,
Johannes Nawesøn Ronge og Lars Bastesøn Horwei.
Arne Clemmensøn Nedr: Rasdahlen skriftl: forpligt af dags dato til sine Forældre Clem/m/ent
Nielsøn og Jngebiør Nielsdatter, paa hvad de aarlig af ham til livets ophold og underholdning
skal nyde, blev læst.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
Dend 8de {Octbr:} \Nowembr:/ blev paa Wangens Tingstue holden Et almindeligt Høste,
Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire Laugrett, som findes
opnævnt og Specificeret paa fol: 51, undtagen Niels Nedr: Herre, for ham sat Lars Hougen,
nærværende inden Retten Fogden Ole Lund Bildsøe med Bøygde Lensmanden Frantz
Wenviig og dend Tingsøgende Almue.
da allerunderdanigst blev publiceret de For\or/dninger som ved Ewanger Tinget paa dette
folio findes her foran Extraheret.
Her næst blev Retten betiendt paa Gaarden Lie 1ste Thuun, udj dend paa fol: 51 Jncaminerede
Odels sag, med det der Specificerede Laug Rett, undtagen for Niels Lødwe sat Tosten Lie,
nærværende Lensmanden Frantz Wenviig.
Torbiørn Lindebræche for Joen Pedersøn Lie frem lagde sin skriftl: Continuations stevning
af 30de Septbr: Nestleeden, som blev oplæst og er saa lydende Lit: A.
Svend Andersøn Lien, for sin Fader Anders Mikelsøn, møtte og tilstoed den oplæste
stevning at være hands Fader lovligen forkyndt, frem lagde Bøygde Procurator Niels Traae[s]
skriftlige forsæt, uden dato, sam/m/e blev læst og er af følgende indhold Lit: B.
de indstevnte widner møtte. Edens forklaring blev dem forelæst, og formanet at blive ved
sandhed.
1ste Vidne, Siur Knudsøn, er wilkaarmand paa Gaarden Liirhuus, efter aflagde Eed vidnede,
at Citantens Morfader Niels Josephsøn Øfsthuus war til og fra i mange aar swag, saa hand
lidet kunde fortære eller udrette, men kand ej sige det hand war galen eller i Raserie, da hand
solte Gaarden, men vel at hand war saa swag at hand ej kunde være i Siur Rond(ves?) bryllup,
som hold[t]es sam/m/e aar, dog war hand Et aar eller Toe forhen [saa]? Rasende at de maatte
binde ham. Parterne havde ej noget at tilspørge widnet. widnet forklarede ellers, det Niels

Josephsøn sagde til widnet, nogle aar efter hand havde solt godset, det hand an(grede?) paa at
hand havde solt det, sigende, at dersom hand havde haft de Kræfter den gang som hand nu
havde, skulde hand ej solt det.
2det Vidne, Aamun Størksøn Fiosse, er boendes paa Gaarden Fiosse, efter aflagde Eed
widnede, at føren Niels Josephsøn solte gaarden, blev hand en Nat saa Rasende, at vidnet med
Fader og grande blev hentet til gaarden Øfsthuus sam/m/e Nat, og da maatte de binde ham, og
det war om høsten. som/m/eren der efter war hand meget swag, da de war hos ham paa huuse
Tæcke, dog war hand [h]wærcken galen eller Rasendes. hvordan hand war det aar hand solte
gaarden, ved widnet icke. Parterne havde ej widere at tilspørge widnet.
3de Vidne, Knud Larsøn, boendes paa Gaarden Houge, efter aflagde Eed widnede, at da
Sorenskriveren kom først her til Woss, /: er 25 aar siden :/ da tiente widnet hos Niels
Josephsøn, og det i nogle aar. i den tiid war Niels Josephsøn meget swag, saa hand hvercken
kunde faae Mad eller arbeide noget, og det war saa til og fra, dog war hand hvercken Rasende
eller galen, og altsaa ej heller blev bunden. Torbiørn Lindebræche tilspurte vidnet, om hand
icke nogen tiid saa Niels, det hand var Rasende og gal, Resp: Nej, har ej seet det.
Citanten lagde i Rette en Attest af 6de Julj sidstl:, udstæd af stædets Foged, samt sit skriftl:
forsæt af dags dato, der alt war belagt med behørig stemplet papiir, og er saa lydende Lit: C.
Retten tilspurte Citanten [hvad han] widere havde at forestille eller fremlæge. hvortil hand
svarede Nej, men paastoed Dom.
Svend Lie for sin Fader protesterede imod overilelse, og paastoed sagen udsat, at hand lovl:
kand forsvare sin Rett.
Afskeediget,
da det alle er bekiendt, at Bøygde Procurator Niels Traae, som har ført sagen for dend
indstevnte Anders Lie, er Arresteret,
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hvor ved Anders Michelsøn Lie er betagen lovlig forsvar, dets aarsag Retten ej understaar sig
at nægte Anders Lie den forlangnde udsettelse, uden at worde beskylt for overilelse. Altsaa
udsættes sagen til dend 21de Martj førstkom/m/ende aar, til dend tiid det er wenteligt at føret
worder beqvem for Dom/m/eren at kom/m/e her op. Den/n/e Session betaler Citanten
saaleedes, Sorenskriverens fløtning fra sit hiem her op, lige saa hiem med diet penge 2 rd: 2
mrk: 8 s:, den/n/e dags foretning 1 rd:, Laug Retten per Mand 1 mrk:, er 1 rd: 2 mrk:,
Lensmanden 2 mrk:, tilsam/m/en 5 rd: 8 s:, {som Citanten betaler} da der ved endelig Dom
paa omkostningerne skal worde Kiendt.
Dend 9de Nobr: Er ved Wangens høste-Ting følgende passeret.
Præsten hr: Henrich Baltazen Miltzou udgivene Odels Transport af 22 Julj h: a: til Michel
Svendsøn Fenne paa følgende jorder, Lille Rochne 1 ½ Løb 9 mrk: smør med bøxel, og
overbøxel til 1 L: 1 pd: 9 mrk:, Schiærve 2 pd: 5 mrk: smør med bøxel, og overbøxel til 1 L:
2 pd: 6 mrk:, Schut[l]e øvre Thuun 1 Løb med bøxel, og overbøxel til 1 Løb, i Houge 2 pd:
18 mrk:, Gree 1 ½ Løb, Jerager 1 Løb, Øxneberg 9 mrk:, Lille Ringheim 2 Løber, Nedr:
Seim ½ Løb, og over bøxel til 1 pd: 9 mrk:, Urland 2 pd: 6 mrk:, Bergslien 9 mrk:,
Giøesteen 1 ½ Løb med bøxel, og over bøxel til 1 Løb 18 mrk:, Øfrejord 18 mrk: smør, blev
læst.
Arveskifte brevet af 5 Junj 1758, sluttet efter afgangne Niels Gullichsøn blv læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds udj gaarden Kolle 18 mrk: smør uden bøxel, vurderet 12 rd:, og

udlagt til arvingerne i arv, neml: Encken Randwei Knudsdat: arvet 9 mrk: smør,
søn/n/esøn/n/en Berge Dolwe 6 mrk:, og søn/n/edatteren Lusie Tormoedat: 3 mrk: smør.
Jon Siursøn Seim udgivene gields brev af 19 Julj 1758 til Aamun Hæfte paa 64 rd: 4 mrk: 2 s:
laan, imod det underpant af ½ Løb smør i gaarden Seim, blev læst.
Ole Larsøn Wasenden gav tiliende, det hand med skriftl: stevnemaal af 16de Octbr: sidstl: til
dette Ting har ladet stevne og indkalde Haldor Reqve for gields fordring 62 rd: 1 mrk: 8 s:,
med widere efter stevnemaalets indhold, det hand fremlagde, og vilde fornem/m/e om den
indstevnte møder. bem:te skriftl: stevnemal er saa lydende.
dend indstevnte Haldor Reqwe blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Jwer Jwersøn Rogne afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt dend indstevnte udj Eget paahør og for hands boepæl.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
dend lovl: indstevndte Haldor Reqwe forelæges at møde til næste ting.
Peder Reqwe for sin frende Lars Pedersøn Hæwe, gav til kiende, det hand med skriftl:
stev[ne]maal af 16de Octbr: sidstl: til dette Ting har ladet stevne og indkalde Aamun
Herlefsøn Hæwe, widner [at] anhøre, betræffende hands forhold med en slotte-Teig som hand
fra Citanten, imod Contract har bort taget, med videre efter stevningens indhold, dend hand
fremlagde, og er saa lydende Lit: A.
Aamun Hæwe møtte, tilstoed warselen, og sagde at have ved skriftl: Contra stevning af 21de
Octbr: ladet indkalde hoved Citanten udj den/n/e af ham anlagde sag, efter stevningens
indhold, dend hand fremlagde og er saa lydende Lit: B.
Hoved Citanten tilstoed dend oplæste Contra stevning at være ham lovlig forkyndt, og
fremlagde tvende skriftl: Contracter af 12 Decbr: 1742 og 3 Martj 1745, saa lydende Lit: C.
hoved Citanten her næst paastoed de indstevnte vidner forhørte. de indstevnte vidner møtte,
undtagen Britte Herlefsdatter.
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Jwer Jwersøn Rogne afhiemlede hoved stevningen at
være lovl: forkyndt widnet Britte Herlefsdatter udj paahør af Konen Maritta Olsdatter paa
Gaarden Hæwe, hvor vidnet er.
hoved Citanten sagde, foruden de indstevnte vidner haves endnu 2de widner som møder for
Retten, Neml: Torbiørn Sæwe og Knud Gillerhuus, dem hand med de øvrige paastoed
forhørt. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Joen Johan/n/essøn, boende paa gaarden Hæwe, efter aflagde Eed vidnede, det
Lars Hæwe har selv sagt til vidnet, det hand med Aamun war saaleedes foreenet at Aamun
skulde slaae Teigen til halv. og Aamun har spurt widnet, om hand kunde være i behold med
at slaae Teigen til halv, hvortil widnet svarede ham, han ved icke hvad hand kunde være. og
som vidnet sidder paa det andet brug i gaarden, saa har Lars Pedersøn Hæwe og Peder Reqwe
lovet og tilsagt vidnet, at hand i aar skulde slaae den halve Teig som tilhører Aamuns brug.
og da ieg i aar begyndte at slaae Teigen, kom Aamun og slog den halve Teig, og tog høet til
sig. Retten tilspurte vidnet, om icke den udj Contracten om/m/elte Teig, Fosse-Teigen
kaldet, tilhører widnets og Aamuns brug i gaaarden Hæwe som den underligende Eiendom.
Resp: jo. 2o om den/n/e Teig af hoved Citanten, eller den halve Teig, har været bort leiet af
hoved Citanten til nogen frem/m/ede, da til hvem og hvor mange aar. Resp: ved icke der
om, saasom hand ickun i 3 aar har boet paa Gaarden, og i den tiid har Aamun brugt den halve
Teig, hvorom nu tvistes. Hoved Citanten tilspurte vidnet, om Aamun har brugt den halve
Teig med love eller uden love. Resp: ved det ej.

Contra Citanten sagde, at med de i Retten fremlagde Contracter, har hand intet at skaffe,
saasom de hvercken af ham eller formænd i ægteskabet, er underskrevet.
2det Vidne, Giertrud Larsdatter, gift med næst foran førte første vidne, efter aflagde Eed
vidnede, at i den/n/e som/m/er, en aften, laante Aamun vidnets øg, og der med op førte sin
Mand i Teigen. om Morgenen kom Aamun igien fra Teigen, og siger til Lars Pedersøn, nu
bliver ej Teigen slagen, godfader, for mig, saa meget du ved det, du har ej noget ophold.
Contra Citanten {til} benægtede hvad widnet har sagt, med tilspørsel om vidnet nogen tiid har
hørt, den hand har frasagt sig Teigen. Resp: Nej, har ej hørt videre, end nu udsagt er.
Hoved Citanten tilspurte vidnet, om icke Aamun kom ind og slog Teigen, efter at vidnet med
Mand var indreist at slaae Teigen. Resp: jo, Lars Pedersøn og Peder Reqwe havde lovet
widnet og hindes Mand det de skulde slaae Teig[en], men Aamun slog halve Teigen, dend
hand stedse har slaaet i de 3de aar widnet har været paa gaarden. Hoved Citanten tilspurte
vidnet, om det har hørt det Aamun har haft noget love paa Teigen, eller bedet derom. Resp:
Nej, har ej hørt saadant.
Retten tilspurte Parterne, hvem der Eiede
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Jon Hæwe[s] og Aamun Hæwe[s] Jordeparter, der til begge Parter svarede, det Lars Pedersøn
Hæve Eiede begge brugene, men nu Eier Aamun Hæwe sit brug, som er halve gaarden, og
hands steesøn Berge Siursøn Eier det andet halv[e] brug, hvor paa widnet Jon Hæwe er
Rosmand.
3de Vidne, Anders Jonsøn, er en søn af næst forbem:te tvende Vidner, gaml: 19 aar, har
været til Alters. efter aflagde Eed widnede, at hands Forældre havde lov af Lars Pedersøn og
Peder Reqwe at slaae Teigen i aar, men Aamun slog halve Teigen, det hand stedse har giort i
de 3 aar de har været der paa Gaarden. Hoved Citanten tilspurte widnet, om hand har hørt det
Aamun har haft love paa halve Teigen. Resp: har ej hørt saadant. 2o om widnet har hørt
det Aamun i aar sagde Teigen fra sig. Resp: Nej, har ej hørt det. Peder Reqwe tilspurte
vidnet, om hand icke ved at Aamun af fællets Marck har rødet og indhægnet.
Eragtning
Den/n/e Qwæstion er uden for sag\en og/ stevnemaalet, dets aarsag widnet ej heller bør svare
der paa. og tilholdes Peder Reqwe at endtholde sig fra saadan/n/e qwæstioner, som ej tilhører
sag og stevnemaalet, saafremt hand ej vil vente med Mulct til Justits-Cassen efter
Forordningen at worde anseet.
4de Vidne, Torbiørn Mats-søn, boende paa gaarden Sæwe, efter aflagded Eed widnede, at
Lars Pedersøn Hæwe i dette aar tilspurte Aamun Hæwe, om hand vilde tage halve Fosse
Teigen. hvor til Aamun swarede: ja, ieg tager den til brugs paa Rettens wegne, efter Contract
som mine forMænd. da siger Lars til Aamun, du frasagde dig Teigen: hvor til Aamun
swarede, ieg slaar ham icke den/n/e gang.
5te Vidne, Knud Brynildsøn, boende paa Gaarden Gillerhuus, efter aflagde Eed widnede
Conf[o]rm med 4de widne.
Contra Citanten sagde, den gang Lars Hæwe tilspurte ham om Teigen, efter widnernes
forklaring, war Teigen eller græsset for lidet woxet, saa hand umuelig den gang kunde slaae
Teigen. paastoed ellers efter sit Contra stevnemaal sine indkaldede widner forhørte, siden de
nu alle møder. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Siurs Siursøn, er huusmand paa Gaarden Reqwe, efter aflagde Eed widnede, at
Lars Pedersøn Hæwe, efter at hand havde sagt Gaarden fra sig til sin søn, sal: Siur, og havde
faaet Fosse-Teigen i wilkaar, begierede hand af widnet, det hand wilde hielp at Røde og
gierde Teigen, skulde hand paa 6 aar have halve græsset for arbeidet, det widnet og giorde
med Siur[s] tilladelse, og havde hand da, for sit arbeide, halve græsset i 5 eller 6 aar, og førte

det til gaarden Reqwe, hvor det blev fortæret, og giødningen blev paa Reqwe, og er det 13 aar
siden widnet brugte den halve Teig, saa vit hand mindes. Parterne havde ej noget at spørge
widnet.
2det Vidne, Kari Andvedatter, gift med nest foregaaende 1ste widne, og widnede i et og alt
Conform med sam/m/e hindes Mands widnesbyrd.
3de Vidne, Torgier Baarsøn Hæwe, værende hos sin datter paa gaarden Aarhuus, efter
eflagde Eed widnede, at omtrendt for 12 eller 13 aar siden, begierede widnet og hands
steesøn, sal: Henrich Hæwe, som havde til ægte Contra Citantens huustroe, det de maatte faae
halve Fosse-Teigen til brugs, for den afgift som frem/m/ede gav, paa det gaarden kunde have
giødningen. da siger Lars Pedersøn det vi skulde have heele Teigen, og der af give ham aarlig
5 mrk:, saa brugte de begge siden Teigen stedse, og betalte aarlig til Lars Pedersøn, hver sine
Toe og En halv Marck, og det uden nogen Kæremaal. Parterne havde ej noget at spørge.
4de Vidne, Colbeen Torgiersøn, søn af næst foregaaende 3: widne, tienende hos Tosten
Gierstad, efter aflagde Eed widnede, det hands Fader og halvbroder, sal: Henrich, giorde en
Mundtlig Contract med Lars Pedersøn om Fosse Teigen, og brugte de stedse hver halve
teigen, og betalte hver aarlig sine 2 ½ mrk:, er 5 mrk: for all Teigen. Parterne havde ej noget
at spørge.
5te Vidne og 6de, frafald Contra Citanten.
7de Vidne, Biørne Willumsøn, boende paa Gaarden Store-Røtte, efter aflagde Eed widnede,
at Aamun begierede af widnet, det hand i den/n/e høst vilde gaae med, for at høre paa dend
tale hand vilde have med Lars Pedersøn, og da tilbød Aamun om Lars wilde have høet af
Teigen, og betale ham hands arbeide. hvor til Lars svarede Nej, har du taget det saa kand du
have det. Peder Reqwe tilspurte widnet, om Aamun tilbød Lars nogen betalning for Teigen.
Resp: Nej.
8de Vidne, Anders Nielsøn, boendes paa Gaarden Gillerhuus, efter aflagde Eed widnede i et
og alt Conform med næst foregaaende 7de widne.
Hoved Citanten erindrede om forelægelse for det udeblivende widne.
Afskeediget,
Det lovl: indstevnte widne Britte Herlefsdatter forelæges under Lovens Faldsmaal straf, at
møde til næste ting.
Swend Dugstad gav til kiende, det hand med Muntlig warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Ole Ullestad, som forhen brugte i gaarden Lie, som tilhørte hands Fader Anders Lie,
da den/n/e leilending aarlig efter aftale skulde føde for hands Fader, paa Gaardens afgift 2de
Kalve, eller i mangel der af, betalle 2 rd:, dette har og Ole Ullestad aarlig opfyldt, undtagen
det sidste aar, da Citanten war Eiere for gaarden efter sin Fader Anders Lie[s] skiøde, det aar
Ole Ullestad ei føde Kalvene, ej heller imindelighed wil betale Kalvefosteret, her om widner
at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, Guro Aamunsdatter og Ole Aamunsøn
Dugstad, der nest Ole Ullestad dom at imodtage til at betale disse 2 rd:, samt processens
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omkostning, og vilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
dend indstevnte efter 3de gange paaRaabelse wilde ej svare, ej heller vidnet Guro
Aamunsdatter \og Ole Dugstad/, {men det andet widne møtte}.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Ole Wangen afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt paa Ullestad udj Ole Ullestads Kone Guro Aamunsdatter[s] paahør, siden Manden ej
lod sig finde, da og Konen tillige som et widne under Lovens faldsmaal blev indkaldet,
{Citanten pastoed det mødende widne forhørt, og erindrede om forelægelse for de
udeblivende. Eedens forklaring blev widnet Ole Aamundsøn Dugstad forelæst og formanet at

blive ved sandhed}. som og vidnet Ole Aamunsøn Dugstad, og det udj Eget paahør, under
Lovens faldsmaal.
Nu i dette Moment møtte den indstevnte Ole Ullestad, som sagde ingen Contract at have
giort med Citanten, men vel med hands Fader da hand ejede jorden, og det har hand betalt,
kand Citanten bevise anderleedes, faar hand betale.
Citanten erindrede om Laugdag for widnerne.
Afskeediget,
de lovlig indstevnte widne[r] Guro Aamunsdatter og Ole Aamunsøn Dugstad forelæges under
Lovens faldsmaal straf, til næste ting at møde.
hr: Blyt for sin swoger hr: Comerce-Raad Koren, ved Lensmanden Frantz Wenwiig gav til
kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet indkalde Ole Schieldahlen for
skyldig værende 6 rd: 3 mrk: til sal: Provsten Christj stervboe, efter fremlagde Regning af 8de
Junj sidstleeden, derom Dom at imodtage til betalning og processens erstatning, vilde
fornem/m/e om den indstevnte Debitor møder. dend fremlagde Regning er saa lydende.
dend indstevnte Ole Schieldahlen møtte, tilstoed warselen og sagde, det aar hands broder
betalte de 5 mrk: 4 s: blev hands Regning Klar, saa er det og icke det rette aarstall Regningen
indholder at hand handlede med sal: Warner Hossevinkel. hvor til kom/m/er, at da hands
broder skulde have betalt de 5 mrk: 4 s:, war hand ickun skyldig 1 td: Korn og 1 skieppe salt,
som hands broder Clarerede, det hand icke andet ved. begierede ellers sagen udsat til næste
ting for at føre widner, det alt er betalt.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Od Holgiersøn for sin Fader Holgier Ullestad som formynder for Britte Davidsdatter, gav til
kiende med Muntl: warsel til dette Ting at have indkaldet Encken Gudwe Mølster for
Resterende 3 rd: paa Capitalen, der om at anhøre vidner hvorleedes bem:te 3 rd: er bleven
anvendt, og endelig at imodtage dom til bem:te 3 rd:[s] betalning med Processens erstatning,
vil fornem/m/e om den indstevnte møder.
Laug værgen Brynild Monsøn Fenne for Encken Gudwe Mølster møtte, tilstoed warselen,
sagde det war ufornøden at føre widner om de paastevnte 3 rd:, saasom det ved sagens drift
skal worde oplyst hvor de 3 rd: er henlagt, sagde der hos, det Encken med Muntl: Contra
stevning har indkaldet hoved Citanten som forhen værende, og David Reqwe som nu værende
Formynder for Britte Davidsdatter, dom at imodtage til at betale Contra Citantinden 12 rd:
med processens erstatning, wilde først fornem/m/e om David Reqwe møder.
Hoved Citanten tilstoed den/n/e Contra stevning at være ham lovlig forkyndt. det sam/m/e
tilstoed David Reqwe, som nu møtte.
Contra Citanten lagde i Rette sit skriftl: forsæt af dags dato med hos lagde Contract af 8de
Nobr: 1752, der alt er saa lydende. Contra Citanten paastoed Dom, ligesaa hoved Citanten.
Afskeediget,
Sagen optages til Dom, formeedelst andre foretninger, indtil over Morgen dend 11de Nobr:
Dend 10de Nobr: blev Retten betiendt paa Gaarden Rondwe, udj dend paa fol: 54
Jncaminerede Odels sag, da Retten blev beklæd med det paa bem:te folio anførte og
Specificerede Laug Ret, undtagen for Rognald Houge sat Tosten Lie, for Ole Fladeqwal sat
Torgier Lie. nærværende Lensmanden Frantz Wenviig.
hvor da for Retten fremstoed Citanten Stephen Rondwe og Refererede sig til sin hoved
stevning og de i Retten frem lagde breve, med widere som i sagen paa første Session er
passeret, hvor efter hand paastoed Dom. wilde ellers fornem/m/e hvad hand[s] Broder Ole
Twilde, som der seeneset gang begierede sagen udsat, nu havde at fremføre.

dend indstevnte Ole Twilde, efter 3de gange paaRaabelse, omsider møtte og frem lagde sin
skriftlige Contra strevning af 26de Octbr: sidstleeden, saa lydende.
Hoved Citanten tilstoed den nu i Retten oplæste Contra stevning at være ham lovlig
forkyndt, sagde ellers, det ham siunes ufornøden, Retten til ophold, at føre eller afhøre de
indstevnte vidner, saa som hand tilstaar, det hand lod sin ælste broder løsse sin arve ½ Løb i
gaarden Schutle, efter di han ej kunde tvinge sin ælste broder til at lade sig udløsse af Schutle,
men hands ælste broder kunde tvinge ham. Angaaende det udj stevningen omtalte og ham
tilbudene forliig, da tilstaar hand og, det hands broder Ole Tvilde tilbød ham det forlig, og at
hand sam/m/e ej vilde imodtage, fordj hand vil have sin Ret efter Loven, og der om paastaar
Dom, endnu som forhen.
Contar Citanten sagde, det hand endelig paastoed de indstevnte vidner forhørte.
de til vedermælle indkaldede trende Brødresøn/n/er møtte og tilstoed lovl: warsel.
de indstevnte vidner møtte alle, undtagen Michel Wivaas, som efter paaRaabelse ej møtte.
Kaldsmændene Michel Melwe og Lars Stephensøn ibdm: møtte ej til stevningens
afhiemling.
Eedens forklaring blev de mødende widner forelæst og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Siur Wichingsøn, boende paa Gaarden Wiche, er broder til begge Parter, dog
ickun halvbroder til Contra Citanten, aflagde Eeden efter Loven. Contra Citanten tilspurte
vidnet, 1o om der icke war tvende Mands brug i gaarden Schutle, som deres Fader Eiede.
Resp: Faderen Eiede 2 Løber
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!!2 Løber!! i gaarden Skutle, hvor paa sat tvende leilendinger. 2o qwæstion, om de 2de Løber
icke var 2de vinter Thuun. Resp: jo, det war i 2de vinter-Thuun, men alt i en gaard saaleedes
at det af en Mand kunde Eies, beboes og bruges. Parterne havde ej videre at tilspørge vidnet.
2det Vidne, Knud Larsøn, boende paa Gaarden Houge, aflagde Eeden efter Loven. ContraCitanten tilspurte vidnet, 1o om vidnet hørte hvad tilbud hand giorde sin broder, da hand
tilbød ham løsning nest forgangen aar. Resp: Ole tilbød sin broder, om hand vilde lade ham
beholde gaarden, skulde Stephen faae sidde der all sin livs tiid, om hand wilde bøxle skulde
hand faa bøxle, og vilde hand icke bøxle skulde hand dog faae sidde sin livs tiid. 2den
qwæst: om widnet icke hørte at Stephen sagde, havde disse 2 pd: 15 mrk: lagt i gaarden
Schutle, havde hand aldeeles ingen Odels Rett tilegnet sig dertil. Resp: Stephen sagde, om
de havde lagt i Schutle, havde hand icke været buen at løst dem da, hand giorde og icke med
dem der, naar hand icke fick dem i sin paaboende jord. Contra Citanten havde ej videre at
spørge, og hoved Citanten vilde icke spørge.
3de Vidne, Rognald Anbiørnsøn, boende paa Gaarden Houge, aflagde Eeden efter Loven.
Contra Citanten begierede sam/m/e qvæstioner til dette vidne fremsat, som til andet vidne er
anført. til 1ste qwæst: svarede, Ole tilbød Stephen at sidde sin livs tiid ubehindret, enten i
eller uden bøxel. til 2den qw: svarede, Ole tilspurte Stephen, om disse 2 pd: 15 mrk: havde
lagt i Schutle, om hand da vilde løst dem, dertil Stephen Rondwe svarede, ieg havde ej giort
med dem da, men dette er min paaboende jord, den vil ieg have.
4de Vidne, Siur {Rondwe} Jonsøn, boende \her/ paa gaarden Rondwe, aflagde Eeden.
Contra Citanten paastoed til dette og efterfølgende vidne, sam/m/e qw: fremsat, som ved
andet vidne er anført. til 1ste qw: svarede, kand ej mindes Ret, enten Ole sagde, ieg har
tilbudet dig, eller tilbyder dig, at sidde din livs tiid enten i eller uden bøxel. til 2den qw:
svarede, Ole sagde, havde disse 2 pd: 15 mrk: lagt i Schutle, havde du ej begiert at løsse dem,
men widnet kand ej mindes hvad Stephen svarede.
5te Vidne, Ole Siursøn, er boendes her paa Gaarden, aflagde Eden, og til 1ste qw: svarede,
da vidnet var hos Ole som widne, den gang Stephen bød ham løsnings penge, siger Ole til

Stephen, forleden som/m/er tilbød ieg dig at du kunde faae bøxle, og kand wj end nu faa
snacke om det. hvor til Stephen svarede Nej, hand forlangede icke det. til 2den qw: svarede,
Ole sagde, havde det icke været Mageskift, saa de 2 pd: 15 mrk: havde lagt i Schutle, saa
havde du vel icke skiøt om at løsse dem da. Stephen swarede hvercken Nej eller ja, det vidnet
kommer ihue. Contra Citanten tilspurte vidnet for det 3de: om widnet icke hørte, det hand
her ved Retten, seeneste gang, tilbød sin broder Stephen, om hand blev velsignet med livs
arvinger, da skulde hand faae løsse. Resp: ja, det forholder sig saa.
Contra Citanten gav til kiende, at det vidne Michel Wivaas nu er ankom/m/en. bem:te widne
fremstoed for Retten og sagde, som en gam/m/el Laug Rettes mand ofte havde hørt læsse
Eedens forklaring, da Dom/m/eren formanede vidnet, hvor næst det aflagde Eeden efter
Loven. Contra Citanten begierede til dette vidne fremsat og igientagen, som ved første vidne
er anført. til 1ste qw: svarede, gaarden skylder 2 Løber 9 mrk:, der paa sidder nu 2de Mand,
hvor lenge det har været 2 Mands brug, ved vidnet icke. til 2den qw: svarede, ved ej om det
har været 2 vinter Thuun, men at de 2 Løber har været lenge i 2 Mands brug, det ved hand,
ved og icke om gaarden skylder lige meget i skatt og landskyld. 3o om widnet icke ved at
Stephen til sin Elste broder solte den halve Løb hand havde faaen i arv. Resp: ja. 4de qw:
om widnet icke ved at Stephen har solt til sin Eldere broder, det hand arvede i gaarden Tvilde.
Resp: Siur Wiche som Eldre broder der vil til hoved bøllet, løste af Stephen.
Contra Citanten frem lagde sin skriftl: Deduction af 7de hujus, saa lydende.
Eragtning,
Retten understaar sig \ej/ imod Lov, at forfløtte En Odels sag, til de almindelige Tinge, som
ickun holdes 2 gange om aaret, for der at Ventileres, men Contra Citanten haver her at oplysse
sin sag, og fattes ham noget som sagen kand oplysse, bør hand, paa forlangende nyde en billig
udsettelse, hvor om hand nu inden Retten haver at Erklære sig.
Contra Citanten sagde, det hand ingen opsættelse paa den maade forlanger.
Afskeediget,
Sagen, formeedelst dends witløftlighed, optages til Dom, indtil den 18de Nobr:
førstkom/m/ende, da det her siddende Laugret, her paa stædet haver at møde, Dom med
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Sorenskriveren at afsige, da og Parterne møder, Dom at anhøre
bem:te 10de Nobr: Er ved Wangen Høsteting, følgende passeret.
Jwer Bottolphsøn Schierpe udgivene gieldsbrev af 8 Julj 1758 til Niels Biørnesøn Gielland,
Knud Nielsøn og Biørne Nielsøn for penge laan 99 rd:, imod det underpant af 1 Løb 9 mrk:
smør med bøxel i gaarden Schierpe, blev læst.
Knud Johan/n/essøn Roustad udgivene skiøde af 9de Nobr: h: a: til Størk Aamunsøn paa 2
pund 23 2/3 mrk: smør i gaarden Fiosse, blev læst.
Knud Torbiørnsøn Lønne og medJnteressendere udgivene skiøde af 8de Nobr: h: a: til Erich
Knudsøn paa 9 mrk: smør med bøxel i gaarden Stoub, blev læst.
Erich Knudsøn Stoub skriftlige forpligt af gaar dags Dato til hands Moder Giertrud
Størkaardatter, paa hvad hun aarlig skal nyde til livs ophold, blev læst.

Anders Hallesøn Uqvitne udgivene gields brev af 12 Julj 1755 til Lars Nielsøn Lønne, indført
i Pante Bogen paa fol: 429, blev efter paategnede qvittering af 2de!!, er 2den Octbr: 1758,
anvist til wedbørlig udslettelse.
Anders Hallesøn Uqvitne udgivene skiøde af 10 Julj 1758 til Lars Nielsøn Lem/m/e paa 20
mrk: smør med bøxel, og over bøxel til 12 mrk: smør, i gaarden Uqvitne, blev læst.
Frantz Wenviig for Endre Giære, Contra Niels Traae, sagde, det de paa seeneste Ting
belovede vidner, slaar ham feil, der for nødsages at begiere sag[en] udsat til næste ting, for at
erholde Endre Giære Contra Regning.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Fogden Bildsøe gav tilkiende, det hand paa Justitiens wegne til dette Ting ved skriftl: stevning
af 12de Septbr: sidstl:, har ladet indkalde Niels Stephensøn Traae, er Finne goeds, som gift
Mand, for begangne leiermaal og barn avling med løsqvinde Men/n/esket Agotte Pedersdatter,
tilholdende dend gang paa Jstad, er Apostels goeds, der for hand, Niels Traae, at lide og
undgielde efter stevnemaalet, det hand i i Retten lagde, og er saa lydende.
Niels Traae, som her paa Wangen af hr: Cancellie Raade Alstrup er Arresteret, lod ved
Lensmanden Frantz Wenviig svare, det hand ej den/n/e gang møtte.
Leiermaalbegiengerinden Agotte Pedersdatter blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde
sware.
det vidne Stephen Grefle møtte, men widnet Lars Lunde, efter paaRaabelse, wilde ej svare.
ej heller møtte den til vedermælle indkaldede Siur Stephensøn Grefle efter paaRaabelse,
møtte ej, dog tilstoed Faderen, vidnet Stephen Grefle, det hands søn lovlig er stevnt.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Ole Olsøn Wangen afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt Agotte Pedersdatter i Eget paahør, paa platset Brudestølen, hvor hun nu har
hindes tilholdstæd, men widnet Lars Lunde har de ej stevnet.
Actor paastoed det Ene mødende vidne forhørt, og erindrede om Laugdag for de udeblivende
sagvoldere.
Vidnet Stephen Michelsøn Græfle, som en gam/m/el Laugrettesmand, sagde ofte at have
hørt Edens forklaring oplæse. og der for viste dends betydning. der efter vidnet følgelig
Loven aflagde Eden og widnede, det hands søn, indstevnte Siur Stephensøn Grefle, har forhen
besvangret den/n/e indstevnte Agotte Pedersdatter, som nu af Niels Traae skal være
besvangret, og er hands, vidnets, Kone og Niels Traae[s] Kone fuldsøskene. Actor havde ej
noget at tilspørge widnet, men lagde i Rette Sogne Præstens attest, om Agotte[s] bekiendelse
ved aabenbare afløsning, bem:te Attest er saalydende.
Afskeediget,
De lovlig indstevnte leiermaals begiengere Niels Traae og Agotte Pedersdatter forelæges at
møde til næste Ting, til sam/m/e Ting haver dend til vedermælle indkaldede Siur Stephensøn
Grefle at møde, om hand noget til sagen agter at svare.
Dend 11de Nobr: Er ved Wangens Høsteting følgende passeret.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxsel brev, med Rewers, af 2den Apriil 1758, til Jon Brynildsøn
paa 1 pd: smør i gaarden Bidne, blev læst.
Michel (Je?)nsen Fenne udgivene odels Transport af 14de Octbr: 1758 til Peder Knudøn
Rochne for ¼ part, til Torbiørn Matzøn Sæwe for ¼ part, til Ole Aamunsøn Dugstad med

fleere [for] ¼ part, til det jordegoeds hand af hr: Henrich Miltzou har tilforhandlet sig Retten,
blev læst.
Torgis Hansen Goupholm udgivene bøxel brev, med Rewers, af 9de hujus, til Erich Knudsøn
Qwarmoe paa 2 pund 6 mrk: smør i gaarden Arnetvedt, blev læst.
hr: Fogden Bildtsøe gav til Kiende, det hand paa Justitiens vegne er træet i dend Arrests sag,
som ved seeneste Ting af Bøygde {Procurator} Lensmanden Frantz Wenvig er anlagt mod
Sonne Tweite, Størk Hole og Ole Øyejorden, og gav til kiende, det hand ej alleene har ladet
forkynde Rettens forelægelse for sagvolderne og widnerne, men end og med Muntlig warsel
til dette Ting har ladet stevne og indkalde Sonne Tveite og Styrk Hole at imodtage Dom til
undgieldelse for øved vold imod Arrest, med processens omkostning, og Ole Øyejorden af
Sogne Fogderie til Vedermælle at anhøre widnerne. vilde fornem/m/e om de samtlig
indstevnte møder.
Sagefalds Eieren over det saa kaldede Apostels-goeds, gav tilkiende, det hand ligeleedes
med Muntlig warsel har traaed i sagen, og til dette Ting indkaldet Sonne Tweite og Styrk
Hole til undgieldelse for øved vold imod Arrest, og Ole Øyejorden til Vedermæle, widnerne
at anhøre.
dend til Vedermælle indwarslede Ole Øyejorden møtte, sagde ej at være vidende det hand i
den/n/e sag er indkaldet. Styrk Hole møtte og tilstoed warselen. Sonne Tweiten, for ham
møtte Faderen Johan/n/es Tweiten, som sagde det stevningen er ham rigtig forkyndt, dog war
hands søn Reist til Bergen paa arbei[de] føren hand blev stevnt, hvor hand end nu er.
de indstevnte widner møtte.
Kaldsmændene Ole Olsøn Wangen og Jwer Jwersøn Rogne afhiemlede stevningen at være
Ole Øyejorden forkyndt med 14 dages warsel til at høre paa vidnerne, og at være til
Vedermælle, og blev stevningen forkyndt udj hands Kone Giertrud Wichingsdatter[s] paahør.
Ole
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Øyejorden sagde, det hand protesterede imod den passerede Arrest foretning, saasom hand ej
hold den for Rigtig at være.
Actor paastoed de indstevnte widner forhørte. Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og
formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Erich Larsøn Mæland, nu huusmand paa Gaarden Herrem, efter aflagde Eed
widnede, at i nestleeden winter, da de indstvnte og widnet kom kiørendes med deres læs, kom
Lensmanden og udj Kongens Navn lagde Arrest paa lessene, og som hestene kom til springs,
sprang widnet om dem og førte dem til wejen, og Kiørte de bort med læssene. Lensmanden
Frantz Wenviig tilspurte widnet, om hand icke saae, at Lensmanden holdt i den frem/m/este
heste tøm/m/e, da Styrk Hole spente hands arm fra hestetøm/m/en, sigende, Kiør nu Karle.
Resp: saae at lensmanden holt i tøm/m/en paa heste, og at hand og Styrk Hole Krabsedes med
hænderne, da hørte hand det Styrk Hole Raabte, Kiør nu Karle. 2o om vidnet saae at Styrk
Hole tog Lensmanden i halsen. Resp: Nej, har ej seen det. 3o Qwæstion, hvor mange læss
der vare, og hvem dem tilhørte. Resp: 4 læss, Styrk Holle Eiede et læss, Ole Øyejorden et,
Torchiel Sousjord et, hvem der Eiede det 4de læss, mindes vidnet ej, men Sonne Tweite
Kiørte Ole Øyejord sit læss, dog war Ole Øyejord selv hos. Parterne havde ej videre at
tilspørge vidnet.
2det Vidne, Herlaug Knudsøn, boendes paa Gaarden Gafle, efter aflagde Eed widnede, at
nestleeden winter Kiørte nogle læss, hvad de havde til læss, eller hvor mange læss det var, ved
widnet icke, sam/m/e Kiørte paa Wangs-Jssen, et læss Eiede Torchiel Sousjord, som widnet

var leiet at Kiøre, Styrk Hole og Ole Øyejord war med, saa og Sonne Tvedt. Lensmanden
kom ridendes til dem, sigende, det hand sat arrest paa lesene i Kongens Navn, tog saa i
tøm/m/en paa frem/m/este hesten, og vilde de skulde Kiøre tilbage, da Rev Styrk Hole
tøm/m/en fra Lensmanden saa det bar i haande Krab med dem, og da Raabte Styrk Hole, Kør
nu Karle, men saae ej om Styrk havde Lensmanden i halsen, siden hand med de andre Kørte
med læssene. Ole Øyejorden tilspurte widnet, om icke Lensmanden Eene kom Ridendes
efter dem, og om hand havde lovfaste mæn[d] med sig. Resp: hand kom Ene Ridendes.
Citanterne declarerede, det de frafalder sagen imod Styrk Hole, i det øfrige begierede den
udsat til næste Ting for at indkalde fleere widner.
Afskeediget.
Sagen udsettes til næste Ting.
Aad Holgiersøn Ullestad for sin Fader Holgier Ullestad, Torgier Davidsøn {og} for sin Moder
Gudwe Mølster, og Formynderen Davi[d] Reqve, declarerede at være foreenede, og
forlangede ej at høre Dom udj deres sag, som i forgaars til Dom blev optaget. og det
saaleedes at Formynderen David Reqwe for sin Myndling og af hindes penge betaler til
Holgier Ullestad 3 rd:, til Encken Gudwe Mølster 6 rd:, alt imod qvittering, i det øvrige
ophæves processens omkostninger paa alle sider.
Johan/n/es Eie, for sin Morbroder Torbiørn Kaalskaar, gav tilkiende, det hand med Muntlig
warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Andwe Torbiørnsøn Neqvitne for skyldig
værende 53 rd: Reede laante penge, paa Revers af 8de Julj indeværende aar, som skulde
betales dend nest paafølgende 17de Octbr:, og ingen betalning efter forskrivelsen er paafuld,
er hand kaldet Dom at imod tage til at betale Capitalen med processens omkostning, vilde
fornem/m/e om hand nu møder.
dend indstevnte Andwe Torbiørnsøn Neqvitne møtte, tilstoed warselen, og begierede om
delation, saasom hand tilstaar fordringens rigtighed, og til som/m/ertinget tilkom/m/ende aar
1759, da at betale dend fulde Capital med omkostninger, skulde hand ej holde dette sit løfte,
declarerer hand, det Citanten uden widere stevnemaal maae paastaae og tage Dom over ham
til betalning.
Citanten sagde, naar dend indstevnte til den om/m/elte tiid betaler Capitalen med alle
omkostningerne, vil hand gierne give ham fordrag til Som/m/ertinget, dets aarsag begierede
sagen forfløt.
Afskeediget,
Sagen gives Rum til nest anstundende aars som/m/erting.
Dend 13 Nobr: Continuerede Wangens-Ting, Retten beklæd med det ordinaire Laug Rett,
undtagen i Berge Dolwe[s] stæd, sat gaml: Niels Bøe.
Arveskifte brevet af 13 Junj 1758, sluttet efter afgangne Ole Olsøn Sundve, blev læst, og war
stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds i gaarden Sundwe 2 Løber 1 pd: 12 mrk: smør,
wurderet 360 rd:, og lodnet imel: arvingerne, Neml: Enken Synnewe Colbeensdatter arvet 1
Løb 18 mrk: smør for 180 rd:, Datteren (Bry?)teva Olsdatter 1 pd: 21 mrk: for 90 rd., og
Jngebor Olsdatter 1 pd: 21 mrk: for 90 rd:
Stephen Grefle wiste fællen af en woxen Biørn som hands søn Michel i aar har skut paa
Gaarden Græfle[s] Eiendom, blev af Fogden betalt 2 rd:
Lars Olsøn Lunde udgivene gieldsbrev af 12 Nobr: 1754!! til Niels Biørnesøn Gielland for
laante penge 16 rd:, imod det underpant af 1 Løb smør i gaarden Lunde, blev læst.

Knud Nielsøn Fliserafn udgivene skiøde af 11de Nobr: h: a: til Kiel Olsøn paa 1 pund 21 mrk:
smør med bøxel i gaarden Fliserafn, blev læst.
Peder Jngebrigtsøn Appelthuun udgivene skiøde af 9de Nobr: h: a: til Tollef Olsøn Gierme
paa 12 mrk: smør med bøxel i gaarden Appelthuun, blev læst.
Britte Anfindsdatter og medJnteressendere udgivene skiøde af 11 Nobr: h: a: til Anfind
Aamunsøn paa 2 pund 18 mrk: smør i gaarden Giære, blev læst.
Ole Larsøn Helgeland forpligt af 7 Julj 1758 til Faderen Jørgen Helgeland, hvad hand med
huustroe aarlig skal nyde til livs ophold, blev læst.
hr: Ruus udgivene bøxelbrev, med Revers, af 14 Octbr: 1758, til \Knud Aamunsøn/ {Ole
Olsøn} paa 4 mrk: smør i Gaarden Sundwe, blev læst.
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Dend 14de Nobr: Er ved Wangens Høsteting følgende passeret.
Biskop Tidemans bøxelbrev, med Rewers, af 9de Decbr: 1757, til Niels Larsøn paa grunden
til Møens saug, blev læst.
Siwer Nielsøn Eggerei udgivene gields bev af 23de Octbr: 175(8?) til hr: Poul Schnabel for
100 rd: laan, imod det underpant af 1 Spd: smør i gaard: Eggerei. blev læst.
Aamun Godwinsøn udgivene skiøde af gaar dag dato til Swend Larsøn paa 1 pd: 19 ½ mrk:
smør med bøxel, og over bøxel til pd: smør Et, Wangens Kircke, og 4 ½ mrk: sm: Ewanger
kk:, tilhørende.
Mons:r Hind for hr: Blyt, som har anlagt sag for Provstinde Christj mod Anders Urland for
gields fordring, efter forige tiltalle, æskede sagen i Rette. q <q og gav tilkiende, det Anders
Urland til dette ting er indkaldet at høre Dom>
Dend forelagde Anders Urland blev 3de gange paaRaabt. Kaldsmændene sagde det!!
(hand) er her paa stædet, men nægter ej at vil indgaae for Retten.
Kaldsmændene Ole Wangen og Jwer Jwersøn Rogne afhiemlede {Rettens forelægelse}
\warselen/ at være Anders Urland lovlig forkyndt for hands stuedør paa Gaarden Urland, i
hands Eget paahør.
Citanten lagde i Rette sit skriftl: forsæt af dags Dato, med Regning over fordringen, dateret
Bergen d: 5te Aprilis 1758, og paastoed Dom. det i Rette lagde er saa lydende Lit: A. Da
blev udj sag[en] saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Det som indstevnte Anders Urland søges for, Er for Crediterede Koren ware med widere til
sin huusholdning, beløbende til dend Sum/m/a 20 rd: 1 mrk: 6 s:, som er Crediteret af
afgangne Jan Cristj, Borger i Bergen, og fordringen, efter ham, falden i arv til Provstinde
Christj. Denne fordring, dend indstevnte Anders Urland, ved Bøygde Procurator Niels
Stephensøn Traae, her inden Retten paa som/m/ertinget har benægtet, undtagen 4 á 5 rd:, som
hand tilstaar skyldig at være, lovede sam/m/e, med sin Kiøbmands bog til dette Ting at
beviise, til den ende hand begierede udsettelse {til dette Ting}, den/n/e paastand, ham og af

Retten blev billiget. atter er hand til dette Ting indkaldet til at anhøre Dom. Det var da
venteligt, Anders Urland til dette Ting havde beviist sit foregivende, allerhelst hand wirkelig
er her paa Tingstædet, men vil ej gaae ind for Retten. Med den/n/e hands modtvillige
udeblivelse, hand ret lige som tilstaar fordringens rigtighed. Efter saadan sagens
beskaffenhed Kiendes for Rætt, det indstevnte Anders Urland til Citanten bør betale
fordringen med 20 rd: 1 mrk: 6 s:, og udj processens omkostning 5 rd:, inden 15ten dage efter
Dom/m/ens forkyndelse under Nam og Execution.
Sagefalds Eieren Sig:r Nordahl, Efter forige tiltale æskede sagen i Rette Contra Ole Qwitne
og Jwer Fladelandsmoen for øved slagsmaal, lovlig for disse sagvoldere og widnerne at have
ladet forkynde Rettens forelægelse, wilde fornem/m/e om de nu møder.
Ole Qwitne møtte og tilstod forelægelsen at være ham forkyndt. Jwer Fladelandsmoen,
efter 3de gange paaRaabelse, møtte ej. det widne{t} Erich Ousgier møtte.
Actor sagde, det hand frafalder de 2de andre vidner, saa som hand om vidner til sags
oplysning, nu har erholdet bedere efterretning. begierede der for dette mødende widne
forhørt, og sag[en] udsat til næste ting, for at indkalde andre vidner.
Kaldsmændene Ole Olsøn Wangen og Jwer Jwersøn Rogne afhiemlede forelægelsen at være
lovl: forkyndt paa Gaarden Tachle, hvor Jwer Fladelandsmoen er huusmand, og det udj hands
huusbonde Herbrand Tachle[s] paahør, siden Jwer ej lod sig finde.
For det mødende widne Erich Jwersøn, boendes paa Gaarden Ousgier, blev læst Eedens
forklaring, og ham formanet at blive ved sandhed, da vidnet aflagde Eeden efter Loven og
vidnede, at udj en høye Dune hos widnet paa Ousgier, sidst i Januarj indeværende aar, war
Ole Qwitne beskiencket og sat ved bordet og sov, da kom Jwer Fladelandsmoen ind og tog
Ole Qwitne og lagde ham i sengen. Ole vilde da icke ligge, stoed op og tog Jwer i haaret. Jwer
tog Ole og slengede ham kring saa hand fald over Knæene paa vidnet og Jon Biørche, som
sad hos vidnet. Vidnet sat og skar toback med en afbrudt liaae, den Jwer \tog/ fra widnet og
stack inden i Ole sin haand,og da saa vidnet at der kom blod af Ole sin tom/m/elfinger. da
toge de atter fat paa hinanden og slængedes omkring paa Gulvet med hin anden, og Ole tog
Jwer atter i haaret, da vidnet tog Ole og lagde ham op i sengen.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Mons Growe efter forige tiltalle Contra Lars Hermansøn Qwaale, æskede sagen i Rette og gav
til kiende, lovligen at have ladet forkynde Rettens forelægelse. fremlagde arveskifte brevet
efter sin formand, afgangne Størk Johansøn Nedr: Growe, hvis Encke Maritta Larsdatter
[hand] haver til ægte, og som den/n/e Citantens huustro i arv er udlagt indgield hos indstevnte
Lars Hermansøn 18 rd:, som benævnte skiftebrev af 20 Apriil 1750 udvisser, bevisser hand sit
søgemaal med sam/m/e, der for begierede en Extract af sam/m/e til actens følge indført. NB
her indføres sam/m/e.
Lars Hermansøn møtte og indleverede sit skriftl: forsæt af dags Dato, saa lydende.
Citanten selv, med Lensmanden, benægtede aldeles den/n/e beskyldning, og paastoed Lars
Hermansøn sam/m/e skulde beviise.
Lars Hermansøn sagde, det hand hvercken har beskylt eller skrevet indlæget, sagde ellers det
hand begierede sagen til næste ting udsat, for at indgive en formelig Regning til sagens
oplysning.
Afskeediget,
Sagen udsættes til næste ting.

Anders Larsøn Kolwe gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Anders Urland Urland, Dom at lide til at betale og indfrie sin Obligation af
10de Nobr: 1755 med Capital 40 rd: og Renter
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fra Obligationens dato til betalningen skeer, samt skadesløs omkostninger, siden ingen
betalning i mindelighed har været at erholde, efter at Obligationen dend 14 Junj sidstleeden
war bleven ham opsagt, wilde fornem/m/e om hand møder.
dend indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Lars Olsøn Hougen og Elling Monsøn Urland afhiemlede stevningen at være
Anders Urland lovl: forkyndt paa Gaarden Urland i hands Eget paahør.
Citanten begierede sagen udsat til i Morgen, i haab dend indstevnte da møder.
Afskeediget,
dend forlangende udsettelse billiges.
Dend 15de Nobr: Er ved Wangens Høsteting følgende passeret.
Erich Godwinsøn Himble udgivene Pante Obligation af 8 Nobr: 1753, indført i Pante Bogen
paa 391 fol:, blev Efter paategnede qvittering af 8de Nobr: 1758 anviist til udslettelse.
Niels Larsøn Biørke udgivene skiøde af 8 Julj 1758 til Tosten Olsøn Twerberg paa 3 mrk:
smør i Gaarden Twerberg, blev læst.
Erich Godwinsøn Himble udgivene gields brev, af gaar dags Dato, til Aamun Godwinsøn Lie
for pengelaan 146 rd:, imod det underpant af 1 Løb smør i gaard: Himble, blev læst.
Endre Jonsøn Hiembære udgivene forpligt af gaar dags Dato til sine Forældre Joen Endresøn
og Kari Heljedatter, at nyde aarlig til livs ophold 4 rd: 3 mrk:, blev læst.
Anders Kolwe sagde, det hand ugierne maae fornem/m/e det Anders Urland idag ej heller
møder, da hand dog sicker havde ventet det, der for begierede sag[en] til \i/ dag udsat, men nu
maatte bede det Retten vilde give ham Lavdag.
Afskeediget
Anders Urland forelæges at møde til næste ting.
Den 15de Nov: blev Retten af mig betient som Sætte-Dommer udi een af Velædle og Velbr:
hr: Cancellie-Raad og Sorenskriver Johan Sechman Fleischer indstæfnte Sag contra Wiching
Knudsen Grove for skyldig værende Penge effter Pandte-Obligation af 10de Julj 1745, med
Resterende Renter fra 30te Nov: 1753 indtil betaling skeer, og samme er igien opsagt d: 12te
Febr: 1754, der for at lide Dom i følge Lov, alt i følge Hans Excellence Høy-Velbaarne hr:
Stifftsbefalingsmand von Cicignons mig tillagde ordre og Constitution af 7de Sept:, tegnet
paa velbemelte hr: Cancellie-Raad Fleischers Reqvisition af foregaaende 31te Aug:.
Den indstæfnte Wiching Knudsen Grove blev 3de gange paaraabt, men mødte ikke.
Kaldsmændene Jver Jversen Rogne og Ole Olsen Wangen afhiemlede den Mundtlige
Stæfning at være ham lovlig forkyndt paa hands boepæl Grove i hands eget paahør.
Citanten erindrede om Laugdag til anstundende Aars Sommerting.
Eragtet.
Den indstævnte, men ej mødende Wiching Knudsen Grove, gives Laugdag til anstundende
1759 Aars Sommer-Ting, og sam/m/e tiid at fremkomme med hvad han haver at Anføre.

Dend 16de Nowbr: Continuerede Wangens Høste Ting, da Retten blev beklæd med det
ordinaire Laug Rett, undtagen i Niels Olsøn Dyckesteen, som i gaar af swaghed blev
angreben, i hands stæd sat Jørgen Houge, er passeret som følger.
Synneve Biørnedatter udgivene skiøde af 7 Julj h: a: til Niels Knudsøn paa 9 mrk: smør i
gaarden Wold, og 9 mrk: udj Lien, alt med bøxel, blev læst.
Anders Siursøn Urland udgivene gieldsbrev af 14 Jan: h: a: til Biørne Knudsøn Hiembære for
laante penge 30 rd:, imod adskillig boeskab til underpant, blev læst.
Niels Knudsøn Wold udgivene forpligt af 11de Nobr: 1758 til Moderen Synneve Biørnedatter,
paa hvad hun aarlig skal nyde til livs ophold, blev læst.
Lars Ellefsøn Schield!! (Schielde?) udgivene Pante brev af 14de Octbr: 1750, indført i Pante
Bogen paa fol: 327, blev efter paategnede qvittering af 11 Nobr: 1758 anvist til udslettelse.
Peder Rochne gav tilkiende, det hand med Muntlig warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Anders Hallesøn Uqvitne for skyldig værende 3 rd: 5 mrk:, som ej i Mindelighed har
været at erholde, til betalning Dom at imodtage, samt at sware processens omkostning, vil
fornem/m/e om den indstevnte møder.
Anders Hallesøn Uqvitne blev 3de gang paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Ole Olsøn Wangen og Jwer Jwersøn Rogne afhiemlede den Mundl: stevning
at være for den indstevntes Egen stue dør, i hands Eget paahør, lovl: forkyndt, da hand,
Anders Hallesøn Uqvitne, tilstoed, de paastevnte 3 rd: 5 mrk: til Citanten skyldig at være.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
den indstevnte Anders Hallesøn Uqvitne forelæges at møde til næste ting.
Dend 17de Nobr: Er ved Wangens-Ting følgende passeret. Retten blev beklæd med det
ordinaire Laugret, undtagen for Niels Dykesteen sat Peder Nesthuus.
Lars Jonsøn Lille Ree udgivene skiøde af 6 Julj 1758 til Lars Larsøn paa 1 pd: 14 7/12 Mrk:
smør i Gaarden Lille Ree, med bøxel, blev læst.
Anders Knudsøn Gielland udgivene skiøde af 5te Julj 1758 til Lars Jonsøn paa 2 pd: 10 mrk:
smør i gaarden Lille Ree, med bøxel, blev læst.
Christopher Andersøn Bolstadøren udgivene pante brev af 19 Maj 1756, indført i Pante bogen
paa 447, blv efter paategnede qvittering af 8 Nobr: 1758 udslettet
Mons:r Nordahle for hr: Cancellie Raad Alstrup, efter forige tiltalle, æskede sagen i Rette
Contra Niels Traae.
Niels Traae møtte, begierede sagen udsat til i eftermiddag, da hand imindelighed wilde Rette
for sig.
Afskeediget,
Sagen udsettes til i eftermiddag Klocken 4re slet.
Niels Giernes gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel for sin Værmoder Gunwor
Torgierdatter til dette Ting har ladet stevne og indkalde Haldor Knudsøn
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Rochne for det paa wilkaaret hands værmoder skyldig værende 6 rd: 4 mrk: 10 s:, samt
widner at anhøre om dend Contract dend indstevnte giorde med Citantens swoger Torgier
Olsøn Oxnebierg ved deres jordebytte, om det vilkaar Citantens swigerModer til livs ophold
aarlig at nyde hos dend indstevnte, det hand nu ej vil opfylde, om alt at imodtage Dom saavel
til hovedsagen som processens omkostning.
Haldor Rochne {til} møtte og tilstod varselen, sagde det hand gierne wilde give Gunwor
Torgierdatter wilkaar, naar hun blev paa Gaarden hos ham, thj ellers falder det ham for
strengt.
Citanten sagde, det hand aldrig har begiert sin Værmoder til sig, men hun selv har forlanget
som en gaml: og svag Kone at være hos mig, med Klagemaal at hun ej kunde være hos Haldor
Rochne for det onde hun leed der, baade med Kul og i andre maader, som med widner kand
beviises. paastoed nu de først indstevnte widner om jorde byttet og den accord der ved
skeede, forhørte, sam/m/e er Ole Lille Rochne, Knud Giernes, som kand widne at dend
indstevnte nægter at give wilkaaret. det første vidne og Aschiel Bøe at vidne om accorten ved
jordebyttet.
de indstevnte vidner møtte, Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at blive
ved sandhed.
1ste Vidne, Aschiel Michelsøn, boende paa Gaarden Bøe, efter aflagde Eed vidnede, at da
Haldor Rochne og Enckens søn Torgier Oxneberg for 4re aar siden byttede gaarder, blev de
saaleedes foreenede, det Haldor Rochne efter vilkaar brevet skulde give Encken det sam/m/e
wilkaar som søn/n/en Torgier Øxneberg havde givet hende, ifald hun vilde blive hos Haldor,
hvilcket skulde staa til hende selv, og maatte hand icke tvinge hende. Men dersom hun icke
vilde være hos ham, men vilde være hos en af hende[s] Børn, da skulde hand give, foruden
det rette wilkaar, Een tønde Korn og føde 2de Kiør i stæden for halv anden Koe, fordj de
skulde agte hende. Parterne havde ej noget at tilspørge vidnet.
2det Vidne, Ole Andersøn, boende paa Lille Rochne, efter aflagde Eed vidnede, ej at have
været ved accorden da jordebyttet skeede, men Haldor Rochne har selv sagt til vidnet, at hand
giver Encken i aarlig wilkaar 8 sold Korn, 1 aske Ruug, og føde 2de Kiør for hende. i den/n/e
høst, da Citanten tilspurte Haldor Rochne, om hand vilde imodtage paa Foster de 2de Kiør,
swarede Haldor Nej, icke uden du vild sende mig Encken med. Haldor Rochne tilstoed dette
sidste at have sagt, ej at tage imod Kiørene uden hand fick Encken med, eller saa et lovlig
beviis der for.
{Cita} 3de Vidne, Knud Giernes, efter aflagde Eed vidnede, det Haldor Rochne svarede
Niels Giernes, jeg tager ej imod Kiøerne, uden ieg faar Konen med, eller seer et lovligt beviis.
Citanten sagde, det hand endnu haver et widne, som godvillig uden stevnemaal møder,
sam/m/e er Mikel Jwersøn, boende paa Gaarden Rochne, efter aflagde Eed vidnede, at da
Haldor Rochne giorde jordebytte med Enckens søn Torgier Øxneberg, tilstoed Haldor at give
Encken i aarlig wilkaar, 8 sold Korn, 2de Kiør og 3 smaler at føde for hende, widere af
wilkaaret mindes widnet ej. Haldor siuntes vel den gang, at vilkaaret war noget strengt, dog
bleve de saaleedes forenede.
Haldor Rochne begierede sagen udsat til næste Ting, for at indkalde sine widner.
Afskeediget,
den af Haldor Rochne forlangende udsettelse til næste ting, billiges ham. til det Ting Citanten
haver i Retten at fremlæge wilkaarbrevet, og Haldor Rochne ligeleedes at fremlæge sit
bøxelbrev, samt Torgier Oxneberg sit adkomst, til sagens grundige oplysning.

Sagefalds Eieren Sig:r Nordahl gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Løs Qvinden Kari Erichsdatter Gawle, fordj hun i løsagtighed har
avlet barn ved løsdrengen Ole Siursøn Finne, som i mindelighed har betalt sine bøder.
qvinden at imodtage Dom til bøeders erlægelse og processens erstatning, vil fornem/m/e om
hun møder.
Dend indstevnte qvinde blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Ole Olsøn Wangen afhiemlede stevningen at være
paa gaarden Gawle lovl: forkyndt i Kari Erichsdatter[s] Eget paahør.
Actor erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Kari Erichsdatter forelæges at møde til næste ting.
Lensmanden Frantz Wenwiig for Provsten hr: Gelmejden, gav tilkiende, det hand med Muntl:
warsel til dette ting har ladet stevne og indkalde Sergiant Lars Qwale for skyldig værende
penge, Capital 100 rd:, med Renter fra 5 Junj 1754 til betalningen skeer, efter pante
Obligation af 5 Junj 1744, som lovl: er opsagt in Septbr: 1757, samt at svare skadesløse
omkostninger, wilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
Sergiant Lars Qwale blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Ole Olsøn Wangen afhiemlede stevningen at være
paa gaarden Qwale lovligen forkyndt udj Lars Qwale[s] Eget paahør.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Lars Qwale forelæges at møde til næste Ting.
Lensmanden Frantz Wenviig gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Wiching Growe for skyldig værende Tiende 16 ¼ aske Korn, atl:!!
17 mrk:, der for Dom at imodtage til betalning og processen at erstatte. wil fornem/m/e om
den indstevnte møder.
Wiching Growe blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Ole Olsøn Wangen afhiemlede stevningen at være
paa gaarden Growe lovl: forkyndt udj Wiching Growe[s] Eget paahør.
Citanten erindrede om Lovdag.
Afskeediget,
Wiching Growe forelæges at møde til næste ting.
Niels Stephensøn Traae, efter Rettens i dag afsagde Kiendelse, møtte, og til Sig:r Nordahle,
paa hr: Cancellie [Raad] Alstrup[s] vegne, imindelighed afklarerede den paastevnte gieldsag
med omkostningerne.
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Arveskifte brevet af 24de Febr: 1758, sluttet efter Jngebor Gullichsdatter Lofthuus, blev læst,
og war stervboen Eiende jordegoeds udj Gaarden Lofthuus 14 mrk: smør ude bøxel, wurderet
9 rd: 2 mrk:, og udlagt i arv til børnene, saasom Gullich, Siur, Bottolph og Brynild
Johan/n/es-søn/n/er, hver 3 ½ mrk: smør for 2 rd: 2 mrk:
Rognald Rognaldsøn udgivene skiøde af dags Dato til Rognald Rognaldsøn paa En halv Løb
9 mrk: smør i gaarden Nestaas, blev læst.

Dend 18de Nobr: Er ved Wangens Høsteting følgende passeret.
Sagefalds Eieren Sig:r Nordahl gav tilkiende, det hand til dette Ting har forsømt at lade
forkynde Rættens forelægelse for de 2de Michel Lie og Lars Ellingsøn for øvet slagsmaal,
hvor om widnerne paa som/m/er Tinget sidstleeden blev forhørt, dets aarsag begierede sagen
udsat til næste Ting, at hand den ved Continuations stevning kand paatale.
Afskeediget
den/n/e paastand bliver billiget.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere, til bilager ved sine Regnskaber, lige sam/m/e
Documenter som ved Ewanger Tinget er Specificeret, samt dette Tinglav[s] skatte Restance,
hvis endelig Sum/m/a er 161 rd: 3 mrk: 12 s:, og som ingen noget der imod havde at erindre,
war hand Rettens attestation begierende, som billigens blev efterkom/m/et.
De Laug Rettes mænd, som Retten tilstundende aar skal betiene, blev opnævnte, og er David
Reqwe, Erich Soue, Lars Drøgswold, Knud Lofthuus, Ole Monsøn Bøe, Thron Schutle, Lars
Rong og Anders Jørgens: Dagestad.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der wilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
Dend 18de Nobr: blev Retten betiendt paa Gaarden Rondwe udj dend paa fol: 54 og 61
Ventilerede Odels sag, for at afsige Dom i sam/m/e.
Hoved Citanten sagde, det forlig min broder ved seeneste Rettens holdelse, udj sit indlæg,
har tilbudet, kand hand ej imodtage, men paastaar sin Rett efter Loven, erindrede om
processens omkostning, som til den/n/e tiid er, foruden Rettens løn, for disse tvende sidste
samlinger 22 rd: 3 mrk: 4 s:, og paastoed Dom.
Contra Citanten møtte og sagde, ej widere \at/ have, naar hands sidst fremlagde forsæt i
acten worder inddragen.
Nu bliver at beregne Rettens løn for disse tvende sidste Sessioner, som er Sorenskriverens
diet penge for en Reise dag 4 mrk:, tvende dages foretning 2 rd:, Laugretten per Mand 2
mrk:, er 2 rd: 4 mrk:, Lensmanden 2 mrk:, tilsam/m/en for disse tvende sidste samlinger 5 rd:
4 mrk:
Da blev af Sorenskriveren og Laugretten saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Med arveskiftebrevet af 16de Nobr: 1757, sluttet efter afgangne Bonde Lensmand Wiching
Stephensøn Twilde, oplysses, det den/n/e afgangne Mand har efterlat sig af Første ægteskab
2de søn/n/er, sc: ælste søn Siur Wichingsøn, og anden søn Stephen Wichingsøn Rondwe, er
hoved Citant. af andet ægteskab, Ole Wichingsøn Twilde, der er Contra Citant. Med
arveskiftebrevet af 9de Octbr: 1716, sluttet efter benævnte Bonde Lensmands Første huustroe
Sidselle Torbiørnsdatter, oplyses med et der udj anført skiøde, som her med de øvrige
Reciterede Documenter ad acta er tilført, af 15de Julj 1704, læst til Tinge den 13 Nobr:
sam/m/e aar, det Lensmanden Wiching Stephensøn Twilde, da Møen, udj gaarden Mit Schutle
har tilforhandlet sig 2 Løber smør landskyld, sam/m/e er udlagt, først i gields fordring til
Anna Twilde 1 Løb smør, dend anden Løb er falden i arv imellem de tvende søn/n/er Siur og
Stephen, hver sin halve Løb. Den/n/e Ene Løb smør i bem:te gaard Mit-Schutle, som Anna
Twilde for gields fordring er bleven udlagt, eller der af 3 ½ Spd: smør, er igien ved arv
tilfalden Lensmanden Wiching Stephensøn Twilde, efter Et arveskiftebrev af 23de Sepbr:
1726, der ej her i Retten er worden fremlagt, men Odels Mageskifte brevet af 23de Apriil

1750 oplysser sam/m/e. Disse 3 ½ Spd: smør i gaarden Mit Schutle har Lensmanden Wiching
Twilde atter fra sig Mageskiftet, efter det sidst allegerede odels Mageskifte brev, med Encken
Jngebor Michelsdatter Rondwe, mod 3 ½ Spd: smør i gaarden Rondwe, alleene for at see sin
søn, Hoved Citanten Stephen Wichingsøn Rondwe, Conserveret, siden hand beboer og har
beboet gaarden Rondwe omtrent i 40 aar, efter bøxelbrev af 20 Junj 1718. Udj arveskiftet
efter tit benævnte Lensmand Wiching Twilde[s] afgangne anden huustroe Britta Aadsdatter,
vide arveskiftebrevet af 9de Febr: 1757, er disse 3 ½ Spd: smør i gaarden Rondwe falden i arv
imellem Børnene af andet ægteskab, da Contra Citanten Ole Wichingsøn Twilde har arvet i
disse 3 ½ Spd: smør, 21 mrk: smør, Resten er lodnet imellem Contra Citantens Fuldsøskene,
det hand strax fra sine Fuldsøskene skal have indløst, hvor om, dog ej noget beviis i Retten er
worden fremlagt: Men, saaleedes er sagen imellem disse tvende halvbrødere Ventileret.
Hoved Citanten Stephen Wichingsøn Rondwe, som en ældere broder avlet i Første ægteskab,
formeener sig at være nermere til Odel og Løsnings Retten berettiget end hands yngre Broder,
Contra Citanten Ole Wichingsøn Twilde, der er avlet i andet ægtekab, allerhelst, deres Fader
Wiching Twilde udj Første ægteskab har kiøbt gaarden Mit-Schutle 2 Løber, hvor af de 3 ½
Spd: {eller 2 pund 15 mrk:} smør er Mageskiftet med disse omtvistede 3 ½ Spd:, eller 2
pund 15 mrk: smør, i gaarden Rondwe, der for hoved Citanten, efter actens oplysning, i
mindelighed skal have tilbudet sin halvbroder, Contra Citanten, Løsnings penge. Da Contra
Citanten ei sam/m/e i mindelighed har villet imodtage, har hoved Citanten ved skriftlig
stevnemaal af 28 Nobr: 1757 anlagt den/n/e sag imod oft benævnte sin halvbroder Ole
Wichingsøn Twilde angaaende Odel og Løsnings Retten til disse paastevnte 3 ½ Spd:, eller 2
pd: 15 mrk: smør, i gaarden Rondwe. Ole Wichingsøn Twilde her imod formeener, efter
Contra stevningen af 26de Octbr: sidstleeden, det hands ældre broder, hoved Citanten, kand ej
være berettiget til at indløsse disse paastevnte 2 pd: 15 mrk: smør i gaarden
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Rondwe, fordj hand, hoved Citanten, af sin ældre og ælste broder Siur Wichingsøn Wiche har
ladet sig udløsse, af den ham, efter Moderen, arvelig tilfalden halve Løb smør i gaarden Mit
Schutle, hvor om her foran er meldet. Men den/n/e paastand har ingen Grund af Lov. Thj,
naar eftersees arveskiftebrevet af 9de Octbr: 1716, har Faderen Wiching Stephensøn Twilde
ickun tvende søn/n/er af Første ægteskab, sc: Siur Wichingsøn Wiche og hoved Citanten
Stephen Wichingsøn Rondwe, disse udj Moderarv arver hver En halv Løb smør i gaarden Mit
Schutle, der var 2 Løber smør, altsaa nødvendig maatte den Ene Broder udløsse den anden. I
Følge Lov, war da den ælste broder Siur Wichingsøn Wiche berettiget til at udløsse sin yngere
broder Stephen Wichingsøn Rondwe, der og skal være opfyldt efter actens forklaring. Efter
saadan sagens beskaffenhed, Kiendes for Rett at være, efter Lovens 5te Bog 2 C: 63de art:,
det hoved Citanten Stephen Wichingsøn Rondwe, som ældere Broder, til Odel og Løsnings
Retten til de paastevnte 3 ½ Spd:, eller 2 pd: 15 mrk: smør, i gaarden Rondwe, er nærmere
berettiget end som Contra Citanten Ole Wichingsøn Twilde, der er yngere broder. Thj bør
Contra Citanten, af hoved Citanten, at imodtage Løsnings penge for disse 2 pd: 15 mrk: smør
i gaarden Rondwe, efter arveskiftebrevet af 9de Febr: 1757, dend Sum/m/a 162 rd: 4 mrk: 8
s:, samt betale til hoved Citanten i processens omkostning 20 rd:, og til Justits-Cassen 1 rd: 3
mrk: 12 s:, inden 15ten dage efter Dom/m/ens lovlig forkyndelse, under Nam og Execution
samt widere lovlig adfærd, hvor imod hoved Citanten betaler Rettens Personer efter de
beregninger som ad acta er tilført.
Anno 1758, dend 21de Nowember, blev Retten betiendt paa Gaarden Tøssen, beliggende i
Watzwærens Tinglaug og Ewanger K:ke Sogn, i følge hans Excellence hr: Stifftsbefallings

Mand von Cicignons højt bydende Resolution af 19 Julj 1758, paa fogden, Velædle Hr: Oluf
Lund Bildsøes andragende af 15de nestforhen, der alt er saa lydende. Alt til at fuldføre een
lovlig Besigtelses og Taxations forretning over dend i Nowember nest afvigte aar 1757
Allerhelgens dag ved Steen og vand skreede sammesteds udtagne Post Broe. Da Retten blev
becklæd {........} med det af fogden opnevnte Laug Rett, Sc: Knud Siursen Stywe, Anders
Gulleichsøn Fannes, Askiel Knudsøn Ewanger, Ole Pedersøn Hordwiigen, Lars Bastesøn
Horwej, og Knud Brynnildsøn Bolstad. Overværende ved denne forretning Fogden,
Velbemelte Oluf Lund Bildsøe.
I hvis anleedning Rettens personer i nærværelse af fogden, forføjede os til Aastædet hvor
dend udtagne Broe forhen laae, og der toeg i besigtelse først, Skaden, saa og om Broen der
sammesteds kunde opsettes paa østre Siden, da Laug Retten Ercklærede, at der ej findes
nogen anden sted i Elven hvor broen kand have sit bestandige fast staende stæd, End, hvor
dend forhen har staaen, \og/ hvor der paa sam/m/e østre side er et skarv eller field som ej for
efftertiden kand udtages, der paa de Siuvntes dend østre Ende af broen Evindelig med
Steenkiær kunde blive fast staaende; Paa dend væstre side bliver ej saa meegen vanskelighed
for \steen/kiær at opsætte, mens dend ved floumen udtagne Skade paa østre Siden af denne
Elv, (: som tilforne var bar jord :) var juste ved efftermaaling 46 alne og havde hafft større
forse at udbryde, der som det haarde field ej havde mødt vandet, som \{nu}/ er et stæd Broen
nu paa \bem:te/ østre Siide vil fastsættes med Steenkiær :) Ellers bliver nu Broens Lengde fra
wæstre til østre Siiden i alt 92 Sælandske Alen. Paa Rettens tilspørgelse, om Laugretten
kunde skiønne at Elven kunde i efftertiiden tage et Andet Løb end dend nu har, og derved
Broen udtages: dertil de Svarede: At naar nu een forsvarlig Broe over denne Tøsse-Elv
bliver andskaffet, kand umuelig nogen vand fløm endten naae Broen, eller udtage dend, med
mindre Store Steene som vandet med sig tager oven fra fieldet, skulde under Riive de Broen
undersatte Kier, som dog bliver fyldte med Store Steen.
Og som ej videre Besigtelse og grandskning paa skaden kunde Erholdes: Blev til bemelte
Broes anleggelse og Jstandsettelse paa billigste maader giort følgende Bereigning over
dessens Materialier med Arbeids lønnen, Nemlig. Till denne Tøssens Broe vil medgaae
15 Langaaser over Mit dybet, hver 18 Sælandske Alen lang, hvert
træe Kiøbt, og fremført paa stædet vil Koste 3 rdr: 4 mrk:, giør
55 rd: 0 mrk: 0 s:
5 Aaser, eller Rettere kaldet Landskaate Aaser, som gaar fra det faste
land ud til broe-Aaserne, og heffter broen, ere 14 Alen Lang, á
Støcket 15 mrk:, er
12 3
15 underlags aasser, hver Aas 8 sælandske Alen lang, á 1 rd: 2 mrk:,
Er
20
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20 Tylter Tømmer til bolverck {og} og Tverveed i Kiærene og over
broen, 9 mrk: tylten, er
til haand Reer og Stormbaand, 2de Tylter
Arbejds lønnen til dette besverlige Arbejde at istand sette, sagde
Laug Retten, saa og Meenige Almue som var nærværende, der alle
havde siuvnet og besigtiget saa wel stædet til Broens Anleggelse, saa
og Taxeret de der til behøvende Materialier, at dend som sig dette
Arbejde at paatage ville, ej kunde have eller tilstaae mindre, effter
deres beste skiøn \og effter dend skeede bereigning/, end som i
mindste
Naar som helst hand til arbejdets fortsettelse, selv skal anskaffe de
fornød[n]e jnstrumenter og behøvende Arbejds Reedskaber.

30 rd:
6

126 rd: 3 mrk:

Bliver saa denne Post Broes Opbyggelses Beckostning i alt
250 rd:
Retten tilspurte Almuen og Laugretten, om {de fo} nogen jblandt dem er, som sig denne
Post broe at opbygge, for dets nu lignede værd, {til op sig} vil antage, hvor til {jngen} \de
alle/ svarede, det de veed ingen som bedre forstaar dette verck eller Arbejde end som Hr:
Capitaine Berclay, dersom hand kunde formaaes \til/ sig samme at paatage.
Og da ej widere var at forrette, blev forrettningen sluttet.
1758
-------------------------1759
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Anno 1759.
Dend 21de Martj blev Retten betiendt paa Gaarden Lie 1ste Thuun, udj den paa fol: 51 og 59
Jncamunerede og Wentilerede Odels sag, da Retten blev beklæd med det paa fol: 51
Specificerede Laug-Rett, undtagen for Herbrand Tachle sat broderen Anders Kolwe.
hvor da for Retten fremstoed Torbiørn Lindebræche for Citanten Jon Pedersøn Lie, og gav
tilkiende, at have med Mundtl: Continuations stevning til den/n/e tægtedag ladet indkalde
Anders Michelsøn Lie, widner at anhøre om hvor lenge dend indstevnte har Eiet det her udj
gaarden paastevnte jordegoeds, samt dom i sagen at anhøre og modtage. men, da den
indstevnte ventelig fremlæger sine adkomster til jorden, holder hand ufornøden widner her om
at føre, dog med Reservation fra faldes widnerne, om Anders Lie ej fremlæger adkomsterne,
da widnerne at worde Examinerede.
Dend indstevnte Anders Lie[s] søn Swend Andersøn møtte for sin Fader, og tilstoed den
Jncaminerede Muntlig warsel, sagde der hos, det hands Fader ved skriftlig stevnemaal {har}
af 10de Febr: 1759 har indkaldet hoved Citanten, widner at anhøre, \som/ deels er benævnt i
stevnemaalet, og deels med Muntl: warsel er indkaldet, wilde først fornem/m/e om Hoved
Citanten tilstaar min Faders skriftl: Contra-stevning at være ham lovl: forkyndt, uden widere
afhiemling.
Torbiørn Lindebræche for Hoved Citanten tilstoed dend oplæste Contra stevning at være
hands Principal lovlig forkyndt.
Contra Citanten lagde i Rette sin skriftlige Deduction af 14de Febr: 1759 til actens følge,
samt En Underrettes Aastæds Act, begyndt d: 19de Apriil 1752, der af hand i den/n/e Act
paastoed saa meget inddraget som hands indlæg taler om, og endelig fremlagde 2de Præste
Attester af 22de Apriil \1758/ og 13de Junj 1759!! (1758?), dem hand ligeleedes paastoed ad
Acta tilført, og endelig war begierende sine indstevnte widner forhørte.
Hoved Citanten sagde, det er ufornøden at Contra Citanten wil føre widner om hands
Morfader Niels Josephsøn boede og døde paa Lie eller Øfsthuus, thj det er alle bekiendt, som
og af hoved Citanten tilstaaes, det hoved Citantens Morfader Niels Josephsøn aldrig beboede
Lie, men Øfsthuus, som hand havde tilbøxlet sig, og der ved døden afgick, det hand, hoved
Citanten, tilstaar med sandhed at være. tilstoed og, at den/n/e gaard Lie 1ste Thuun, hvor om
processens er, stedse har været Tvende Mands brug alt siden slutning af dend sidste Kriig
mod Swerrig, som kaldes 10 aars Kriigen. sagde ellers, at formedelst broderens swaghed,
brugte begge Søsterne gaarden.
Contra-Citanten svarede, at være fornøyet med den giorde tilstaaelse fra Hoved Citanten, og
dets aarsag frafald de indstevnte vidner, men benægtede at det aldrig blev Tvende Mands brug
ved broderens swaghed, thj kunde hand styre Øfsthuus, kunde hand og styre Lie, paastoed
hoved Citanten bør beviise dette sit udsigende.

Parterne paastoed begge Dom i sagen, og til Dom/m/erens formaning om de widere til
sagens oplyning havde, de nu wilde fremlæge det, swarede begge Parter Nej, de havde ej
widere, men paastoed Dom.
dog sagde hoved Citanten, det hand end nu fremlæger Et arveskiftebrev af 25de Febr: 1737,
med paastand her ad Acta tilført, af sam/m/e skiftebrev, de adkomster som der udj findes
indført, samt Extract af jordegoedset, som skal beviise at den halve Løb Niels Øfsthuus solte,
ej er af den Ene Løb, eller det brug her udj Gaarden Lie, som hoved Citantens Moder Eier og
beboer. her indføres sam/m/e.
Parterne Urgerede atter paa Dom.
Afskeediget,
Sagen optages til Dom, indtil i Morgen Formiddag, da Parterne haver at møde, Dom at
anhøre.
Dend paafølgende 22de Martj blev den/n/e sag atter foretaget, for at afsige Dom, da begge
Parter og Torbiørn Lindebræche møtte for Retten,
og bliver da først at
1759: 66
1759.
beregne den/n/e Sessions bekostninger, som er Sorenskriverens fløtning til og fra Aastædet
samt diet penge, 2 rd: 2 mrk: 8 s:, tvende dages foretning 1 rd: 4 mrk:, Laugretten per Mand
for tvende dage 2 mrk: 8 s:, er 3 rd: 2 mrk:, tilsam/m/en 7 rd: 2 mrk: 8 s:,
her næst blev af Sorenskriveren og Laugretten aaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Med de, paa hoved Citantens siide, førte widners udsigende, oplyses, det hoved Citanten Jon
Pedersøns Morfaders fader Joseph Jwersøn Eiede og beboede den/n/e gaard Nedr: Lie 1ste
Thuun, som efter Fogdens Attest af 6de Julj 1758 skylder i Landskyld 3 Løber 18 mrk: smør,
hvor af hoved Citantens Moder end nu til den/n/e dag, efter skiøde af 8de Martj 1743, Eier,
beboer og bruger 1 Løb 19 mrk: smør som sit Odel, endskiøndt widnernes udsigende ej er,
hvad de selv tilfulde ved, men hvad de af andre kand have hørt, og anden hiem/m/el om Odel
er ej paa hands siide fremlagt. her imod støder, efter widnernes udsigende, at det skal være
omtrendt 70 á 80 aar siden den/n/e Joseph Jwersøn døde, og i all den tiid har ingen af hoved
Citantens Æt, Eiet de nu paastevnte 2 Løber mindre 12 mrk: her udj gaarden Lie, widere end
at hoved Citantens Morfader Niels Josephsøn Øfsthuus skal have Eiet i sam/m/e nu paastevnte
goeds En halv Løb, som hand i Rasserie og Galenskab skal have solt. Men, i hvor meget
hoved Citanten giør sig umage, med widner at beviise, har widnerne dog ej kun/n/et forklare,
det hoved Citantens Morfader war Rasende eller gal, da hand soldte den ha[l]ve Løb, som end
ydermere der med bestyrckes, at Modfaderen Niels Josephsøn Øftshuus har haft sin fulde
forstand da hand solte den halve Løb, ved det at hand dend 3de Maj 1734 paa Wangens waar
Ting lysser sin pengemangel til 3 Løber, som er gaardens skyld, og altsaa vedtager at have
solt den halve Løb med fuld forstand, og i mangel der af heller for Retten beklaget sin
daarlighed og hvad der udj af ham war giort, da saadan sahl wirckelig war bleven Kiendt
ugyldig. ydermeere tilstøder at hoved Citantens Moder Jngier Nielsdatter Lie, wed første
Session, selv har mødt for Retten og tilstaaet, da vist at være 52 aar gam/m/el, selv at Eie,
bruge og beboer 1 Løb 19 mrk: smør her i gaarden Lie, og dog aldrig at have paa Ancket den
af hindes Fader Niels Josephsøn Øftshuus bort solte halve Løb, at være skeet af ham i
Rasserie eller galenskab, og endskiøndt den/n/e Jngier Nielsdatter Lie ej har haft saadan
forfald som Lovens 5te Bog, 3de Cap: omtaler, saa har hun dog ej, i all den tiid hun har
beboet den Ene Løb 19 mrk: smør her i Gaarden, for Retten nogen tiid paastaaet Odel[s] eller
Løsnings Retten til disse af hindes søn hoved Citanten nu paastevnte 2de Løber mindre 12

mrk: Lovens 5te Bog 3de C: 14 art: giver Børn den Magt at løsse det Odels goeds som deres
Fader eller Moder haver solt udj deres umyndige aar. Nu har hoved Citanten ej beviist det
hands Fader eller Moder har Eiet noget af det paastevnte jordegoeds, og altsaa langt mindre
solt noget der af, mens wel hands Morfader at have solt En halv Løb her udj gaarden, eller
Rettere efter skiøde af 12de Octbr: 1723 er 1 pund 10 mrk: smør med bøxel, og over bøxel til
8 mrk: smør, landskyld. Dette har Morfaderen Niels Josephsøn Øfsthuus ej solt i hoved
Citantens umyndige aar, thj, hand var ej til, da den/n/e andeel jordegoeds blev solt, som var
dend 12de Octbr: 1723, og hoved Citanten er først fød til Verden i Apriil Maaned 1738, efter
Sogne Præstens Attest, som her ad Acta er tilført. Det som icke er til i Naturen, kand ej
heller siges at have nogen Rett, og som hoved Citanten ej har været til, føren i aaret 1738,
kand ej heller siges, det hands Morfader Niels Øfsthuus i aaret 1723 solte den/n/e sin
dattersøn hoved Citantens Rett i hands umyndige aar, da hand først kom til Verden over 14
aar efter at det Ene pund og 18 mrk: her i Gaarden war solt. skal hoved Citanten siges at faae
Odel og Løsnings Retten til de af ham paastevnte 2 Løber mindre 12 mrk:, eller til de af hands
Morfader for 35 forløben aar bortsolte 1 pund 18 mrk: smør, maae hoved Citanten have den
Rett fra og wed Moderen, og da Moderen ej har paatalt eller indhiemlet nogen Odels Rett til
disse af søn/n/en paastevnte 2 Løber mindre 12 mrk:, føren hun avlede den/n/e hindes søn, ja,
end icke til den/n/e dag: kand ej heller siges at hoved Citanten end nu har nogen Rett til det
paastevnte jordegoeds. Contra Citanten Anders Michelsøn Lie hiemler den/n/e sin Odel og
Eiendom ved følgende skiøder, af 24de Nobr: 1701, som udviser det hands Fader Michel
Andersøn Lie udj det omtvistede goeds har indløst 15 ½ mrk: med bøxel, og paa hands
huustroes wegne arvet 15 ½ mrk: med bøxel, og over bøxel til 8 mrk: smør. ved skiøde af
11de Nobr: 1738 har hand indløst 1 Løb 1 mrk: smør med bøxel, og over bøxel til 1 ½ mrk:,
og ved skiøde af 12de Octbr: 1750 Kiøbt 1 pd: 2 mrk: smør med bøxel, og over bøxel til 3
mrk: smør, der udgiør i alt 1 Løb 2 pd: 10 mrk: smør med bøxel, og overbøxel til 12 ½ mrk:,
er tilsam/m/en 2 Løber mindre 1 ½ mrk: smør, der alt er indløst fra andre Eiere, og ej fra
hoved Citantens Fader eller Moder, der aldrig har Eiet end det ringeste her af.
Efter saadan sagens beskaffenhed Kiendes for Rett, det indstevnte Anders Michelsøn Lie, for
hoved Citanten Jon Pedersøns tiltale i den/n/e sag bør fri at være. og som hoved Citanten til
den/n/e sags anlæg har været ubeføyet og altsaa ugrundet, bør hand betale til Rettens
Personer, for den/n/e Session, efter den beregning som ad Acta er tilført, 7 rd: 2 mrk: 8 s:, og
til Contra Citanten for aftvungene omkostninger og penge spilde, 16 Rdr:, samt til JustitsCassen for unødig trætte 1 rd: 60 s:, alt af hoved Citanten Jon Pedersøn Lie at betale og
udreede inden 15ten dage efter den/n/e Doms lovl: forkyndelse, under Nam og Execution.
Dend 24de Apriil, som er næste Tirsdag efter Paaske, blev Retten betiendt paa Gaarden LilleRochne, beligende i Bordahls-otting og Wangens Kircke-sogn paa Woss, med efterskrevene
Eedsorene Laug Rettes mænd, som efter Loven er opnævnt, sc: Holgier Reene, Arne Schiple,
Lars Tillung, Lars Lødwe, Knud Winje, Mons Lofthuus, Herbrand Tachle og Ole Fladeqwal.
hvor da for Retten fremstoed Procurator Sig:r Jacob Priis og fremlagde den paa Michel
Fenne[s] wegne, som og tillige for Retten war tilstæde, En hands under dato d: 5te Decbr:
sidstl: aar udstæde skriftl: Citation imod hr: Cancellie-Raad Welbr: Niels Griis Alstrup,
angaaende at besagde Citant, formeener sig at være Rætmessig Odels arving til welbem:te hr:
Cancellie Raad Alstrups formand udj ægteskab med afgangen Henrich Gertsen Miltzou[s]
[...?...] efterlatte Odels jordegoeds, alt efter berørte Citations nærmere formæld, og for at
Legitimere saadan hans formeenende Odels berettighed, havde Citanten tillige ladet indkalde
endeel Odels widner, som forhaabentlig
1759: 66b

1759.
til Edelig forklarings aflægelse, nu godvillig vilde møde, og hvilcke vidner Comparenten
navngav, neml: Siur Rondwe, Hower Nyre, Anders Lille Rochne og Stephen Rondwe. dend
frem lagde skriftl: Citation blev oplæst og er saa lydende Lit: A.
Paa hr: Cancellie Raad Alstrups wegne fremstillede sig for Retten Studiosus Sig:r Erich
Hind, med en Vidimeret Copie af en Hans Excellentzes hr: Stiftsbefalingsmand von
Cicignon[s] Resolution og ordre om Dom/m/erens frasættelse, og at sagen maatte efter Høye
ordre icke foretages men Protesteres, som Dom/m/eren af Stiftambtmandens hoved orriginale
ordre har at see, og begierede dend om/m/elte Copie maatte Protocol:, begierede Orriginalen
paategnet om den at være forewiist, der næst reserverede Cancellie Raadens lovlige
Exceptioner mod Michel Swendsens stevnemaal i beleilig tiid, og for den/n/e sinde
protesterede paa Dom/m/erens aftrædelse og sagens udsættelse til dend tiid Cancellie-Raadens
Contra-stevnemaal, hvor af ved Stiftamtmandens Resolution er hæftet Copie, i Rette falder,
skulde Retten ellers imod saadan lovgrundet Protest foretage sig noget, enten med widners
førelse, eller i andre maader, og der ved tabe den høsomhed som hans Exellentzes Høye ordre
udkræver, saa overlod Comparenten det paa Rettens Eget an- og tilsvar, uden at hand der med
wilde befatte sig, men sig Absenterede fra Retten. i det øvrige gav til Kiende det
Sorenskriver Bransdrup er Dom/m/er i den/n/e sag, efter forberørte Stiftambtmandens ordre,
L: B.
Procurator Reutz i Relation af det paa dend indstevntes siide ad Protocol: tilførte og ellers
skriftl: frem lagde Jnstrument, fandt sig beføyet, icke alleene der af, men end og hvad widere
nu inden Retten er Ventileret og passeret, at begiere Copie, samt og en saadan beqvæm tiid, at
hand imidlertiid kunde tage lovbillige Messures til hands Principals Rettes widere fornøden
procecution og weie, og hvor under Comparenten tillige tog hands principals Rætt
forbeholden og der udj alle beneficia in Jura, forhaabede dog at itzige Dom/m/er paa en løs og
ugrundet beskylding icke wiger hands Allernaadigst forundte Dom/m/er sæde, der lige i
Betragtning at Memorialen ej befindes authoriseret af indstævnte hr: Cancellie-Raad Alstrup,
og sagen disuden er Procurator Synderborg aldeeles uvedkom/m/ende, lige som besagde
Synderborg heller icke til Processen er kaldet, og saaleedes maatte Comparenten for
nærværende tiid lade tingen ankom/m/e paa nærværende Dom/m/er[s] lovforsvarligste
behandling.
Afskeediget,
at Dom/m/eren ej {har} skal handle imod dend lydighed hand er den foresatte Øvrighed
pligtig, udsættes sagen indtil dend 24de Septbr: indeværende aar, inden dend tiid
allerunderdanigst kand wentes Kongl: allernaadigst Resolution, om Dom/m/eren imod
Forordningen af 19de Aug: 1735 bør wige sit sæde. Citanten Michel Swendsen Fenne har at
betalle Sorenskriverens skydts her op til Aastædet, som til Lands og Vands er 4 ½ Miil,
ligesaa hiem igien, med 1 rd: 4 mrk: 8 s:, diet penge for en Reise dag 4 mrk:, den/n/e dags
forretning er betalt med 2 rd:, Lauretten per Mand 16 s:, er tilsam/m/en 3 rd: 4 mrk: 8 s:, da
den som Dom/m/er i sagen bliver, wentelig, wed endelig Dom Kiender paa omkostninger.
Dend 3de Julj blev paa Ewanger, med Waswærens Almue, holden Som/m/er, Skatte og
Sagefalds Ting, da Rætten blev beklæd med det ordinaire Laugret, som paa fol: 59 findes
opnævnt og Specificeret, undtagen for Torchiel Øfstedahlen sat Knud Siursøn Stywe,
nærværende inden Rætten Fogden Ole Bildsøe med Bøygde Lensmanden Ole Brynildsøn
Horwej og den Tingsøgende Almue.
hvor da allerunderdanigst blev publiceret
1o Forordn: af 15de Febr: 1759 angaaende Toldens forhøyelse paa wiine, med widere.

2o af 18de Maj h: a: om Indenlands Fabriqwerede wahres handel og brug, samt Toldens
forhøyelse paa alle slags frem/m/ede Kram wahre i Norge.
3o af sam/m/e dato, om alle Frem/m/ede stemplede Kaartes Cassation og afskaffelse, samt
hvorleedes widere med de indenlandske Fabriqverede stemplede Kaarters forhandling og brug
her efter skal forholdes.
4de: Rescript af 31 Jan: h: a:, at i dette aar 1759 swares udreednings pengene som til
General Mynstring 1760 som til Completerings Session, og saa fremdeeles et aar om et andet.
5de: af 9de Martj h: a:, at Lægderne skal i stand sætte Fælt Eqvipagien.
6de: af 14de Apr: h: a:, om nogen Delinqvent er dømt at Kagstryges eller brendemærckes,
det være sig enten udj oberRætterne eller høyeste Ræt, maae saadan Dom ej exeqveres, føren
Dom/m/ene er Hans Maj:tt forrestillet, og der om erholdes allernaadigst Resolution.
Lars Jacobsøn Bræchuus udgivene skiøde af dags dato til Jacob Olsøn Horwej paa ½ Løb
smør i gaarden Bræchhuus, blev læst.
Anders Nielsen Furrenes udgivene skiøde af dags dato til Halwer Asgrimsøn paa 1 Spand
smør i gaarden Furrenes, blev læst.
Aad Brunborg gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til den/n/e Tægte dag har ladet
stevne og indkalde sin huusmand Michel Andersøn for 2de aars afgift, aarlig 1 rd:, er 2 rd: 2o
fordj hand uden tilladelse ulovl: har hugget Marckeskov, Citanten til mærckelig fornærmelse,
der om widner at anhøre, som
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under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Lars Jacobsøn Mæstad og Siur Jacobsøn ibdm: 3o
at imodtage Dom til betalning og undgieldelse, samt processens erstatning. wilde fornem/m/e
om de indstevnte møder.
dend indstevnte Michel Andersøn blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
stevne vidnerne Ole Brynildsøn Horwej og Niels Olsøn ibdm: afhiemlede stevningen at være
Michel Andersøn udj Eget pahør lovl: forkyndt.
Citanten paastoed de indstevnte og nu mødende widner Eedelig forhørt. Eedens forklaring
blev widnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Lars Jacobsøn, boendes paa Gaarden Mæstad, efter aflagde Eed widnede, at Aad
Brumborg i aar har siunet widnet 4 Træer Almveed, som ware gandske hugene toppen af,
noget af toppen paa de 2de Træer war hugget i forrige aar, saa war og hist og her af
almtræerne hugget greene, og det saaleedes at de ej kand rinde meere. og sagde Aad
Brumborg det hands huusmand Michel Andersøn har giort det. men widnet har ej seet hvem
der giorde den/n/e hugster, ej heller har vidnet talt med Mikel Andersøn der om. widere
havde widnet ej at forklare.
2det Vidne, Siur Jacobsøn, boende paa Mæstad, efter aflagde Eed widnede Conform med
første widne.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget.
Michel Andersøn gives Laudag til anstundende høsteting.
Kongel: allernaadigste skiøde af 5te Maj 1759, for Helje Johansøns Encke og med-Eiere paa
Løsnings Rætten til 1 Løb 18 mrk: smør i Gaarden Tøssen, blev allerunderdanigst læst.
Et dito af sam/m/e dato, for Johan/n/es Andersøn paa Løsnings Rætten til 2 Løber smør i
Horwei.

Et dito, af dito dato, for Gullach Olsøn, paa Løsnings Rætten til 1 Spd: sm: i gaard:
Schorven, læst.
Et dito, for Helje Olsøn, paa Løsnings Rætten til 3 Løber smør i gaard: Gietle, blev læst.
Knud Brynildsøn Bolstad udgivene gieldsbrev af 3 Julj 1759 til Anders Endresøn Elie for
laante penge 60 rd:, imod det underpant af 1 pd: smør i gaard: Bolstad, blev læst.
Knud Olsøn Horwej udgivene gieldsbrev af 3 Julj 1759 til Jngebrigt Knudsøn Øye for laante
penge 72 rd:, imod det underpant af ½ Løb smør i gaard: Horvej, blev læst.
Michel Forwae!! og medJnteressendere udgivene skiøde af 4 Julj 1757 til Johan/n/es
Andersøn paa 1 pd: smør 6 mrk: Elveskyld i gaarden Horwej, blev læst.
Niels Aadsøn Mestad udgivene bøxel brev, med Rewers, af 6de Nobr: 1758, til Knud
Aadsen paa 12 mrk: smør i gaarden Nedr: Lie, blev læst.
Bøygde Lensmanden gav tilkiende, det hand for Sagefalds Eieren, og altsaa paa Justitiens
wegne, til dette Ting har ladet stevne og indkalde Endre Johansøn Rongen for fortiilig
sam/m/en leie og barn avling med sin huustroe, dom at imodtage til bøders udreedelse samt
processens erstatning, wilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
kaldsmændene Ole Brynildsøn Horwej og Niels Olsøn ibdm: afhiemlede stevningen at at!!
være for den indstevnte, udj Eget paahør, lovl: forkyndt.
Actor erindrede om Laugdag.
Afskeediget!
Endre Johan/n/essøn {Rog} Rongen forelæges at møde til næst anstundende høsteting.
Jon Johan/n/essøn Tøssen wiste Fællen af en woxen Biørn, som hand i aar har skut paa
Gaarden Bolstad grund, blev af Fogden betalt 2 rd:
Fogden gav tilkiende, det det!! Høy lovlig Kam/m/er Collegi har, ved høy Respective
skrivelse Reqvireret oplysning, om aarsagen, at Gullach Olsøn staar anført som høyst bydende
til Reluitions Rætten til gaarden Ellie her i Waswærens Tinglav, men det allernaadigste skiøde
er bleven allerunderdanigst begiert for Knud Holgiersøn, dets aarsag hand har indkaldet dem
begge, her inden Rætten at giøre deres forklaring om tildrageligheden.
Gullach Olsøn møtte og sagde, det hand aldrig har budet en skilling paa Ellie, men wel paa
Schorwen, saa det maae være en feilskrivelse.
Knud Holgiersøn møtte og sagde at ej andre blev Ellie tilslagen end hand og medEier,
skeede anderleedes med skiødets udstædelse, skeede ham og Med-Eier paa deres Eiendom
uret.
Fogden war udtog af Protoc: beskreven begierende om hvis passeret er.
Dend 4de Julj er ved Waswærens Som/m/er-Ting følgende passeret.
Fogden lod oplæsse og Examinere 1ste og 2den Termiins skatte Restance, hvis endelig
Sum/m/a war 151 rd: 3 mrk: 2 s:, og som ingen der imod noget havde at erindre, war hand
Rættens attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
Efter 3de gange udraabelse, indfandt sig ej nogen der wilde gaae i Rætte, altsaa blev Tinget
ophævet.
Dend 5te Julj blev paa Wangens almindelig Tingstue holden det sædvanlige Som/m/er,
Skatte og Sagefalds-Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire Laugret, som paa fol: 64

findes opnævnt og Specificeret, nærværende inden Rætten Fogden Ole Lund Bildsøe med den
Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst blev publiceret de Forordninger og Rescribter, som ved Waswærens Ting
paa fol: 66 findes antegnet og Extraheret.
Kongl: allernaadigste skiøde af 26de Apriil 1759, for Lars Davidsen, paa Løsnings Retten til
2 Løber 12 mrk: smør i gaarden Soue, blev allerunderdanigst læst.
Et dito, af sam/m/e dato, for Aamun Størksen, paa Løsnings Retten til 3 ¼ Løb sm: i gaard:
Fiosse, læst.
Et dito, for Sig:r Jo[a]chim Nordahl, paa Løsnings Retten til 2 ½ Løb smør i gaarden Leqwe,
læst.
et dito, for Jwer Bottelsen pa Løsn: R: til En Løb 9 mrk: smør i gaarden Schierpe, blev læst.
et dito, for Lars Anfindsen, paa Løsn: R: til En Løb sm: i gaard: Skulestad, blev læst.
Et dito, for Knud Anfindsen paa Løsn: R: til 1 Løb 1 pd: 6 mrk: sm: i gaard: Giere, blev læst.
Et for Andwe Torbiørnsøn, paa Rætten af Reluitionen, til 1 Løb sm: i gaarden Neqvitne,
læst.
et for Bottel Davidsøn, paa Løsnings Rætten til en Løb smør i gaarden Neqvitne, blev læst.
et for Joen Johan/n/essøn paa Løsn: R: til 18 mrk: smør i gaarden Almeland, blev læst.
et for Gundwor Olsdatter paa Løsn: R: til 1 Løb 1 pd: 21 mrk: sm: i gaard: Weche, blev læst.
et for Niels Jwersen paa Løsn: R: til 18 mrk: smør i gaarden Bøe, blev læst.
Et for Størk Michelsøn paa Løsning: R: til 1 Løb 1 pd: 6 mrk: smør i gaarden Bøe, blev læst.
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Kongl: allernaadigst skiøde af 26de Apriil 1759, for Ole og Niels Knud-søn/n/er, paa
Løsnings Retten til 18 mrk: smør i gaarden Wold, blev allerunderdanigst læst.
Et dito, af dito dato for Knud Nielsen, paa Løsn: R: til 5 1/3 Løb sm: i gaard: Bachetuun,
læst.
et for Godskalk Olsøn paa Løsning: R: til 4 Løber sm: i gaard: Dugstad 1ste Thuun, blev
læst.
et for Ole Aamunsøn paa Løsn: R: til 2 Løber sm: i gaard: Dugstad 2det Thuun, blev læst.
et for Torbiørn Siursøn Eie paa Løsn: R: til 1 ½ Løb sm: i gaarden Nedre-Tøen, blev læst.
et for Lars Olsøn, af 5 Maj 1759, paa Løsn: R: til ½ Løb sm: i gaarden Øfre Herre, blev læst.
et af sam/m/e dato, for Lars Gullichsøn paa Løs: R: til ½ Løb sm: i gaard: Tillung, blev læst.
et dito for Erich Endresen, paa Løsnings Retten til 2 pund smør i Gaard: Tesdahlen, læst.
hr: Lieutenant Barchelaj udgivene gieldsbrev af 17 Nobr: 1755, indført i Pantebogen paa fol:
448, blev efter paategnede qvittering af 20de Nobr: 1758 anvist til udslettelse.
hr: Lieutenant Barchlaj udgivene skiøde af 21de Nobr: 1758 til Jomfrue Margareta á
Møynichen Wenwiig paa 1 Løb 2 pd: smør i gaarden Store Ringheim, blev læst.
Aad Bergesøn Brunborg og medJnteressendere udgivene skiøde af dags dato, til Tormoe
Heljesøn paa 18 mrk: smør i gaarden Kolle, uden bøxel, blev læst.
Halle og Wiching Wæte gav tilkiende, det de med muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Brynild Wætte at imodtage Dom til undgieldelse fordj hand opkiøber Creature og
indsætter i fællets fæehage, Citanternes Creature til fortrængsel og udarmelse, samt at svare
processens omkostninger, til widner i sagen er under Lovens faldsmaal indkaldet Johan/n/es
Berge og Peder Reqwe. wil fornem/m/e om de indstevnte møder.

dend indstevnte Brynild Wætte møtte, tilstoed warselen og sagde, 4 Kør har hand til [sin]?
søn ladet fra sig som hand føde paa jorden, der imod indsat i fællets bejte 4 ung bæster og 3de
wetter unger, og widere icke, undtagen en Kalv hand i vinter havde paa Foster.
Citanten paastoed de 2de indstevnte beskickelse widner forhørte, siden den indstevnte, deres
grande, er en handlere, og hvert aar har indsat en mengde opkiøbte Creature, som hand igien
har solt, efter at hand med dem havde udbeitet wores fællets fæebeite, wore Creature til
udarmelse, det wj med widner, om fornødiges, kand beviise.
Eedens forklaring blev de 2de indstevnte widner forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Johan/n/es Larsøn, boendes paa Gaarden Berje, efter aflagde Eed vidnede, efter
begier af Halle Wæte, war hand og det andet widne med at høre paa spørsmaal af Citanterne,
og hvad swar Brynild Wætte gav, siden Citanterne beklagede dem over at de tog for stoer
skade af de frem/m/ede Creature som Brynild Wætte indsat i fællets beite. da Halle Wætte
tilspurte Brynild, og sagde, wj lider, grande, for megen skade ved de frem/m/ede Creature du
Kiøber og indsætter i hagen. da svarede Brynild, ieg havde dem paa leie foster, og war nød til
at tage dem hiem, da det gick paa livet med dem. da siger Halle det for strængt: Brynild
swarede, skal ieg da slage dem i hiel naar der er nød og trang, og viste ieg du blev riig af det,
kunde det være. Parterne havde ej noget at tilspørge widnet.
2det Vidne, Peder Jwersøn. boede paa gaarden Reqwe, efter aflagde Eed vidnede, at Halle
sagde til Brynild, du sætter for mange frem/m/ede bæster i hagen. da siger Brynild, {du har
12 da} hvor mange har ieg. Halle svarede 12. Brynild sagde, du siger 12, Elling har faaen
4re, kandske hand kand faae nogen til, hvor mange er igien. Halle siger, du har nu haft dem
og gaar her endnu over ager og Eng. Brynild sagde, det er løyn, ieg tog dem hiem og gav dem
høe og Marckede til dem. og ieg har ej taget høe og Marck hos dig, og ieg kand ej slaae dem i
hiel. da siger Halle, nu siger ieg dig til ved 2de Mænd, at du skal tage dine bæster her fra,
som du i vinter ej har fød paa gaarden, vj vil ej længere have dem gaaendes her over ager og
eng. Brynild swarede, viste ieg du værde!! nu riig af det, saa kunde det være. Citanten Halle
forestillede at den indstevnte lige saa holdt geeder, hvor paa under et er stevnet, deres skov til
stoer skade. Brynild Wætte svarede, det hand ickun haver 2 geeder, og Halle har En.
Citanten sagde at have afskaffet sin ene geed, for ej at giøre skade. Citanten tilspurgte
widnet, om Brynild i fæehagen icke ligesaa haver frem/m/ede indkiøbte smaler. Resp:
Brynild sagde, hand kiøbte smalerne paa Auctionen, og de havde intet der at give dem, maatte
ieg icke da tage dem hiem. Citanten spurte widnet, om hand icke ved det Brynild aarlig
kiøber hæste og øger, og beiter dem baade paa Citanternes bøe og andet deres gres beiter.
Resp: jo, widnet ved det er passeret.
Første widne blev fremkaldet og af Citanten begiert yderligere forklaring. da vidnet svarede:
besterne var 12 støcker, geede 2, foruden smaler, og aarlig har Brynild indsat fremmede hæste
og øger.
Sagefalds Eieren Mons:r Nordahl begierede at træde i sagen paa S[t]igtets wegne, til den
ende paastoed sagen til næste Ting udsat, for at udstæde sin stevning i sag[en].
Citanterne her imod havde ej noget at erindre.
Afskeediget,
Sagen gives Rum til næste ting.
Ole Wasenden efter forige tiltale, æskede sagen i Rætte Contra Haldor Reqwe.
den indstevnte Haldor Reqwe møtte, tilstoed at være Citanten penge skyldig dend Sum/m/a
62 rd: 1 mrk: 8 s:, begierede delation til først kom/m/ende Michels dag at betale, og i mangel
der af, vil hand uden widere stevnemaal eller process imodtage Dom, paa det hand forinden
kunde faae tiid at giøre sine eiendeele ved offentlig auction i penge, til at betale med, foruden
vilde hand betale Citanten i processens omkostning 1 rd:
Citanten begierede sagen udsat til i overmorgen, for at eftersee det som skal til auction,
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om det er tilstræckelig.
Afskeediget,
Sagen udsættes til dend 7de hujus.
Sagefalds Eieren Sig:r Nordahl gav til kiende, at som Haldor Reqwe og Ole Wasenden til
næst afvigte aars høste Ting havde stevnet og Contra stevnet hin anden for ubeqvem
skieldsord, og ingen af Parterne, da sagen blev paaRaabt, wilde møde, saa har hand nu paa
Justitiens wegne, med Muntlig warsel til dette Ting, indkaldet dem begge, widner at anhøre,
og deefter Dom at imodtage efter sagens beskaffenhed med processens omkostning, til
widner i sag[en] er indkaldet, under Lovens faldsmaal, Brite Endredatter Bulken og Anne
Larsdatter Wasenden, wil fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
de indstevnte wederparter møtte begge og wedtog warselen. ligesaa møtte widnerne, dem
Actor paastoed forhørte. Eedens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved
sandhed.
1ste Vidne, Britte Endredatter Bulken, huuskone i Reqwe hagen, efter aflagde Eed widnede,
at widnet nestleeden aar kom til Reqwe udj begravelsen efter Ole Wasendens broder, og da
vidnet kom i døren, blev det mødt af Ole Wasende, som havde en skaal dricke i haanden,
sigende til widnet, drick nu, nu er øllet alt, Haldor Reqwe har baaret øllet ud til frem/m/ede,
og har haft Folck i loftet som har drucket. Parterne havde ej widere at tilspørge widnet.
2det Vidne, Anne Larsdatter, gift, og boendes paa Wasenden, efter aflagde Eed vidnede, at
Ole Wasenden sagde til vidnet, Haldor har draget meget Folck sam/m/en, saa wort øll er gaaet
i Natt.
Actor begierede sagen udsat til næste Ting for at indkalde fleere widner.
Afskeediget,
den forlangende udsættelse til næste Ting billiges.
Dawid Reqwe gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Brynild Wætte fordi hand med sine tilkiøbte og andre Creature haver udbeitet deres
slaatter, dem til en meget stoer skade, thj endskiøndt ham blev budet forlig skaden at betale,
hvilcket forlig hand ej wilde imodtage, saa dog om skaden blev betalt, er høet dog borte for
besterne om winteren, da som hand ej har wildet betale skaden, er hand nu kaldet, widner at
anhøre om skaden, der efter dom at imodtage til skadens e\r/statning, samt widere
undgieldelse med processens omkostning, wilde fornem/m/e om hand møder.
dend indstevnte Brynild Wætte møtte, tilstoed warselen, efter nogen samtale blev parterne
saaleedes foreenede at Brynild Wætte betalte Citanten 1 rd: 3 mrk:, og i de fattiges sparebøsse
3 mrk:, da sagen blev ophævet.
Peder Reqwe for Lars Pedersen Hæwe, efter forige tiltale æskede sagen i Rætte Contra
Aamun Hæwe, og gav til kiende, at have for widnet Britte Herlefsdatter ladet forkynde
Rættens forelægelse.
Aamun Hæwe møtte,
ligesaa vidnet. Edens forklaring blev widnet forelæst, og formanet at blive ved sandhed, der
efter widnet aflagde Eeden og widnede, at i forrige aar siger Aamun Hæwe, da de Reiste ind i
Fosseteigen, det græsset der war noget lidet, men fick det staae til høsten blev der noget, og
da de kom hiem siger hand, nu bliver ej Teigen slagen af mig.
Aamun Hæwe begierede sagen udsat til i Morgen, for at bevise sin Eiendom.
Afskediget,

Sagen udsættes til i Morgen.
Dend 6de Julj Er ved Wangens Som/m/er-Ting følgende passeret.
Biskop Pontoppidans udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 30de Maj 1759, til Knud
Colbensøn Store Hirdt paa En Løb smør i gaarden Reqwe, blev læst.
Anders Dagestad for sin Frende Jsaach Mossefind, gav tilkiende at have med Muntl: warsel til
dette Ting ladet stevne og indkalde Peder Abelthuun for skyldig værende og ham laante penge
5 rd:, der om dom at imodtage til betaling, samt Processens omkostning at erstatte, wilde
fornem/m/e om den indstevnte møder.
den indstevnte Peder Abelthuun blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde sware.
Kaldsmændene Jwer Rongsbøen og Siur Glim/m/ebøen afhiemlede stevningens lovlig
forkyndelse udj paahør af Peder Abelthuun[s] Rosmand Knud Gitlesøn[s] paahør, siden hand
ej selv lod sig finde.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget.
Knud!! (Peder) Abelthuun gives Lavdag til høstetinget.
Peder Hæwe[s] sag, som i gaar blev udsat til i dag, blev nu foretaget i begge Parter[s]
nærværelse.
Aamun Hæwe lagde i Rætte sit skiøde af 5te Julj 1756 paa 1 Løb og et pund smør i gaarden
Hæwe, og der efter paastoed Dom til sin Eiendoms beskermelse. bem:te skiøde er saa
lydende.
Peder {Hæwe for} Reqwe for Lars Hæwe declarerede sag[en] forligt saaleedes: at Citanten
betaller til Aamun Hæwe i Processens omkostning 2 rd:, og tillader Aamun at beholde Teigen
frit og frelst som sin Eiendom. Aamun Hæwe sagde, her med at være fornøyet, da begge
Parter frafald sagen.
Sølfest Flættre gav til kiende, det hand med Muntlig warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Johan/n/es Lille Ringheim for en Enckelt pundiger vægt dend indstevnte laante paa
Lærsdahlsøren dend 1 Septbr: 1756, af Citanten, og da Citanten ej sam/m/e i mindelighed har
kundet erholde tilbage leveret, er Johan/n/es Ringheim der om indkaldet, vidner at anhøre,
dom at imodtage til at levere vægt pundigeren ubeskadiget tilbage, eller i mangel der af at
betale vægten med 1 rd: 3 mrk: 8 s:, som den i Bergen Koster, samt at svare processens
omkostning, til widner i sagen er indkaldet Knud Giære, Erich Æen og Stephen Næssem,
under faldsmaal straf at møde, wil fornemme om de indstevnte møder.
Johan/n/es Lille Ringheim blev 3de gange paaraabt, men ingen wilde sware. de indstevnte
widner møtte.
Kalds Mændene Jwer Rongsbøen og Siur Glimebøen afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt Johan/n/es Lille Ringheim udj hands Moder Britte Christopherdatter[s] paahør, siden
hand ej lod sig finde.
Citanten paastoed de mødende
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vidner forhørte, og erindrede om Laugdag for sagvolderen. Eedens forklaring blev widnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Knud Giære, efter aflagde Eed widnede, at Sølfest Flættre begierede af vidnet og
Erich Æen, om waaren 1758, det de beskickelsevis wilde gaae til Johan/n/es Lille Ringheim

og tilspørge ham, om hand wilde med got og gode levere ham den laante pundiger wigt
tilbage. dette deres ærende de og fuldførte, og bekom til swar af Johan/n/es, at dersom vigten
fantes rigtig, wilde hand levere den tilbage, men war den urigtig, wilde hand levere den i
Øfrighedens hænder, eller og om Sølfest wilde kom/m/e med en rigtig wigt og forsøge om de
jevnfares, wille hand heller icke nægte ham vigten, da bad Johan/n/es sine Forældre ham, det
hand skulde lade Sølfest faae tilbage sin vigt, hvor til hand svarede Nej, hand havde lidet
skade paa vigten, og skulde hand levere den, kune en anden lide sam/m/e skade som hand,
widere war ej ved den/n/e beskickelse swaret.
2det Vidne, Erich Æen, efter aflagde Eed widnede, som beskickelse widne, i et og alt
Conform med første widne.
3de Vidne, Stephen Næssem, efter aflagde Eed vidnede, at om høsten 1755 war widnet,
tillige med Sølfæst Flættre og mange andre, hos den Mand i Bergen som sælger Vægt, da
widnet Kiøbte sig En Nye Voge pundiger, og der for betalte 1 rd: 3 mrk: 8 s:, lige det sam/m/e
giorde Sølfest Flætere, og for sin Nye Woge pundiger betalte 1 rd: 3 mrk: 8 s: Citanten
havde ej noget at spørge widnet, men sagde, at dersom hands woge pundiger nu skulde
befindes urigtig, maae Johan/n/es Lille Ringhem selv have bedervet den i disse 3 aar hand har
haft den i sit brug.
Afskeediget,
Johan/n/es Lille Ringheim gives Lavdag til næste Ting.
Peder Erichsøn Winsand udgivene skiøde af 5te Julj h: a: til Knud Pedersøn paa 1 Løb smør
med bøxel, og over bøxel til 1 ½ Spd: smør, i gaarden Winsand, blev læst.
Erich Endresøn Lille-Soue udgivene skiøde af 5te Julj h: a: til Erich Hermunsøn Rogne paa 2
pd: 12 mrk: smør med bøxel, og over bøxel til 12 mrk: smør, i gaarden Lille-Soue, blev læst.
Godskalk Olsøn Dugstad udgivene gields brev af dags dato til Niels Siursøn øvre Himle for
pengelaan 140 rd:, imod det underpant af 1 ½ Løb sm: i gaarden Dugstad, blev læst.
Erich Hermunsøn Rogne skriftl: forpligt af 5 Julj h: a: til Erich Endresøn Lille Soue, hvad
hand aarlig skal nyde til livs ophold, blev læst.
Peder Jwersøn Reqve og medJnteressendere udgivene skiøde af 2 Decbr: 1758 til Jwer
Pedersøn paa 3 Spd: smør med bøxel, og over bøxel til ½ Løb, samt 13 ¼ mrk: uden bøxel, alt
i gaarden Reqwe beligende, blev læst.
Peder Jwersøn Reqve udgivene skiøde af 17de Martj h: a: til Jwer Pedersøn paa 1 Spand smør
med bøxel, og over bøxel efter andel, i gaarden Reqwe, blev læst.
Jwer Pedersøn Reqwe udgivene gieldsbrev af 19 Martj h: a: til Lars Davidsøn Soue for penge
laan 220 rd:, mod det underpant af 1 Løb sm: med bøxel, og 1 Løb uden bøxel, i gaard:
Reqwe, blev læst.
Peder Rochne efter forige tiltale Contra Anders Uqvitne, æskede sagen i Rætte, og gav
tilkiende, lovlig for sagvolderen at have ladet forkynde Rettens forelægelse, wilde atter
fornem/m/e om hand møder.
Anders Uqvitne blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kaldsmændene Jwer Rognebøen og Siur Glim/m/esbøen afhiemlede Rættens for[e]lægelse
at være lovlig forkyndt Anders Uqvitne i hands huus-Kone Giertrud Larsdatter[s] paahør,
siden hand ej lod sig finde.

Citanten paastoed Dom, siden Anders Uqvitne for Kaldsmændene har tilstaaet fordringens
rigtighed, erindrede om processens omkostninger skadesløs.
Da blev saaleedes Kiendt, Dømt og
Afsagt,
Foruden at Anders Uqvitne efter givende for[e]lægelse og Lavdag udebliver, hvor ved hand
Paa sig drager sigtelsen, har hand ydermeere for kaldsmændene tilstaaet den paastevnte
Sum/m/a 3 rd: 5 mrk: at være skyldig til Citanten Peder Rochne, saa Kiendes for Rætt, det
Anders Uqvitne til Citanten bør betale 3 rd: 5 mrk:, samt i Processens omkostning 2 rd: 2
mrk:, inden 15ten dage efter Dom/m/ens lovl: forkyndelse, under Nam og Execution.
Dend 7de Julj Er wed Wangens Som/m/er-Ting følgende passeret.
Ole Aamunsøn Finnesteigen udgivene gields brev af 6de Julj 1758 til Provsten Gelmejden for
laante penge 60 rd:, imod det underpant af anden Prioritè i gaarden Finneteigen 12 mrk: smør,
samt 6 Kiør, En 3 aars qvige, 1 sort øg og 1 Kaaberkedel, blev læst.
Aamun Størksøn Fiosse udgivene skiøde af 6 Julj h: a: til Størk Aamunsøn paa 1 pund 21 1/3
mrk: smør med bøxel, og Reluitions Rætten, i gaarden Fiosse, blev læst.
Lars Davidsøn Soue udgivene skiøde af 23 Nobr: 1758 til Catharina Sophie, sal: Aslach
Ringheims, paa 1 Løb smør med bøxel i gaarden Nedr: Winje, blev læst.
Niels Stephensøn Traae udgivene gields brev af 14 Julj 1749, indført i pante Bogen paa fol:
317, blev efter paategnede qvittering af 9 Junj 1757 anviist til udslettesle.
Knud Nielsøn Fliserafns udgivene gields brev af 13 Nobr: 1754, indført i pantebogen paa fol:
424 og 425, blev efter paategnede qvitering af dags dato udslet.
Knud Ols[øn] Børke og medJnteressendere udgivene skiøde af 11 Nobr: 1758 til Kiel
Andersøn Bøygd paa 12 mrk: smør uden bøxel i gaard[en] Bøygd, blev læst.
Anfind Andersøn Bryn udgivene gields brev af 21 Martj 1759 til Maritta Knudsdatter for
pengelaan 162 rd: 3 mrk:, imod det underpant af 1 Løb 3 mrk: smør i garden Bryn, blev læst.
Swend Andersøn Dugstad udgivene gields brev af 6 Julj h: a: til Lars Jwersøn Nesseim for
penge laan 130 rd:, imod det underpant af 1 Løb smør i gaarden Dugstad, blev læst.
Anfind Andersøn Bryn skriftl: forpligt af 22de Martj 1759 til Maritta Knudsdatter, hvad hun
aarlig skal nyde hindes leve [tiid] til ophold, blev læst.
Tosten Knudsøn Store-Soue udgivene gields brev af 11 Julj 1753 til Anders Jørgensøn
Dagestad, blev efter paategnede qvittering af dags dato udslet i pantebogen paa fol: 381
Ole Wasenden, Contra Haldor Reqwe, sagde at være fornøyet med det af Haldor Reqwe ad
Proto: giorde tilbud, eftersom hos ham findes tilkomst, og tilstaar Haldor Reqve her for
Retten, at lade sin nu Registere[de?] boe, udj Fasten tilkommende aar 1760, kom/m/e til
offendtlig auction, til den/n/e sin gields afbetalning, dets aarsag hand lover at svare Ole
Wansenden!! (Wasenden) fulde Renter af Capitalen.

Dend 9de Julj Continuerede Wangens Ting, og Retten betiendt med det Ordinaire Laugret,
undtagen for Lars Rogn sat Peder Lille Rochne, er passeret som følger.
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Knud Olsøn øvre Growe skriftl: forpligt af 12 Julj 1757 til sine Forældre Lars Monsøn Fenne
og Britta Knudsdatter, hvad de aarlig skal nyde til livs ophold, blev læst.
hr: Biskob Pontoppitan udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 30 Nobr: 1758, til Rasmus
Jørgensøn paa 1 Løb 1 Spd: smør i gaarden Nedr: Growe, blev læst.
En dito bøxel brev, med Rewers, af 15de Decbr: 1758, til Elling Brynilsøn Wætte, paa En Løb
1 pund 3 mrk: smør i gaarden Seimb, blev læst.
Maritte Knudsdatter Bryn udgivene skiøde af 20de Martj 1759 til Anfind Andersøn paa En
Løb 3 mrk: smør med bøxel i gaarden Bryn, blev læst.
Erich Knudsøn Soue og medJnteressendere udgivene bøxel brev, med Rewers, af 6 Julj h: a:,
til Størk Aadsøn paa 1 Løb smør i gaarden Dugstad, blev læst.
Bottolph Dawidsøn Neqvitne udgivene gields brev af 9 Julj h: a: til Haw Andersøn Gawle for
50 rd: laan, og til Torkiel Olsøn Sousjord for 30 rd: laan, begge at nyde til underpant En Løb
smør i gaarden Neqvitne, blev læst.
Thron Mathiasøn Mit-Skutle udgivene gields brev af 6 Julj h: a: til Niels Sonnesøn Nedr:
Himble 100 rd: laan, til Lars Godskalksøn Endewe 100 rd: laan, og til Debitors Myndling 50
rd:, alle at nyde til underpant En Løb smør i gaarden Mit Skutle, blev læst.
Ole Bottolfsøn Laaviigen udgivene skiøde af 7 Julj h: a: til Lars Bottolfsøn paa 12 mrk: smør i
gaarden Gawle med bøxel og herlighed, blev læst.
Et dito, af sam/m/e dato, til Bottolf Bottolfsøn paa 12 mrk: smør i dito gaard, blev læst.
Lars Lem/m/e gav tilkiedne, det hand med muntl: warsel til dette ting har ladet stevne og
indkalde Lars Waale til at aflæge Regnskab og Rigtighed samt Lewerance for Myndlingen
Herbor Gullachsdatter[s] arvemidler, ligge efter arveskiftebrevet, som hos den indstevnte er
beroende. og som Comparenten er for myndlingen beskicket Værge, og ej, paa anmodning,
hos den indstevnte har kundet erholde minste rigtighed, eller kand faae Arveskifte brevet at
see, er saa indkaldet at blive Dømt til at aflæge Regnskab og Lewerance, samt at
fremkom/m/e med alle de vedkom/m/ende arveskiftebreve, og at erstatte processens
omkostning, wil fornem/m/e om hand møder.
den indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kaldsmændene Jwer Rognsbøen og Siur Glim/m/ebøen afhiemlede stevningen at være Lars
Waale lovl: forkyndt udj paahør af hands huusmand Steen Olsøn, siden hand selv ej lod sig
finde.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Lars Waale forelæges at møde til næste ting.

Lars Breche beklagede sig udj sin høye alderdom, det hand omtrendt for 8 aar siden haver
afstaaet sit gaardebrug til sin søn Michel Bræche imod aarlig vilkaar til livets ophold, aarlig
10 rd:, efter lovl: tinglyst wilkaar brev af 10de Nobr: 1751, da som Comparenten udj høye
alderdom ej noget kand fortiene, og bem:te hands søn indeholder det accordere[de] wilkaar,
hvor over Comparenten lider stoer mangel paa livets ophold, siden ham paa dette wilkaar
Rester til næste aar 1758 udgang 29 rd:, saa har hand været nødsaget den/n/e sin søn at
indkalde til at imodtage Dom til disse 29 rd: betalning, samt processens erstatning, wil
fornem/m/e om hand møder.
dend indstevnte Michel Bræche blev 3de gange paaraabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Rognsbøen og Siur Glim/m/ebøen afhiemlede stevningens lovl:
forkyndelse udj Michel Bræche[s] Kone Maritte Knu[d]sdatter[s] paahør, siden Manden ej lod
sig finde.
Citanten lagde i Rette det benævnte wilkaar brev, og erindrede om Lavdag. wilkaar brevet
er saa lydende.
Afskeediget,
dend indstevnte Michel Bræche forelæges at møde til næste ting.
Fogden Ole Lund Bildsøe gav til kiende, det ham er tillagt ordre at indkom/m/e med
oplysningen, til det Høy lovlige Kam/m/er Collegii, betræffende en deel gaarder af det under
Reluitions Retten her paa Woss beligende, der om indkaldet wedkom/m/ende Eiere samt de
høystbydende til Reluitions Retten, deres ærklæring at aflægge.
saasom i Gulfierdings otting, No: 18 gaarden Seim, Reluitions Retten til gaarden Seim, 2
Løber smør, tilslagen Cancellie-Raad Fleischer for 190 rd:, men skiødet begieres for Jon og
Mikel Siursøn. hvad der til aarsag. Cancellie Raad Fleischer swarede, det hand har tilbudet
Fogden betalningen, er end nu og willig sam/m/e penge strax at betale. men da hr: Fogden
har swaret, det hands Maj:tt allernaadigst har Resolveret, at naar itzige Eiere wilde betale den
sam/m/e Sum/m/a som en frem/m/et havde budet, skulde de nyde Reluitions Retten, altsaa
forunderligt at Fogden spør om aarsagen til sin Egen foranstaltning. thj om Kam/m/er
Collegii har beordret saadan oplysning, war det ickun at needsende til De Høye Herrer en
gienpart af den ham tillagde ordre. At Jon og Michel, som i min, Cancellie Raad Fleischer,
stæd har betalt Reluitions Retten, ere selv Eiere, oplysser hr: Fogdens selvEier Mantal, lige
som den Tingsøgende Almue sam/m/e Eendræg[tig] tilstaar. men kunde {all} Cancellie-Raad
Fleischer aller underdanigst forestillet sig, det hands giorde bud skulde blevet en anden
overladt, havde hand holdet det for en stoer synd at opiage Reluitions Retten til en saa
anseelig Sum/m/a for disse fattige jord Eiere.
No: 19 gaarden Finde, 3 L: 2 mrk:!! pd: 6 mrk: smør, tilslagen Cancellie Raad Fleischer for
274 rd:, er af sam/m/e beskaffenhed som med gaarden Seim. Niels Anfindsøn, Ole Pedersøn
og Erich Odsøn som selveiere anviiste deres adkomster, hvor efter de havde betalt Reluitions
Retten.
23 Mølster, 2 Løber smør, Reluitions Retten solt til Eierne for 108 rd:, hvor meget en hver
Eier: Torgier Davidsøn møtte og med adkomst beviiste at Eie en Løb, lige saa Mathias
Biørnesøn.
Dyrvedahls otting, No: 5 Wasteigen, 3 Løber smør, Reluitions Retten tilslagen hr:
Leiutenant Barchelaj. Er af sam/m/e beskaffenhed som Gaarden Seim i Gulfierdings-otting.
Eierne for gaarden er Knud Johansøn, Torbiørn Matzen og Godskalk Knudsøn, der med
adkomster beviiste hver at eie En Løb smør.
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No: 20 Lille Røtte, 1 Løb smør, Reluitions Retten tilslagen leilendingen Knud Gullichsøn.
Er af beskaffenhed som Gaarden Seim i Gulfierdingen. Erich Knudsøn beviiste sig at være
Eier for ½ Spand, og Jon Knudsøn Eier efter adkomst 3 ½ Spand, er en Løb.
Winjer otting, Øfsthuus, 4 Løber smør, tilslagen Eierne for 152 rd: Eierne ere: Brynild
Knudsøn Eier efter adkomst 2 Løber smør, og Lars Brynildsøn ligesaa.
Wiger otting. Nesthuus, 2 Løber smør, Eierne ere: Mons Nielsøn Eier efter adkomst En
Løb, og Peder Arnesøn lige saa.
Fogden war begierende en Extract af Proto: beskreven, om hvis passeret er.
Fogden efter forige tiltalle, Contra leiermaals begiengeren Niels Stephensøn Traae og Agotte
Pedersdatter, æskede sagen i Rætte og paastoed det widne Lars Lunde Eedelig forhørt.
Niels Stephensøn Traae møtte, men Siur Stephensøn Græfle efter paRaabelse møtte ej.
Eedens forklaring blev widnet forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
Agotte Pedersdatter blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kalds Mændene Jwer Rongsbøen og Siur Glim/m/ebøen afhiemlede for[e]lægelsen at være
lovl: forkyndt Agotte Pedersdatter i Eget paahør, men ej for Siur Stephensøn Grefle, saa som
de der om ingen ordre har haft.
widnet Lars Olsøn, boende paa Gaarden Lunde, fremstoed for Retten og aflagde Eeden efter
Loven, widnede at Niels Stephensøn Traae[s] Kone Maritta Olsdatter og Siur Stephensøn
Græfle sin Moder Christj Olsdatter {ware} er fuldsøskene. Actor tilspurte widnet, om hand
icke ved det Siur Stephensøn Græfle forhen har besvangret Agotte Pedersdatter. Resp:
Kiender intet til ham, men har hørt det sige.
Actor tilspurgte Niels Traae, som selv nærværende, om icke [hand] tilstaar den/n/e gierning.
Niels Traae swarede, det hand ej kand sige sig fri for at have haft med hende at bestille, men
om hand er barne fader, wed hand icke.
Actor begierede sagen udsat til næste ting, for at udstæde Continuations stevning, og
imidlertiid at faae en lovl: undersøgnings foretning i Niels Stephensøn Traae[s] boe.
Afskeediget,
der!! (den) forlangende udsettelse billiges til næste Ting.
Dend 10de Julj er ved Wangens Ting følgende passeret.
Henrich Ellingsøn Nedr: Growe fremlagde et skiøde udstæd i aar af hr: Cancellie Raad
Alstrup, paa gaarden Nedr: Growe, med paastand at faae det Public:, men blev afviist.
Peder Jngebrigtsøn Appeltuun udgivene gieldsbrev af 8 Julj 1752, indført i pantebogen paa
fol: 358, blev, efter paategnede qvitt: af 8de Nobr: 1758, anviist til udslettelse.
Niels Davidsøn Store-Soue udgivene gields brev af 14 Julj 1755, indført i pantebogen paa fol:
429, blev efter paategnede qvittering af 9de Apriil 1759 udslet.
Lars Johan/n/essøn Qwale udgivene skiøde af 27 Martj 1759 til Ole Johan/n/essøn Fladeqwal
paa 1 pd: 12 mrk: smør med bøxel, og 1 pd: uden bøxel, i gaarden Qwale, samt 1 ½ mrk: sm: i
Qwalsteigen, blev læst.
hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev af 30de Maj 1759 til Thomas Gietlesøn paa 12 mrk:
smør i gaarden Grønlien, med sin Rewers af sam/m/e dato, blev læst.
Arveskifte brevet af 14 Julj 1758, sluttet efter Britta Heljedatter, blev læst, og var stervboen
eiende jordegoeds i gaarden Giersqwal 1 Løb 18 mrk: smør med bøxel, og over bøxel til 4 ½

mrk:, wurderet 180 rd:, og udlagt for gields fordring 123 rd: 3 mrk:, 2 pd: 13 ¾ mrk: smør, til
Cancellie Raad Fleischer, {Res} til Brynild Wætte lige saa for gield 2 rd:, jordegoeds 1 mrk:
smør. Resten lodnet imel: Arvingerne, saasom Enckemanden Magne Andersøn arvet 13 5/8
mk:, og Mari Magnedatter 13 5/8 mrk: smør.
Stephen Rondwe gav til kiende, det hand til dette ting med Muntlig warsel har ladet stevne og
indkalde Michel Store Rochne, fordj hand med ublue skields ord har overfaldet Comparentens
huustroe Britte Holgiersdatter, der om widner at anhøre, dom at imodtage til undgieldelse og
processens erstatning. til widner er under Lovens faldsmal indkaldet, sc: To[r]gier Store
Rochne, Knud Brynildsøn ibdm:, Ole Lille Rochne, Niels Sonve, wil fornem/m/e om de
samtlige indstevnte møder.
dend indstevnte Michel Rochne blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
widnerne møtte alle, dem Citanten paastoed forhørte.
Kaldsmændene Jwer Rongsbøen og Siur Glim/m/ebøen afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt Michel Rochne udj eget paahør.
Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Torgier Brynildsøn, boendes paa gaarden Store Rochne, efter aflagde Eed
widnede, at den 24de Apriil indeværende aar, da Stephen Rondwe {indeværende aar} med en
deel af Laugretten kom fra Lille Rochne {Stor} til Store Rochne, og blev staaende ude i
Thuunet, kom Michel Rochne ud af stuen og siger, Stephen, hvor kom/m/er det du ingen Børn
kand giøre. Stephen Rochne svarede, ieg har haft et barn og det døde, det er herrens gierning.
da siger Michel, det barn du havde, det giorde icke du, ej heller ieg, ej heller gutten min.
Stephen swarede, tal wisselig som en Mand, og tal icke som et skit. Michel sagde atter, du
giorde icke det Barn, det blev giort i Funke haugen, men nu er Elling Mølster afreist, og kand
du hilse Konen din Britte, dersom hun vil kom/m/e op til mig, skal hun faae Kysse mig mit i
Røven. widere havde widnet ej at forklare. Retten tilspurte vidnet, om Elling Mølster har
boet i Funke hougen. Resp: jo, hand boede eller ophold sig der til huus i et eller 2 aar.
Citanten tilspurte vidnet, om icke Elling Mølster er Morbroder til hands, Citantens, Kone.
Resp: jo, hand er det.
2det Vidne, Knud Brynildsøn, tienende hos sin fader paa Store Rochne, er Soldat ved hr:
Capitain Hougs Compagnie, efter aflagde Eed widnede Conform i et og alt med første widne,
undtagen at ham ej er witterlig det Elling Mølster er Morbroder til Stephen Rondwe[s] Kone.
3de Vidne, Ole Andersøn, boendes paa Gaarden Lille Rochne, efter aflagde Eed widnede, at
Stephen Rondwe begierede af ham og Niels Sondwe, det de som beskickelse widner wilde
følge ham til Michel Rochne. da de kom der til, spurte Stephen Rondwe Michel Rochne, om
hand vilde staae med de ord
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hand havde sagt. Michel swarede, hand war saae drucken at hand ej mindes hvad det war,
spurte saa Stephen hvad det war for ord. Stephen Rondwe swarede, du wed det selv, og skal
widnerne forklare det. widere passerede ej.
4de Vidne, Niels Aadsøn, boende paa gaarden Sondwe, efter aflagde Eed widnede Conform
med næst foregaaende 3de widne.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Michel Store Rochne forelæges at møde til næste ting.

Niels Giernes for sin værmoder Gundwor Torgierdatter efter forige tiltale Contra Haldor
Knudsøn Rochne, æskede sagen i Rette, og lagde i Rette det i Acten ommelde wilkaar brev af
22de Apriil 1739, der er saalydende.
dend indstevnte Haldor Knudsøn Lille Rochne lagde i Rette sit bøxel brev af 25de Septbr:
1753, saa lydende. fremdeeles lagde hand i Rette et Mageskiftebrev af 10de Nobr: 1753, saa
lydende. sagde ellers det hand ingen widner har, men protesterede imod det forhen forhørte
vidne Aschiel Bøe, siden hand haver Encken !!Gundvor datter!! (Gundvors datter?) til ægte
huustroe. i det øvrige fremlagde sit skriftl: forsæt af dags dato, saa lydende.
Citanten lagde i Rette den skriftl: Contract som er skeet imel: hands swoger og den
indstevnte om hands værmoders vilkaar, hvorleedes der med skulde forholdes, efter at de
havde byttet jorder. sam/m/e er skrevet paa slet papiir og er saa lydende. her næst Citanten
paastoed Dom, og erindrede om omkostningerne.
Retten tilspurte Haldor Rochne, om hand widere havde til sagens oplysning at forestille,
førend Dom blev afsagt. Haldor Rochne swarede, det hand havde ej widere, end at hand
vilde give Encken Livs ophold naar hand fick hende paa gaarden.
Afskeediget,
Sagen optages til Doms afsigelse, til i Morgen, som er dend 11de Julj.
Michel Andersøn Lie for sin svoger Lars Uqvitne og paa hands vegne, gav tilkiende, det hand
med muntl: warsel til dette ting har ladet stevne og indkalde Mads Seim for en hands swoger
tillagde nærgaaende beskyldning, der om vidner at anhøre, og efter sagens beskaffenhed Dom
at imodtage, samt at sware processens omkostning, til widner i sagen er under Lovens
faldsmal indkaldet Anders Store Soue og Ole Lille Soue, wilde fornem/m/e om sagvolderen
med widnerne møder.
Mads Seim blev 3de gange paaraabt, men ingen wilde svare, de indstevnte vidner møtte.
Kalds Mændene Jwer Rongsbøen og Siur Glim/m/ebøen afhiemlede stevningen at være
Mads Seim lovl: forkyndt udj eget paahør.
Citanten paastoed de mødende widner forhørte. Edens forklaring blev dem forelæst, og
formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Anders Anfindsøn, boendes paa Gaarden Store Soue, efter aflagde Eed vidnede,
at i Junj Maanet sidstleeden kom rygte at Lars Uqvitne sine Creature havde været paa Seims
bøe og aggere, da kaldede Lars Uqvitne widnet med det andet vidne til at besigtige Mads
Seims gierde, og der til kaldede Mads Seim, da de kom til Mads Seims stølsgierde, hvor der
war grin, [var] grinet borte, og havde været tillugt med stouer og Riis i stæden for grin, og
sam/m/e war igien afkastet, saa at Creaturene kunde gaae igien/n/em. da siger Mads, det har
du giort, Lars, eller dit Folck paa Uqvitne. Lars svarede her til, beviis det. Mads sagde til
Lars, du war icke for goed til at giøre det, her gaar icke bedere Rygte om dig i grandelaget.
Lars spurte da, hvad er det for et rygte. Mads swarede: du har taget høe i en udløe paa
Flage-støllen, og baaret ud paa Marcken til dine Creature. gierdet war ellers over alt
brøstfældig, saa at Creaturene paa mange stæder kunde gaae igienem.
2det Vidne, Ole Erichsøn, boendes paa Lille Soue, efter aflagde Eed vidnede i et og alt
Conform med første widne.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Mads Seim gives {sag} \Lavdag/ til næste ting.
Her næst Retten, med det her sidende Laugret, blev betiendt paa Gaarden Ullestad, beligende
her tet ved Wangens Tingstue, og er Residerende Capellans sæde, /: Fogden Ole Lund
Bildsøe var wel in Loco, men var dog med andre Embedets foretninger occuperet :/ og det i

anleedning af Hands Excellence hr: Stiftbefalingsmand von Cicignons ordre af 26de Junj h:
a:, saa lydende.
hvor da for Retten fremkom Den Residerende Capellan her til Wosse Præstegield, hr: Ewen
Meldahl, og gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til den/n/e tægtedag har ladet inkalde
Sogne Præsten til Lindaas gield, hr: Peter Blyt, som forhen wærende Residerende Capellan til
Wosse Præstegield, at være her nærværende ved Residentcens huuser[s] besigtigelse og
aaboeds Taxation for sam/m/e, med omkostninger, om ej i mindelighed vedtages, da at anhøre
dom til aaboeds erlangelse med widere, og er forige opsiddere her paa gaarden, Mons Odsøn
Lofthuus, indkaldet at giøre anvisning paa Gaardens tilhørende huuser i proportion af
Capellansædet, som her i gaarden er En og En halv Løb smør, samt at give forklaring om
brugets tilhørende Teiger og grænseskield. wilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
Sogne Præsten til Lin[d]aas Præstegields, Velærværdige hr: Peter Blyt møtte, tilstoed
warselen, ligesaa Mons Lofthuus møtte, tilstoed warselen og lovede at at!! giøre anvisning
paa gaardebrugets tilhørende andeel huuser, som war
1o borge eller Røgstuen, hvor Retten administreres, blev besigtiget,
der udj var den øverste side swille og halv deelen af bryst svillen af
wanrygt forraadnet, wil Kaaste med indkiøb og arbeids løn, da huuset
med taget ellers er gott, in allis med bord Klædning og arbeide
3 rd: 2 mrk: 0 s:
2o ildhuuset, {i god stand} fattes 2 sviller, med arbeide
1 4
o
3 Mad buen, eller en Mønekowe, er anbygt med 3de vegge til
ildhuuset, wil tæckes til hielp 8 voger Næver á 20 s:, er
1 4
lateris
6 rd: 4 mrk: 0 s:
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Transp: {lateris}
4de: underbuens fremsville Caseret, en
nye med arbeids løn
den Casserede sville at skiøde og forbedre
lang svillen med, vil Koste
Muren runt om at Repararere!!, vil Koste
til tiller, 2 tylter bord á 5 mrk:, 4 tilaaser á
8 s:, arbeidet 4 mrk:, er
5de: Loftet over underbuen, taget slet,
vil Koste med Næver, tørfvolder, Krog
rafter og arbeids løn
til bord Kledningen at Reparere, 1 tylt
bord med arbeides løn
6de: En heste stald, til taget 5 voger
Næver á 20 s:, og træe fang 4 mrk:, er
7de: Floren, hvor ved er anbyget et
Fioss, wil needrives, En Nye floer med
Fioss, under et tag som dette, vil Koste
det tøm/m/er som er i det gamle huus og
ansees brugeligt, er værd
Næver ansees som nye 12 voger á 20 s:, er
8de: Løen fantes goed, undtagen bord
taget paa Westere siden, vil Repareres med

6 rd: 4 mrk: 0 s:

2 rd:
5 mrk:
3 mrk:
2 rd: 4 mrk:, Er

6

8 rd:
1 rd:, [er]

9
1 rd: 4 mrk: 4 s:
30 rd:

3 rd:
2 rd: 3 mrk:, 5 rd: 3 mrk
bliver dette huusets
aaboed

24 rd: 3 mrk:

1 tylt huun, vil Koste med arbeids løn
1 mrk: 8 s:
9de: Et smie huus, til dessens Reperation
vil medgaae
2 rd:
10de: En ved skygge, er goed
11de: En liden udløe paa Teigen needen
ved vandet, endskiøndt der paa kunde
findes nogen feil, sagde hr: Meldahl dog at
tage den for god.
12de: et Sælhuus paa stølen Skitsætter,
er i god stand
Fleere huuser sagde hr: Blyt, lige saa
Mons Lofthuus, ei at være dette jordebrug
her udj Ullestad tilhørende, bliver saa
den/n/e aaboed
50 rd: 0 mrk: 12 s:
hr: Meldahl sagde, da aaboden nu er Taxceret, wil hand haabe her om siden at træffe en
billig forening med hr: Blyt om sam/m/e, og der {for} om nu ej paastoed nogen Kiendelse,
men alleene paastoed det Mons Lofthuus, som tilforn har beboet den/n/e jordepart, vilde
forklare de Teiger som er jordebruget tilhørende, med Marckeskieldet imel: granderne.
Mons Lofthuus sagde, inden gierdes ere Teigerne
1o Geile Teigen, grænser mod Wangens Præstegaard paa Østre siden, og paa Westre siden
mod Naboerne og Præstegaarden.
2o Fliseteigen, gaar fra wandet og lige op i bøegierdet, omringet af Naboerne.
3o Storehamreteigen, gaar fra Fliseteigen mod Øster.
4de: Lille Hamre Teigen.
5te: Bileteigen, grenser mod Mølster og Præstegaarden.
I udmarcken 3de slaatte Træer, {det} hvor af det første, neml: Hagetræet, hører alleene her
til, de 2de øvrige, neml: Fosham/m/er træet og Gilgeflotten, er til fællets med Nab[o]er.
Ullestad Teigen neden ved vandet deeler Ullestad og Naboer imel: sig.
hr: Meldahl tilspurgte hr: Blyt, om hand havde nogen documenter gaarden vedkommende,
de ham nu maatte overleveres. hr: Blyt sagde ej at have bekom/m/et noget saadant. endelig
tilspurte hr: Meldahl Mons Ullestad, om her fra bruget er byttet nogen tomt. Mons Ullestad
svarede nej, ej ham vitterlig.
Som intet videre war at forette, blev den/n/e foretning sluttet.
Dend 11de Julj er wed Wangens Som/m/erting følgende passeret.
Udj sagen indstevnt af Encken Gundvor Torgierdatter Contra Haldor Knudsøn Lille Rochne,
blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
Sagens beskaffenhed, efter de i Retten fremlagde breve og widners udsigende, befindes
saaleedes: Da Encken Gundwor Torgiersdatter i aaret 1739 for hindes søn Torgeir Olsøn
oplader gaarden Lille Rochne til brug og beboelse, bliver Moder og Søn saaleedes
Contraheret, det søn/n/en Torgier Olsøn skal give sin Moder Gundvor Torgierdatter aarlig, til
livets ophold saa lenge hun lever, 6 saal!! (sold?) i Korn, En aske Rug og 8 mrk: homble, føde
2de Kiør og 3 smaler, med widere tilsiun, efter Contractens indhold af 22de Apr: 1739, som
dagen der efter til Tinge er bleven publiceret, og nu her ad acta tilført. I aaret 1753
Mageskifter Torgier Olsøn gaarden Lille Rochne fra sig, til Haldor Knudsøn, mod gaarden
Qxnebierg, hvor ved Haldor Knudsøn faar gaarden Lille Rochne til brug og beboelse, efter det
her ad acta tilførte Mageskiftebrev af 10de Nobr: 1753 og bøxel brev af 25de Septbr: sam/m/e
aar. ved dette Mageskifte af gaarder opretter Haldor Knudsøn Øxnebierg og Torgier Olsøn

Lille Rochne en nye Contract af 2den Aug: 1753, som her ad Acta er tilført, om hvad Encken
Gundwor Torgierdatter aarlig til livs ophold, saa lenge hun lever, skal nyde. her vedtager
Haldor Knudsøn at den Contract af 22de Apriil 1739 skal blive i sin Kraft, og at hand den skal
opfylde aarlig saa lenge Encken lever: Med dette tillæg og forandring: vil Encken icke blive
paa Gaarden Lille Rochne, men fløtte til et af hindes Børn, forpligter Haldor Knudsøn sig til
aarlig at give Encken til livs ophold 4 tønder Korn, og foster til 2de Kiør og 3 smaler. Da nu
Encken er draget fra Lille Rochne til sin Datter paa Gaarden Giernes, hvor hun i hindes høye
alderdom og swaghed hos hindes eget Barn kand have en bedere tilsiun, er det Haldor
Knudsøn Lille Rochne ej vil holde sin egen skriftlige accord, uden at hand faar Encken til sig
paa Gaarden, hvilcket dog er stridigt imod hands Egen Contract. og da hand formercker, at
det ej lader sig giøre, vil hand have Contracten aldeeles til intet giort, fordj den {pa} Contract
af 2 Aug: 1753 er
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skrevet paa ustemplet papiir, efter hands skriftlige forsætt af gaar dags dato, hvilcket war en
ubarmhiertig paastand, at den/n/e gamle Encke udj hindes høye alderdom og swaghed skulde
lide mangel paa nødtørftig føde og underholdning. thj Kiendes for Rett, efter Lovens 5 B:
1ste C: 2 og 8 art:, bør Haldor Knudsøn Lille Rochne at opfylde Contracten af 2den Aug:
1753, og til Encken Gundwor Torgierdatter betale det Resterende Korn efter som Kornet
aarlig her paa Woss har gieldet, samt betale de manglende Creaturers foster aarlig, saaleedes
som her paa Bøygden brugeligt været haver. Encken Gundwor Torgierdatter, som har
modtaget og betiendt sig af en Contract skrevet paa ustemplet papiir, skiøndt det paa hendes
siide kand ansees for en stoer Enfoldighed, bør dog efter Forordningen af 23 Januarj 1719 at
betale til Hans Maj:tts Fiscum 12 rd:, og det stemplede papiir dobbelt, er 1 rd:, til sam/m/en
13 rd:, hvor imod Encken gives Regres til hindes søn Torgier Olsøn Lille Rochne, nu
Øxnebierg, som en der har forandret Moderens første lovlige Contract, og modtaget samt
underskrevet paa ustemplet papiir, den sidste Contract af 2den Aug: 1753. Haldor Knudsøn
Lille Rochne bør betale til Encken processens omkostning med 2 rd: 48 s:, og til Justitz
Cassen 1 rd: 60 skil:, inden 15ten dage efter Dom/m/ens forkyndelse under Nam og
execution.
Wiching Knudsøn øfre-Growe udgivene gields brev af 10 Julj 1745 til Cancellie Raad
Fleischer, indført i pantebogen paa fol: 210, blev efter paategnede qvitt: af 9 Julj 1759 anvist
til udslettelse.
Lars Hermansøn Qwale udgivene gieldsbrev af 18de Febr: 1757, indført i pantebogen paa fol:
468, blev efter paategnede qvittering af 10de Julj 1759 udslet.
Torgis Swerqvesøn Lille-Ree udgivene gields brev af 15de Nobr: 1756, indført i pantebogen
paa fol: 461, blev efter paategnede qvitt: af 3 Maj 1759, anviist til sluttelse.
Cancellie Raad Fleischer og Wiching Growe udgivene skiøde af 10de Julj 1759 til Knud
Wichingsøn paa 2 Løber smør i gaarden øvre Growe, blev læst.
Knud Wichingsøn øfre Growe udgivene gields brev af 10de Julj 1759 til Provstinde
Gelmejden for pengelaan 400 rd:, imod det underpant af 2 Løber smør med bøxel i gaarden
øfre Growe, blev læst.

Ole Knudsøn Wold udgivene Odels Transport af dags dato til Niels Knudsøn paa Odels
Retten til 6 mrk: smør i Lien, og 3 mrk: smør hiem/m/e jord, alt i gaarden Wold, blev læst.
Lars Olsøn Qwaale og Lars Hermansøn Qwale oprettede Odels Mageskiftebrev af dags dato,
Lars Olsøn fra sig Mageskifter Lasse Hougen, skyldende 18 mrk: smør, mod Gaarden
Qwaale, skyldende 1 Løb 3 Spd: smør, og sam/m/e jævnet med 200 rd:, Lars Hermansøn fra
sig Mageskiftet gaarden Qwaale mod Lasse Hougen, og faar de 200 rd:, blev læst.
Lars Hermansøn Lassehougen udgivene gields brev af dags dato til Ole Tostensøn Westreim
for laante penge 160 rd:, imod gaarden Lasse Hougen til underpant, blev læst.
Lars Olsøn Qwaaale udgivene gields brev af dags dato til Ole Tostensøn Westreim for laante
penge 170 rd:, mod 1 Løb 3 Spd: smør i Gaarden Qwaale til underpant, blev læst.
Swend Larsøn øvre Lie udgivene gields brev af 9de Julj 1759 til Jwer Larsøn Midaas for 200
rd: laan, til Ole Johansøn Seim for 120 rd:, og til Haaver Larsøn Seim for 60 rd: laan, mod
det underpant af 1 Løb 15 mrk: smør i gaarden Lie yttre Thuun, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og examinere første og 2den Termiins skatte Restance for
indeværende aar, hvis endelig Sum/m/a war 1458 rd: 2 mrk: 14 s:, og som ingen war, der
noget imod sam/m/e havde at erindre, war hand Rettens attestation begierende, som blev
billigens efterkom/m/et.
Efter 3de gange udraabelse, indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev tinget
ophæv:
Anno 1759, dend 12 Julj, blev Retten betiendt paa gaarden Bøygd i Holbøygder otting og
Mørchdahlen beliggende og Winje Kierkesogn, med effterskrevne Laugrettes Mend, Sc:
Anders Kolwe, Siur Rondwe, Torbiørn Rogne, Ole Johansøn Fladeqwal, Holjer Reene og
Knud Store Ringhem, som alle af Fogden Ole Lund Bildsøe er opnevnt.
Hvor da for Retten fremstod opsidderne paa sam/m/e gaard, Sc: Lars Larsen Bøygd med
Sønn Kiel Colbeensøn, som sagde sig at vere Odels berettiget \og Eiere/ til dend største deel
udj denne gaard, samt Kiel Andersøn, som ejer for Endeel, saavelsom Lejlending til Watne
under Bøygd, og gav tilkiende, at de efter jndbyrdes forlig sig jmellem, uden foregaaende
Stevnemaal, er bleven Eenige om, Eenhver deris Jordepart i sam/m/e gaard at faa udsteenet og
Reenet, paa det, at Eenhver for efftertiden kand wide at hefde sin Egen Eiendom. begierede
der fore, at Rettens midel, effter deris jmellem wærende forEening, ville needsætte
Marckeskield effter dend anviisning, de paa alle sider lover at giøre, og ellers Kierlig tilforne
er omforEenet.
Lars Larsen med Stifsøn Kiel beviiste at eje effter adkomst breve, saasom et skifftebrev af
19 Junj 1742, 1 Løb 2 pd: 3 mrk:, som dog ej bør wære meere end som 1 L: 1 pd: 15 mrk: og
Kiel Andersen beviste med fremlagde bøxelbev de dato 19 Septembr: 1749, at Winjer Kiercke
ejer 18 mrk: smør, 1 g:skind, med overbøxel til 18 mrk: Smør, alt i Watne under Bøygd. saa
at denne gaard tilsam/n/en er [i] Landsckyld 2 Løber og 12 mrk:, der effter de som sagt er,
begiærede een hver deris part effter andeel udsteenet.
hvor nest Rettens persohner i følge begge parter forføyede os ud, at deele bøen efter dend
anviisning de belovede at giøre.
ved bæcken eller brunnen, lidet oven for weyen, ved huusserne, bleev needsadt dend første
Merkesteen med sine vidner og kul under, som wiisser i Nord-ost till een Gloppe huggen i een

stor steen som viiser i lige linje udj 6 effter hin anden needsadte Merckesteene og lige til en L
gloppe i et Skarv, Wetle Hag Skarvet kaldet, som nu ej gaar højere op, Kiel Andersøn ejer
paa dend Søndre side, og Lars Larsen med Stee Søn Kiel Colbeensøn ejer paa dend nordre
side af disse mercker; Fra forbemelte L gloppe i Nord til den første groe blev huggen een
gloppe i een ham/m/er, som wiser need effter groen i een L gloppe huggen i et berg, som
viiser Nord effter, og er tvermercket jmellem \gaarden/ Kalhagen og opryddet Marcke slaatte,
som Kaldes Haawden, der fra i en Kors hugget udj en Jordfast steen, og lige i Nord [i]
sam/m/e linje udj ligesaa en Jordfast steen, hvor blev hugget een L gloppe, som er Endemer1759: 71b
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-ket i Nord; Sam/m/e L gloppe viiser igien i Sydwest need effter til een gloppe huggen i Een
jordfast steen. Een Markesteen needsadt ved Nye Kalhagen, som viiser Tvermercket i Sør udj
Een anden needsadt marckesteen, hvor udj blev hugget een gloppe, sam/m/e \steen/ viiser i
Øst op effter udj 3de effter hin anden needsadte marckesteene i lige linje. Fra dend sidste af
disse Merckesteene i Sør til groen een favn, {saa at} \gaar/ groen {bytter det forommelte
tvermercke} effter fornevnte Merckesteen til det førstnevnte tvermercke. Kiel Andersen ejer
paa dend Nordre side, og Lars med Steesøn Kiel Colbeensøn paa dend Søndre side af disse
mercker, udj Kalhagen. og i Hofden er ejendom/m/en saaleedes, at Kiel Andersen ejer paa
dend Søre, og Lars med Steesøn Kiel paa dend Nordre side, og mercket dem jmellem gaar
effter een groe som Rinder lige fra Øster need jgiennem, og Kaldes Steen Skree-Growen.
Kiel Colbeensøn med Steefader Lars Larsen haver tilladt Kiel Andersen paa deres bøe og
Eiendom frie Kiørsel vej, 3 ½ Alen breed, som er udpælet med 17 steene jnden disse mercker.
Een hver haver i det øvrige frie Kiørsel paa Eenhver deris egen ejendom paa fornevnte
Mercker. Paa melkestølen, hvor gar weed eene findes til deris gierder, blev tætt hos gierdet
needsadt een Merckesteen, som viser i {Nord} \West/ til en gloppe hugget udj een Jordfast
steen, Nord fra gloppen blev needsadt dend anden Marckesteen, som viser i fuld Sør igen til
een gam/m/el Marckesteen, og i sam/m/e hugget een gloppe, som viiser i lige linie i Sør til
første merkesteen, dog højere op, jnden for disse mercker ejer Kiel Andersen baade gierde og
Skougen, og Kiel Colbeensøn med Steefader Lars Larsen uden for. J Dend Nye jndgierdet
slotte gieel blev nest ved garen needsadt Een Marckesteen som wiser til dend anden
Marckesteen som viiser i Nord west, som atter wiiser igen til dend 3die Merckesteen, som
blev sadt tet ved Elven i Nord. Paa dend Nordre side af disse Merker ejer Kiel Andersen, og
Lars med Steesønn Kiel Colbeensøn paa dend Søndre Siide. det foer Kiel Andersøn tager
paa sin deel af denne slotte, skal hand ej kiøre paa Lars og Kiel Kolbeensøns ejendom, mens
dend rette og almindelige Kiørsel vej. I Sanden uden for holmen i Øst, blev needsadt igien
Een Marckesteen som viiser Sydwest i Een ligesaa needsadt Marckesteen, der nest til dend
3die needsadte Marckesteen i Nord-west, der fra til 4de Marckesteen i Nord, som wiiser til
2de andre ligesaa i Nord-oust, der fra igien i Øst effter fire hin anden needsadte Marckesteene,
der alle wiiser i Een gloppe hugget i Een Jordfast Steen i Enden paa Kors-Hougen, der fra
wiiser denne gloppe til een Anden gloppe huggen udj Een needsat Marckesteen i Tuftagger
Reenen, sam/m/e viiser i Nord til een needsat Marckesteen ved enden af Tuftaggeren, denne
wiiser iggen!! op i een needsadt Marckesten som viiser effter 2de andre dito i Sør, som jnd
Circler Tuft ageren, Aggeren ejer Kiel Andersen, og bøen paa sam/m/e side Lars med Stee
Søn Kiel Colbeensøn. fra dend steen som er needsadt i bugten paa Tuftaggeren gaar nu
mercket {til} og opunder Watne Tuften, der fra i Watne Tuften udj Een needsadt
Marckesteen, som viser i lige linje Øst opeffter 3 andre needsadte Marckesteene til huuserne,
udj dend aller først i dag needsadt Marckesteen. Naar Kiel Andersøn om høsten vil kiøre sit
Korn af eller fra Tuft aggeren, skal hand vere pligtig at Kiøre dend gamle Kiørsel vej, og
bygge een flæge over hævde vejten som løber til Lars og Kiel Colbeensøns bøe, at ej hævden

fra kom/m/er deris ejendom, ved hands Kiørsel, ved vandet sam/m/e kunde des aarsage
foraarsage.
dermed denne dag blev til Ende bragt.
Dend 13de dito blev denne forretning atter foretaget, da er passeret som følger.
I Storaggeren i (..ej..?) Rejnen blev nedsadt den første Marckesteen, som viiser till 2de andre
Marckesteene i lige linje, oven over ejer Kiel Colbeensøn, og needen under ejer Kiel
Andersøn, i dend Nordre Ende paa Stor aggeren needsadt een Marckesteen samt 30 dito,
hvor med sam/m/e agger tilhørende Kiel Andersøn, er jndhægnet fra Kiel Colbeensøn og Lars
Larsens bøe. I Sydost i Øyen blev needsadt een Marckesteen som viser till dend anden
Marckesteen i Nord-West, der fra till 2de andre needsadte Steene udj West fra dend sidste
Steeen!! af dem i nermeste vand, paa Syndre side af disse mercker ejer Kiel Andersøn, og paa
Nordre siden ejer Kiel Colbeensøn med fader. Af Hævde vejten som kom/m/er need
igiennem Thuunet ved Bryggen, skall Kiel Andersøn, saa vell som Kiel Colbeensøn med Stee
fader Lars Larsen, om Som/m/eren, bruge som Sedvanlig været haver, saaleedes, at dend dag
endten af dem vil vejte møgen paa deris bøe, skal ickun en af dem have alt vandet, dend stund
eller dag, de behøver wandet, men naar denne vejte om vinteren eller vaaren af S(... ...?)
bliver stor, da skall enhver af dem have saadan vand flom paa sin Egen Eiendom, saa at Kiel
Andersøn vejter paa sin ejendom af d(eette?) {............} vand een Tredie part, og Kiel
Colbeensøn med fader vejter paa sin Eiendom de 2/3 parter,
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men naar dend derjmod om Som/m/eren eller vaaren kand giøre gavn, skal de lige saa benøtte
sig af dend saaleedes, eenhver efter andeel. alt det sneevand, som ved stor vand flom/m/e
need kom/m/er paa gamle jorden og har sit løb need ved Norden siden af Hæstestalden, skal
af Kiel {Colbeensøn} \Andersøn/ igien tages under stalden, og ve(ites?) i Sør paa hans egen
Eiendom, at dend ej giør Kiel Colbeensen eller Lars nogen skade paa deris Eign, j Thuunet
haver Kiel Andersøn jngen Eiendom, videre {Eiend} end Traatt og Traad, men hvad spon af
veed, og andet, falder, skal hand benøtte sig af som [af] gamelt {at} veret haver, {men} ved
hans huuser, men icke grave muld, og ei slippe sine Øygs Creature i Thunet at bejte eller
(kiø?)re. Af Qwerne Dam/m/en og vandet der udj benøtter {han} Kiel Andersen sig at malle
till sin nødtørft hvad og Saa meget hand selv haver fornøden, men om vinteren, naar vandet
endten er frøssen eller lidet, da skal hand, naar hand haver fornøden at male, beede Kiel
Colbeensøn om at faae vand til sin qvern at male med. hvad skade sam/m/e dam endten ved
Elve brud eller i andre maader skulde tage, da skal Kiel Andersen udj at lade sam/m/e
forfærdige, altid Spare til 1/3 part i ald Reparation paa sin andeel. Kiel Andersøn skall jage
og drive sit fæe tvert over Kiel Colbeensøns Eiendom i den Næste qvien dend sidste qvelden
før vj begge slipper paa stub eller haa bejte, som Sædvanlig veret haver i forrige tiæ!! (tider),
der som der skulde blive ufreeder for vores Creatuure, da skal Kiel Andersen have frihed een
aften till at drive til qvien som melt, men der som jngen ufred er for Creatuurene, da skall
bem:te Kiel Andersen være (nøjet?) med en Aften sit fæe at drive som gamel været haver.
hvad sig udslaatterne i Skouven betreffer, da sagde Kiel Andersøn, at hand ei med samme
kunde befatte sig, før end hand faar talt med sin Eier, og som hverken hand eller ieg der till er
lovlig kaldet, ej heller widner stevnet. Saa kunde Retten ej foretage sig videre denne Sinde.
og som ej videre var at forrette, saa bliver at {forette} beregne denne forretnings
omkostning: saa som: Sorenskriverens Skyds {til og} fra {Aastædet, f} sit hiem till WosseWangen, {som} \bliver/ formeedelst andre forrettninger Eftergived, dend øvrige skyds fra
Wangen til Aastædet samt hiem igien haver Parterne Selv forskaffet, Diet Penge for 2de
Reise-dage 1 rd: 2 mrk:, 2de dages forretning 3 rd:, Laugretten pr: mand i højeste Som/m/er

aan!! (onn) og for dend lange vej, kand ej Ringere have end daglig 24 s:, er 3 rd:, Knud Olsen
Store Ringhem, som dend der for Parterne har givet Tegte dagen til kiende, varslet
Laugretten, og ellers gaaet {Laug}rettens middel til haande, kand ej ringere have end 3 mrk:,
tilsam/m/en 7 rd: 5 mrk:, som Parterne efter forlig betalte saaleedes: Citanterne Kiel
Colbeensøn betaler 2 rd: 4 mrk: 7 1/5 s:, lige saa betaler Lars Larsen 2 rd: 4 mrk: 7 1/5 s:, saa
som de haver lige meget i brug, lige saa betaler Kiel Andersøn 2 rd: 2 mrk: 1 3/5 s:, om de
fleere omkostninger, med at holde Rettens Persohner paa Aastædet, bleve Parterne sig
Jmellem omforEenet, og denne Rettergang ophævet.
Dend 16de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Dugstad, beligende i Winjer otting og
Wangens Kircke-sogn paa Woss, med efterskrevene Eedsorene Laugrettesmænd, som efter
Loven er opnævnt, sc: Holgier Reene, Anders Kolwe, Ole Fladeqwal, Herbrand Tachle,
Knud Winje, Siur Sondwe, Tosten Hellestvedt, og Niels Lødwe, nærværende Knud Olsøn
Store Ringheim for at gaae Rettens Middel til haande.
hvor da for Retten fremstoed Svend Andersøn, som deels Leilending og deels Eiere til sit
jordebrug her udj gaarden Dugstad, 2 Løber smør, og gav til kiende, det hand med Muntl:
warsel til den/n/e Tægtedag her til Aastædet har ladet stevne og indkalde sin grande Ole
Aamunsøn Dugstad, der ligeleedes bruger her udj gaarden, deels som Leilending og deels som
Eier 2 Løber smør, widner at anhøre, som under Lovens falsmaal er indkaldet, sc: Godskalck
Dugstad, Maritta ibdm:, Siur Lirhuus, iten!! (item) 2de beskickelse widner Herman Lirhuus
og Størk Dugstad, om det jorden ej er lovlig skift og Deelt, der efter at imodtage jorde skifte,
saavel inden som uden girdes, samt at {være} \svare/ processens omkostning, der om alt at
imodtage Dom, wil fornem/m/e om bem:te hands indstevnte grande møder.
Den Constituerede Stift Provst, Welærværdige hr: Renord, der pro Officio er Eier til 2 Løber
smør her udj gaarden, som bruges af de tvende stridende parter, hver en Løb, møtte
Persohnlig.
Dend indstevnte Ole Aamunsøn Dugstad møtte, tilstoed warselen og sagde, det hand er
gandske willig at lade skifte gaarden, for saa vil den !!ej er!! skift, wil ellers beviise,
hvorleedes hand med sin grandes forman[d] har styrt deres jordebrug, Comparenten har
hævdet sin bøe, Citantens forman[d] icke, Comparenten har optaget med stoer bekostning 6
huulveiter i sin ager, Citantens forman[d] icke, dog wil Comparenten tillade Citanten{s} at
tage fra hands brug af bøe, saa meget som hand siunes, og læge til sin, hvor imod
Comparenten paastaar, da at have waldt og tage hvilken part hand wil, wil Citanten ej dette,
forbeholder Comparenten sig sin sag lovl: at beviise og afgiøre.
hr: Stift Provsten sagde, at som begge Parter er hands Leilending, og begge unge Mænd, bad
hand Retten at formaae Parterne \til/ forlig, at de ej ved process skal worde udarmet.
Efter nogen samtale blev Parterne saaleedes foreenede, det Citanten skal skifte jorden inden
gierdes af ager og bøe, da Ole Aamunsøn skal Kosse og tage hvilcken part hand wil.
der efter Sorenskriveren med Laugrettet fulde Parterne, og blev da marckeskield needsat
efter som Citanten tilsagde os.
Først i Grydageren udj Øster needsat en merckesteen som wisser i N: W: til 2den og 3de
merckesteen staaende under ageren i Renen, og wisser i Sør. Jmellem Gryd ageren og Leersaalsaa needsat 2de Merckesteene. imel: Gryding-foden og bem:te Leer-saalsaa needsat 2de
Merckesteene. under alman[d]s veien needsat en Merckesteen som wisser i Sør til 2de andre
merckesteene needsat oven for weien, udi den sidste merckesteen blev hugget en gloppe
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som wisser i Øst udj en gloppe mit i Lysageren udj en merckesteen, men steenen wisser op i
en anden merckesteen udj backen. En liden ager kaldet Flaaten blev indhægnet med 4re
Merckesteene. I den Sør ende af Traaen, tæt ved almandsveien, needsat en merckesteen som
wisser i Nord til 2de andre efter hin anden needsatte meckesteene, hvor af den sidste blev sat i
Kulgrovehougen. hos Træet i Traaen needsat en merckesteen som wisser i Sydost til 2de
andre, hvor af den sidste staar mod Øfsthuus mercket. Ved almandveien inden for Træet
needsat en merckesteen som wisser i Nordwest udj en gloppe hugget i en merckesteen,
sam/m/e steen wisser i Nordost til 5 andre merckesteene needsat efter hin anden udj en lige
linie, hvor af den sidste staar ved bøegaren. hos Geile grinden needsat en merckesteen som
wisser i West til 5 efter hin anden needsatte merckesteene, hvor af den sidste merckesteen
staar ved andet Geilegrinet. En myhr under ageren, Kaldes Kaalgars myhren, der needsat en
merckesteen som wisser op i ager Reenen kaldet Foden, udj den anden merckesteen, der udj
hugget en gloppe som wisser i Sør udj den tredie merckesteen. I ager Reenen under huusene
ved en stoer Røys needsat en merckesteen som wisser i Nord udj anden merckesteen. Tæt
under Loftet needsat en Merckesteen som wisser need i den anden merckesteen, der udj
hugget en gloppe som wisser i Nord, der fra efter groen til tredie Merckesteen. Ved sidst
benævnte groe needsat en merckesteen som wisser i Sør udj 2de efter hin anden needsatte
merckesteene. under Floren udj en jordfast steen hugget en gloppe som wisser i West udj en
merckesteen, imel: Thunet needsat tvende Merckesteene, dog uden der med at forkræncke
eller forhindre hin anden i huusse tompter, saa at hvilcken af Parterne som trænger til huusse
tompt, nyder det hos den anden, og giver wederlag i Thuunet.
Som nu af Svend Andersøn war skift al den ager og bøe som en hver af Parterne selv haver
brugt, udj tvende lige deele, saa war det at Ole Aamunsøn skulde Kosse hvilcket part hand
wilde have. Da Ole Aamuns[øn] Kossede og udwalde Svend Andersøns part, saa Svend nu
her efter skal bruge og Eie Ole Aamunsøns part. Ved den/n/e forandring af jordebruget, fick
Svend det humble Træe som Ole havde, det Svend lovede at slaae af, og Ole fick Svend sit
humble Træe, saa blev saaleedes aftalt og sluttet, det Ole skulde med sig tage sine Egene
humble Røder. Men, som parterne ej kunde blive forenede om, hvad wederlag den ene skulde
give den anden for sit arbeide, saa giorde de ovenmelde forlig om igien saaleedes, at Ole
Aamunsøn her efter til brug og Eiendom skal beholde i ager og bøe det hand forhen har brugt,
dog efter som Marckeskieldet nu er sat. og Svend Andersøn skal beholde sit forige brug, dog
lige efter marckeskieldet som det nu er sat. betræffende Ole sit humble Træe som skal
afslaaes, der for skal Svend give Ole et støcke bøe, som i Morgen skal udsteenes, og beholder
Ole eller med sig tager sine Egne humble Rødder.
her med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 17de Julj blev den/n/e foretning atter foretaget, i nærværelse af begge parter.
Paa gamle Swiinegaren blev, af Svend sin bøe, Et støcke bøe indhægnet med 4re
merckeskieldsteene, som skal tilhøre Ole i stæden for sin humble gar, som nu er tilfalden
Svend. I den Sør ende af Geile-Træet needsat en merckesteen som wisser i Nord til tvende
efter hin anden needsatte Merckesteene i Geilen, oven for disse mercker Eier {Ole} Svend,
og neden for eier Ole. I Geilen oven for weien needsat en merckesteen som wisser i N: W: til
den anden merckesteen, {oven} \inden/ for disse mercker Eier Svend, og {ne}\u/den for eier
Ole, der for blev de i gaar needsatte trende merckesteene optagne, siden Ole Eier teigen
opigienem. I gamle hagen ved Mels-vandet needsat en merckesteen som wisser Øst til den
anden merckesteen, der atter wisser til en igaar needsat merckesteen i Kulmyren, Ole Eier
paa den Sør siide af disse mercker, og Svend paa den Nord siiden. I Melstøls-Træet needsat
en merckesteen paa den Nordre siide af Kalvhuusset, som wisser i S: O: udj tvende efter hin
anden needsatte merckesteene, hvor af den sidste wiiser til grinden, paa den Sør siide af disse
mercker Eier Ole, og paa dend Nordre Eier Swend. Udslaatten Kaldet Øyene, needsat en

merckesteen paa Aarbachen i West need paa teigen, sam/m/e wisser i N: W: til tvende efter
hin anden needsatte steene, paa den Sør siiden af disse mercker Eier Swend, og Ole paa den
Nordre siide. Anden marckeskield paa Aarbachen needsat en merckesteen som wisser i N:
W: udj tvende efter hin anden needsatte merckesteene, paa Sør siiden af disse mercker Eier
Ole, og paa Nord siden Swend. I Aaden needsat en merckesteen som wiser i Øster til tvende
efter hin anden merckesteene, Norden for disse mercker Eier Ole, og Sønden for Eier Swend.
Dend udløe som staar i den/n/e teig, er en fællets udløe, men staaer paa Swend sin Eiendom,
paa Ole staar nogle furre træer som skal følge til fællig at væle!! (vøle) løen med. I AasTræet, tæt ved og oven for weien, needsat en merckesteen {som} udj den Nordre ende, som
wisser i S: O: udj tvende efter hin anden needsatte merckestene, hvor den sidste blev sat op
under garen, Svend Eier paa dend Nordre siide af disse mercker, og Ole paa den Sør siide. I
Svif-Teigen
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oven for weien needsat en merckesteen som wisser i N: W: til den øverste merckesteen i Aasteigen, paa Westre siden af disse mercker eier Ole, og paa den Østre side er det endnu uskift.
oven for Aas-Træet needsat en merckesteen som wisser i S: O: til den anden merckesteen,
paa Westre siden af disse mercker eier Svend, og paa Østre siden er uskift. oven og tæt ved
støels weien needsat en merckesteen som wisser i S: O: til dend anden merckesteen, paa
Westre siden af disse mercker er det fællets fordj Parterne der wil giøre dem hver sit waar
træe, paa Østre siden er uskift. Den øvrige deel af skowen kunde Parterne ej forliges om,
fordj Ole har livet sin skov, og Svend, som ickun har sat her et aar, og hands forMænd har ej
livet skov, som Ole sagde med widner at bewiise i beleilig tiid, siden Retten ej kand skifte
skoven nu formedelst løvet, som nu er i sin beste Floor, kand de ej see at skifte.
hvor med den/n/e dag blev til endebragt.
Dend 18 Julj blev den/n/e foretning atter foretaget,
og declarerede Parterne om skoven at være forenet, og at Retten wilde needsette
marckeskield efter den anvisning de vilde giøre.
ved Kalve huuset, som er til fællets, er indhægnet tvende maal udmarck, med 4re
merckesteene og 2de glopper, som tilhører Svend. I vinter veien needsatt en merckesteen
som wisser i Sydost i 3de efter hin anden needsatte merckesteene, hvor af den sidste staar
under bøegaren, Swend eier paa den S: W: side af disse mercker skov og marck, og Ole eier
paa den N: O: side. Ved Æen-strøm/m/ene needsat en merckesteen som wisser i S: O: i
tvende efter hin anden needsatte merckesteene, udj den sidste hugget en gloppe som wisser i
N: O: udj tvende efter hin anden needsatte merckesteene, paa Sør siden af disse mercker eier
Ole, og Svend paa Nord siden. {.... ...} \(..?)en/ Houge myhren, tæt ved Øfsthuus mercket,
needsat en merckesteen som wisser i Nord udj en merckesteen og saa i en gloppe og atter i
den tredie merckesteen tæt ved Hægle-veien, paa Østre siden af disse mercker eier Ole, og
Swend paa Westre siden. det støcke udmarck af tvende maal, som Svend blev med 6
merckeskield indhægnet, maae hand ej indgierde uden saa er at Ole indgierder.
Som intet widere war at forette, saa bliver følgende beregning at giøre, Sorenskriverens
fløtning frem og tilbage samt diet penge, 2 rd: 2 mrk: 8 s:, som Modereres til 2 rd:, trende
dages foretning 4 rd:, Laugretten i beste aan, kand ej ringere have per Mand daglig end 24 s:,
er 6 rd:, Knud Olsøn Store Ringheim, som har givet parterne tægtedagen til kiende, kaldet
Laugretten og ellers gaaet Rettens Middel til haande, kand ej ringere have end 5 mrk:, er
tilsam/m/en 12 rd: 5 mrk:, her foruden sagde Svend, til Fogden at have betalt for mænds
opnævnelse 1 rd:, samt Dom og brev penge 5 mrk: 4 s:, tilsam/m/en 14 rd: 4 mrk: 4 s:, her
om Parterne war forenet det en hver betaler det halve, hvor med den/n/e foretning blev sluttet.

Dend 19de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Høyland, Præsteboel goeds, beligende i
Borstrands otting og Wangens kk: sogn paa Woss, med efter skrevene Eedsorene Laug Rett,
som efter Loven er opnævnt, sc: Knud Olsøn Store Ringheim, Niels Jstad, Torbiørn Rogne,
Knud Winje, Torgis Giernes, Niels Bøe, Siur Rondwe og og Herbrand Tachle.
hvor da for Retten fremstoed Sogne Præsten hr: Provsten Ruus tiener Peder Olsøn, som paa
sin Huusbonde og medJnteressere[des] wegne, angaaende en paastevnt støel, fremlagde deres
skriftl: stevnemaal af 31de Maj sidstl:, som blev oplæst og er saalydende. Lit: A.
de indstevnte gaarden Tvindens opsiddere Ole Jørgensøn og Torgier Torgiersøn møtte,
tilstoed den oplæste stevning at være dem lovl: forkyndt.
Citanten paastoed de mødende widner Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev widnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Størk Knudsøn, boendes paa Gaarden Afdahl, sagde sig at være 52 aar gaml:, er
ingen af Parterne witterlig enten beslægtet eller besvogret, widnede at for 19 aar siden reiste
widnet med sin gamle Farfader Aad Fladeqwal op paa Stranden, og som de kunde see op til
stølen, men den gamle Mand kand ej vel see, siger hand til widnet, er der nogen snee paa
Tvinde-tompten: da widnet swarede nej, der er icke meget, og da som en ubekiendt spurte
den gamle Mand om Tvinden eier støel der, hvortil den gamle Mand svarede, intet Eier de
der, ej heller har de eiet, og icke har ieg hørt, sagde hand, det de har støl der. widnet
forklarede ellers, at det ej war støl den gang, men øde Tuft, som blev kaldet Tvinde-tuft, hvor
om hand kand giøre anvisning, sagde ellers det den Marck er Wangens Præstegaard og
gaarden Mit-Ringheim tilhørende, og gaarden Høyland eier dem til mødes. Citanten tilspurte
widnet, om hand icke har hørt siige, at der findes andre stæder som kaldes Tvinde-tumft.
Resp: Tvinde har nogle aar stølet langt borte i Hæfde marcken, der kaldes det nu og
Tvindtumften hvor de stølede. Tvindens opsiddere tilspurte widnet, af hvem widnet har hørt,
det stæd i Hæfde marcken blev kaldet Tvinde Tumften. Resp: af dem som gaar efter øger,
de har kaldet det Twindetumften, og er Tvindens tumfter der wirckelig i Hæfte marcken,
siden de der har stølet. 2o qwæstion, om widnet ved at Høyland Eier det stæd her, som
kaldes Tvinde tumften. Resp: det ligger mit I marcken hvor Præstegaarden og Ringheim
Eier, og Høyland eier dem til mødes.
2det Vidne, Berge Pedersen, boendes paa platset som kaldes Blegberget, sagde sig at være
gaml: 60 aar, og at være Farbroder til Lars Bergo, widnede at {for 15 aar siden sagde
widnets} \hands/ sal: Fader \sagde/ at her oppe i marcken er et stæd som kaldes Tvinde
tumften, men som hand war blind, kunde hand ej wisse
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stædet, altsaa kand widnet ingen anvisning giøre. saa lenge widnet kand mindes, har
Præstegaarden, Mit Ringheim og Høyland brugt disse marker. Citanten tilspurte widnet, om
hand har hørt siige af sin gamle Fader, eller ved det selv, det Tvinden her i Marcken har
nogen Eiendom der hvor det kaldes Twindetumften. Resp: har hvercken hørt det siige, ej
heller ved det, da dog hands gamle Fader war 97 aar gaml: da hand døde, og er det 15 aar
siden hand ved døden afgick. Twindens opsiddere tilspurte widnet, om hand hørte sin gamle
Fader sige, hvad heller Twinden støllede der med Love eller for Eie. Resp: hands Fader
tallede ej der om. som ingen af Parterne widere havde at tilspørge widnet, som ingen
anwisning kand giøre, aflagde widnet Eeden efter Loven.
3de Vidne, Lars Gullichsøn, boendes paa Gaarden Giøesteen, sagde sig at være gaml: 59 aar,
er ingen af Parterne witterlig enten beslægtet eller besvogret, widnede at hands Moder Magli
Giøesten, som for 23 aar siden ved døden er afgangen, hun sagde at hun havde tiendt i 16 aar i

Wangens Præstegaard, og i de 8te aar war hun her som Bodeie paa stølen, hun sagde at der
war et stæd paa stølen som de kalde Tvinde tumft, og havde hun, efter sigende, aldrig hørt
sige det Twinde ejede noget der. widnet sagde ej at kunde giøre anvisning paa det stæd som
kaldes Tvinde tumft. saa lenge widnet kand mindes, har Præstegaarden, Høyland og MitRingheim stedse brugt den marck. men Tvinden har ej brugt der føren nu paa nogle aar, de
efter forlig og love har stølet der. Citanten tilspurte widnet, hvor lenge det er siden hands sal:
Moder tiente i Præstegaarden. Resp: ved det icke, men widnets Moder blev gift der fra til
gaarden Lille Hondwe, og er vidnet det yngste hindes barn af 8te børn. Som Parterne ej
widere havde at tilspørge widnet, aflagde hand Eeden efter Loven.
4de Vidne, Erich Alfsøn, boendes paa Gaarden Æen, sagde sig at være gaml: 41 aar, er
begge Parter beslægtet, lige nær med Torgier Tvinden og Lars Bergo, widnet er i 3de leed og
de begge i 4de leed, widnede at gamle Ole Nielsøn Æen, som for 12 eller 13 aar siden ved
døden er afgangen, sagde engang, som hand med widnet reiste fra støllen, da deres wej falder
her igienem Præstemarcken, end sneen liger need til Tvinde Tumften, men widnet spurte Ole
ej om noget, hvor for ej videre blev talt, altsaa ej heller kand giøre nogen anvisning. saa lenge
widnet kand mindes har Præstegaarden, Høyland og Mit Ringheim brugt marcken, men
Tvinden ej lengere end siden forliget skeede, dog war deres sæhlhuus bygt Toe eller Tree aar
føren forliget skeede.
5te Vidne, Niels Erichsøn, boendes paa Gaarden Løne, sagde sig at være gaml: 85 aar, er
broder til Lars Bergo sin Farfader, widnede at saalenge hand kand mindes har der været et
stæd i Præstemarcken som kaldes Tvinde tumften, men aldrig hørt sige, det Tvinden har haft
nogen Eiendom eller brug der, føren for 10 aar siden, da de fick støle der efter forlig, kand af
mangel paa sit siun ej giøre nogen anvisning paa det stæd som kaldes Tvinde-tumften, ellers
har i al hands tiid Præstegaarden, Mit-Ringheim og Høyland brugt den marck. Parterne
havde ej noget at spørge, altsaa Eedfæstede widnet sit udsigende efter Loven.
6de Vidne, Knud Torbiørnsøn, boende paa Løne, sagde sig at være gam/m/el 40 aar, er i 3de
leed beslægtet med Lars Bergo, lige saa i 3de og 4de leed med dem paa Tvinden beslægtet,
widnede at naar hand for sin Fader, som for 20 aar siden ved døden er afgangen, gick efter
Øgene og kom med dem hiem, spurte hand, hvor widnet fandt øgen, svarede hand, paa
Høyland stølen, og stundum inden for, da hands Fader spurte om hand fandt dem paa Tvinde
tumften, men widnet wiste den tiid ej hvor Tvinde-tumften war, men wed hvor Tvinde nu har
bygget. Præstegaarden, Mit Ringheim og Høyland har stedse brugt den marck, alt indtil nu
paa nogle aar, da Tvinden efter forlig har brugt der, men aldrig hørt det Tvinden har nogen
Eiendom der. Citanten tilspurte widnet, at som hand ved hvor Tvinden efter forliget har sit
sæhl, om der icke war skov paa de tiider da widnet gick efter øger. Resp: kand ej sige noget
her om, ej heller ved hvor den gamle Tvinde tumft war. Tvinde Manden tilspurte widnet, om
hand icke hørte sin gamle Fader sige, hvem der ejede Tvinde-tumften. Resp: har ej hørt tale
om nogen Eiendom. widnet bekræftede sit udsigende ved Eed.
7de Vidne, Arne Rasmussøn, boende paa Gaarden Qvitne, sagde sig gaml: 68 aar, er ingen af
Parterne witterlig enten beslægtet eller besvogret, widnede at for 41 aar siden blev widnet gift
med en Encke paa Mit Ringheim, og boede der i 29 aar, i all den tiid brugte Præstegaarden og
Mit Ringheim skoven paa den ene side, og Høyland paa den anden side, i al den tiid hørte
hand aldrig tale der om, det Tvinden enten skulde have brug eller eiendom der i marcken, ej
heller kom Tvinde Manden der nogen sinde i de 29 aar, wel blev sagt og fra støllen peget hen
til et platz eller stæd som de kaldede Tvinde-tumften, men vidnet war ej paa det stæd, der for
kand ej giøre anvisning der paa, men hvor leedes eller de stæder hvor Præstegaarden og Mit
Ringheim havde deres fællets brug, og hvor Høyland brugte imod, der om kand widnet giøre
anvisning. Parterne havde ej noget at spørge vidnet.
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8de Vidne, Bottolf Aadsøn, huusmand paa Fladeqwal, sagde sig gaml: 75 aar, er ingen af
Parterne witterlig enten beslægtet eller besvogret, widnede at have ofte hørt sige af sin gamle
afdøde Fader, det her udj Præstemarcken war et stæd som blev kaldet Tvinde tumften, men at
Tvinden ej paa 100 aar her for enten har haft Eiendom eller brug der i marcken. widnet kand
ingen anvisning giøre, saa som hand ej har været der i marcken. sagde ellers det hands Fader
war føed og opavlet paa Lille Ringheim, hvor hand boede, og fattedes hand 2 aar paa 100 aar
gam/m/el da hand døde, og er det omtrendt 19 eller 20 aar siden hands fader døde. Parterne
havde ej noget at tilspørge widnet, hvor for det aflagde Eeden.
{hernæst forføyede Rettens Persohner, i følge af begge Parter og de 2de widner som har
lovet anvisning, for sam/m/e at imod tage og det omtvistede at siune og grandske, hvor med
den/n/e dag til længst}
Citanten lagde i Rette en skriftl: beskickelse af 28de Maj sidstl:, som blev Tvinde Mændene
insinueret ved de 2de beskickelse widner Ole Fladeqval og Michel Melve, der paa sam/m/e
har tegnet det swar Tvinde Mændene gav dem, begierede det de 2de Mænd maatte beEdige
deres beskickelse foretning.
de 2de beskickelse widner Ole Fladeqwal og Michel Melve fremstoed for Retten, da for dem
blev oplæst det de under deres hænder har tegnet paa den skriftl: beskickelse, sam/m/e de med
Eed og opragte fingre vedtog og bekræftede med sandhed at være. den skriftlige beskickelse
med paafuld swar er saa lydende Lit: B.
Citanterne lagde i {deres} Rette deres skriftl: paastand af {dag} gaar dags dato, med de der
udj paa beraabte bilager, der alt lyder som følger Lit: C.
Retten tilspurte gaarden Tvindens opsiddere, om de havde noget adkomst eller vidner, hvor
med de kunde beviise det gaarden Tvinden her udj marcken haver nogen Eiendom eller brugs
Rett, de da der om wilde give Retten oplysning. Tvinde Mændene svarede, det de havde ej
andet, end det forlig som for 10 aar siden er sluttet her inden Retten.
som det var aften og altsaa dagen forløben, blev sagen udsat til i Morgen.
Dend 20de Julj blev den/n/e foretning atter foetaget, da Rettens Personer, !!da Rettens
Persohner!! i følge af begge Parter og de tvende widner som har lovet at giøre os anvisning;
forføyede os til de omtvistede stæder,
hvor da widnet Størk Knudsøn Afdahl giorde anvisning paa det stæd som kaldes Tvinde
Tumften, men sagde ej at kunde giøre anvisning hvor det gamle sæhlhuus skal have staaet.
som intet widere at tilspørge widnet, aflagde det Eeden efter Loven.
det 7de widne, Arne Rasmussøn Qvitne, giorde anvisning paa skoven hvor hand havde
hugget og flæcket næver, som var saa høyt op imod Høylands Eiendom og under TvindTumften som skov findes. da Parterne ej widere havde at tilspørge widnet, Eedfæstede
widnet sit aflagde widnesbyrd.
Stædet Tvinde-Tumften med omligende marcker, blev af Retten siunet og grandsket. og er
Tvinde Tumften Et lidet grønt og langagtig stæd, beligende strax under høyeste fieldet, hvor
Præstegaardens, Mit Ringheim, Høyland, Bergo og Løne Eiendeeler støder til sam/m/en, saa
gaarden Twinden umuelig der kunde haft nogen Eiendom, men wel med love stølsbeite, og
altsaa paa den/n/e liden grøne stæd et sæhlshuus, hvor af stædet fra de ganle tiider har faaet
det Navn Tvinde-Tumften. paa stædet fantes nogle gamle bircketræer staaendes, og 2de
sæhlshuuser, der om Ole Jørgensøn Tvinden forklarede, at det øverste sæhlhuus war af hands
grande opbygt paa nye Tumft 1748, og tilhørte hands grande Torgier Torgiersøn Tvinde, men
det nederste sæhlhuus havde hand, Ole Twinde, sam/m/e aar opbygt paa det gamle
huussetumfts jørne steene. bem:te Ole Twinde forklarede widere, at et støcke fra TwindeTumften, i Nord og oven paa fieldet, liger et stæd som kaldes Soue-Tumften, hvor for gaarden
Soue[s] beboere, nogle aar efter at Tvinde beboere havde bygget sæhlhuuse paa Tvinde-

Tumften, byggede paa Soue-tumften deres sæhlhuus af sam/m/e aarsag: men da Sogne
Præsten hr: Provsten Ruus tiltalte dem der for, fløttede de strax i mindelighed der fra.
Citanterne sagde, det de paa deres side ej videre havde at forestille, men paastoed Dom, med
erindring om processens omkostninger.
Dom/m/eren tilhold Citanterne at forskaffe et afritznings Carte over de omtvistede
Eiendeele, til Actens følge. Citanterne swarede, det sagen ej er saa meget vært at de skulde
giøre bekostning for at faae et afritznings Carte, hvilcket vilde saa høyt til fiælds Koste alt for
meget, det de ej formaaer, desuden har Tvinde aldrig haft nogen Eiendom i deres marcker, og
ej brug der end i 200 aar føren de nu i aaret 1748 tog den støl der, uden Citanternis minde
eller love, der for paastoed Dom uden nogen afritznings Carte af dem at blive fremlagt, og
protesterede imod opsættelse og widere ophold, men Urgerede paa Dom.
Torgier Torgiersøn Tvinde sagde, det hand frafalder sagen, wil ej have nogen Dom, saasom
hand declarerer ingen Eiendom at have til gaarden Tvinden udj Tvinde-Tumften med
omligende beiter, men wil strax afrive sit sæhlhuus, som af hands forman[d] først blev
opbygget efter at det sidste forlig her inden Rætten war giort, men Ole Tvinde opbygte sit
sæhlhuus 1748, som war aaret før forliget blev giort, og saa strax flytte fra Tvinde-Tumften,
og aldrig mere komme der, haabende at de omkostninger som til nu paa sagen er anvent, ej
bliver ham for strenge. wil nu hands grande Eene trætte, staar det til ham selv, men
Comparenten vil ingen widere process wide af at sige.
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Ole Jørgensøn Tvinde ærklærede ligeleedis det hand ingen Eiendom eller brug haver i disse
marcker, wil aldrig kom/m/e der med sine Creatue, end icke heller i dette aar, wil til
Allehelgens dag i dette aar, saa som hand nu i aans tiiden ej kand, fløtte sit sæhlhuus fra
Tvinde-Tumften, og saaleedes har hand nu Rettet for sig, og ej vil have nogen Dom.
I anleedning af de indstevnte Gaarden Tvinde[s] beboere, deres ærklæring, bliver følgende
beregning at giøre, saasom Sorenskriverens fløttning frem og tilbage samt diet penge for 2de
Reisedage, til sam/m/en 3 rd: 8 s:, som dog formeedelst andre foretninger Modereres til 2 rd:,
tvende dages foretning 3 rd:, Laugretten per Mand i 2de dage beste aans tiider 48 s:, er 4 rd:,
Knud Ringheim, som har tilkaldet Laugretten, som og gaaet Rettens middel til haande, kan ej
ringere have end 4 mrk:, tilsam/m/en Rettens løn 9 rd: 4 mrk:
Citanterne sagde, at som de 2de Gaarden Tvinde[s] beboere ved giorde declaration, ophæver
hoved sagen i sig selv, saa bliver ickun at paastaae Dom over det dend 27de Junj 1749 her
inden Aastæds Retten giorde forlig, det sam/m/e nu ved dom worder til intet giort og
magtesløs, for det andet om den/n/e processes omkostninger, som er, foruden Rettens løn,
Mænds opnævnelse, stevningens bekostning, samt beskickelsens omkostninger, procurator
løn, Dom og brev penge, tilsam/m/en 5 rd: 4 mrk: 12 s:, hvor til kom/m/er Rettens
underholdning, samt widnernes, og det i 2de dage 6 rd:, tilsam/m/en med Rettens løn 21 rd: 2
mrk: 12 s:, hvor om de paastoed Dom. og blev da saaleedes for Rett Kiendt, Dømbt og
Afsagt.
Da Ole Jørgensøn Twinden og Torgier Torgiersøn ibdm: har selv her inden Retten Declareret,
ej Eiendom eller brug at have i disse Gaarder, Præstegaard, Mit-Ringheim, Bergo og
Høylands marcker, samt gaarden Løne[s] Marck som støder imod disse 4re benævnte gaarders
Eiendom, hvor det stæd Twinde-Tumften liger, men wil fra fløtte deres sæhlhuusser, ej oftere
beite der med deres Creature, saa bliver ej widere paa den/n/e Post at Kiende, End at, der som
Ole og Torgier Twinde ej inden Allehelgens aften indeværende aar har bort flødt deres
sæhlhuusser fra Twinde-Tumften, bør hver af dem, eller den som ej har sit huus bortflødt,
bøde til Præstegieldets Fattig Cassa 5 rd:, og huuset til disse 4re Gaarders Eiere eller beboere
wære hiemfalden til lige deeling. og skulde Tvindens beboere understaae dem oftere med

deres Creature at beite eller stølle i disse Gaarders Marcker, bør de aarlig, saa ofte deres
bryst!! (brøst) dem overbeviises, at bøde til Præstegieldets Fattig Cassa 3 rd: 2o Det her
inden Aastæds Retten, dend 26 og 27 Junj 1749, af Brynild Høyland, Haldor yttre Afdahl og
Anders Bergo med Ole Jørgensøn Tvinden og Peder Jngebrigtsøn ibdm; oprettede Contract,
eller saa kaldede forlig, uden foregaaende Citanternes tilkaldelse, forevidende og samtycke,
bør være aldeeles Mortificeret og til indtet giort, saa det ej i minste maade Præjudicerer
Citanterne i deres Retmæssige brug og gaarders tilhørende Eiendom. 3o betræffende
Processens omkostninger, da som Citanterne betaler Retten, efter den beregning som ad acta
er tilført, med 9 rd: 4 mrk:, saa i henseende at Tvindens beboere, da Citanterne wed skriftl:
beskickelse af 28de Maj sidstl: har søgt sagen i mindelighed afgiort, har swaret, de wilde have
dom i selver swar, war en fuldkom/m/en Decleration det sagen ej uden process og Rettergang
blev afgiort, bør de Twindens beboere Ole Jørgensøn og Torgier Torgiersøn at betale til
Citanterne den/n/e Rettergangs omkostninger med 21 rd:, hvor af Torgier Torgiersøn, i
henseende hand ej war med i den Contract eller forlig som skeede 1749, men er traaet seenere
til sin formands brug, som hand forefandt det, som og, at hand først declarerede ej Eiendom i
Twinde-Tumften og dens Marck at have, men frafaldt den/n/e process, skiøndt noget seent,
bør dog ickun betale 8 rd:, men Ole Jørgensøn Tvinden at betale de øvrige 12 rd: saaleedes
som nu Dømt er, bør Ole og Torgier Tvinden den/n/e Dom opfylde, betale og udreede inden
15 dage efter dom/m/ens forkyndelse, under Nam og execution.
Dend 23de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Flage, beligende i Dørvedahls otting og
Wangens kk: sogn, med efter skrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er opnævnt, sc:
Knud Olsøn Store Ringheim, Rognald Houge, Jwer Ousgier, Haldor Afdahl, Niels Bøe,
Elling Bræche, Knud Gillerhuus, Lars Qwale,
hvor da for Retten fremstoed Ellef Michelsøn Flage og gav til kiende det hand med skriftl:
warsel af 22de Martj 1759 her til Aastædet har indkaldet Mads Seim for fornermelse paa bøe
og Marck, til en lovl: steenings foretning med widere, efter stevningens indhold, dend hand
lagde i Retten, som blev oplæst og er saalydende Lit: A.
den indstevnte Mads Knudsøn Seim møtte, tilstoed lovl: warsel. ligesaa møtte Elling
Brynildsøn Seim og tilstoed lovl: warsel.
stevningen fandtes paategnet af hr: Biskoppens Emanuensis at være ham forkyndt, med
paategnet begier til Sogne Præsten hr: Provsten Ruus at tage til giendmælle for hr: Biskoppen
som Beneficiarius til Gaarden Seim, men paa hr: Provsten Ruus wegne, efter paaraabelse,
møtte ingen.
Citanten lagde i Rette det gamle Marckeskield brev af 21de Octbr: 1642, hvor udj fantes
inddragen et andet Marckeskields brev af 22de Apriil 1592, men det war alt meget ilde
medfaren, og war noget der af bort kom/m/en, {der ved fulde en gam/m/el} sam/m/e saa widt
læsses kand, er af følgende indhold Lit: B.
Efter nogen samtale declarerede Parterne forliig saal:, det gamle {og} Marckeskield og
gam/m/el brug skal følges og blive Marckeskield imel: dem, og den bugt paa bøen og
Marcken som er fra en gloppe udj en steen ved wandet og op i en gloppe ved Guldham/m/er,
sam/m/e bugt skal udsteenes som et gaml: brug Flage tilhørende, og ellers følge det gamle
Marckeskield. 2o waaren tilkom/m/ende aar, skal Parterne opsætte Merckesgierde, en hver
efter sin andeel som jordeparterne skylder til. 3o De veie som har wæret brugt fra gam/m/el
tiid for Men/n/esken og Fæet, bliver her efter som forhen, men naar Flage skal drive sine
Creature igiennem Seims Mark, skal Flage drive sine Creature først, og icke stantze eller beite
i Seims Marck, saa at Seims Marck stedse kand være befriet for Flage[s] Creature. 4de:
den[ne] foretnings omkostninger deeles ligt imel: Citanten og Mads Seim, hver det halve.
I anleedning her af
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forføyede vi os i Marcken, og der efter begge Parters anvisning nedsat følgende mercker, fra
den gl:gloppe ved wandet op efter groen udj en jordfast steen tæt ved groen hugget en gloppe
som wisser op efter i Sør til 2de efter hin anden huggede glopper, hvor af den sidste wisser alt
op i sam/m/e linie i 3de efter hin anden {hugg} needsatte merckesteene, den sidste
merckesteen wisser atter op i sam/m/e linie udj en gloppe i en jordfast steen, sam/m/e wisser
atter op i den gamle gloppe som var i Guldham/m/eren, der fra op i en gaml: gloppe som var i
Wiche ham/m/er eller Randeberg, paa Westre siden af disse mercker Eier Seim, og paa Østre
siden eier Flage.
Som intet widere war at forette bliver følgende beregning at giøre, Sorenskriverens fløtning
og diet penge 3 rd: 8 s:, som dog formedelst andre foretninger Modereres til 2 rd:, den/n/e
dags foretning 2 rd:, Laugretten, i henseende til lange weie og beste aans tiider, kand ei
ringere have per Mand end som 2 mrk:, er 2 rd: 4 mrk:, Knud Ringheim, som har tilsagt
Laugretten samt gaaet Rettens middel til haande 3 mrk:, tilsam/m/en Rettens løn 7 rd: 1 mrk:
Citanten paastoed for Mænds opnævnelse, stevningens forkyndelse, Dom og brev penge samt
Rettens med alle de mange widners underholdning 8 rd:, tilsam/m/en den/n/e foretnings
omkostning 15 rd: 1 mrk:, hvor af Mads Seim til Citanten betaler det halve med 7 rd: 3 mrk: 8
s:, dem hand lovede ind[en] Michelsdag indeværende aar at betale.
Dend 25de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Sondwe, beligende i Bordahls otting og
Wangens kk: sogn, med efter skrevene Eedsorene Laugrett, som efter Loven er opnævnt, sc:
Knud Olsøn Store-Ringheim, Siur Rondwe, Lars Qwale, Erich Æen, Halsteen Ringheim,
Michel Wifaas, Niels Lødwe og Knud Winje.
hvor da for Retten fremstoed Niels Aadsøn Sondwe og gav til kiende, det hand med skriftl:
stevnemaal af 3de Julj indeværende aar her til Aastædet har ladet stevne og indkalde Michel
Jwersøn Store Rochne, med flere hands angrænsende Naboer, til lovl: steening og Reening
samt marckeskields needsættelse med widere efter stevningens indhold, den hand lagde i
Rette, sam/m/e blev oplæst og er saa lydende Lit: A.
dend indstevnte Michel Jwersøn Store Rochne møtte og tilstoed den oplæste stevning at
være ham lovl: forkyndt.
efter nogen samtale blev Parterne forenede, begierede Rettens middel wilde needsette
Marckeskield efter den anvisning de wilde giøre, som er i udmarcken, hvor deres Eiendom
støder tilsam/m/en, I Haamyr Stigs Kleiven huget en gloppe som wisser need og i Nord udj
den anden gloppe hugget udj en ham/m/er, sam/m/e wisser need i en Merckeskieldsteen.
der næst blev merckeskield nedsat imel: Peder og Torgier Store Rochne samt gaarden
Sondwe: disse begge Store Rochne mænd møtte, tilstoed warselen, og sagde at være med
Citanten foreenet om Marckeskield hvor det skal sættes, der om Parterne wilde giøre
anvisning: I udmarcken needsatt efter hin anden 2 Merckesteene som wisser need efter udj
en gloppe hugget paa Rysham/m/eren.
Ole Lille Rochne indleverede et skriftl: indlæg fra Sagefalds Eieren Sig:r Nordahl, af dags
dato, saalydende Lit: B.
Erich og Svend Nedr: Himble møtte, tilstoed warselen, og sagde at være med Citanten
foreenet om Marckeskield, begierede Retten efter anwisning sam/m/e wilde needsætte. oven
paa Haamyren q <q hvor Lars Wiche møtte> needsat En merckeskield steen som wisser i
S: W: udj en gloppe hugget i Et skarv, som wisser i lige linie udj en Merckesteen i bræden af
Haamyren.

Erich og Anders Græe møtte, tilstoed warselen, og sagde med Citanten at være foreenet,
begierede at Retten efter anvisning vilde needsette marckeskield. udj en ham/m/er ops!!
(ufs?) oven for Haamyrs Kleiven hugget en gloppe som wisser udj den i Haamyrs Kleiwen
forhen omtalte gloppe.
Ole og Haldor Lille Rochne møtte, tilstoed warselen, sagde med Citanten om
marckeskieldets nedsættelse at være forenet, og viilde giøre anvisning. i Ryshammeren
hugget en gloppe som wisser i N: W: udj den anden gloppe hugget i en stoer steen, som
wisser udj 4re efter hin anden i lige linie needsatte Marckeskieldsteene, i den sidste
Marckeskieldsteen hugget en gloppe som wisser i West i den femte Merckesteen med gloppe
udj, sam/m/e steen wisser i Nordwest udj Mitgiellen i en gloppe hugget udj ham/m/eren,
sam/m/e wisser i en gloppe hugget i Løvhelleren, den/n/e wisser atter i en Merckesten sat
needen for veien udj en houg, {som er endemercket}. sam/m/e wisser i en gaml:
Merckesteen, der fra imel: Torgier Store Rochne og Sondwe needsat efter hin anden paa bøen
ved groen af qværne Dæm/m/en, Tvende Merckesteene som wisser i den tredie merckesteen
under Dæm/m/en. Fra den sidst omtalte merckesteen gaar Marckeskieldet imel: Lille Rochne
og Sondwe udj Sondwe Kloppen, som er en stoer helle over becken, der i hugget en gloppe.
hvor med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 26de Julj blev den/n/e foretning atter foretaget, udj alle Parters nærværelse.
hvor da, her hiem/m/e paa bøen, Marckeskieldet {imel: Mikel Store Rochne og Sondwe}
bliver af den i gaar sidst benævnte Sondwe gloppe imel: Sondwe og Ole med Haldor Lille
Rochne ned efter groen, og følges groen til Michel Store Rochne sin qværne Dem/m/e. siden
bliver Markeskieldet imel: Michel Store Rochne og Sondwe lige efter groen og need i en
hugget gloppe udj et skarv i Torgier Store Rochne sin qværne Dæm/m/e.
fra Gaarden Giernes møtte Knud og Niels, som tilstoed, ved muntl: warsel her til Aastædet
war indkaldet, og war med Citanten om Marckeskieldet forenet, begierede det Retten efter
deres og Citantens anvisning wilde needsætte Marckeskieldet her hiem/m/e paa bøen. først
blev imel: Knud Giernes og
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Niels Sondwe needsat Marckeskield. Tæt under Tunge-teigen i Sondwe Krogen needsat en
Merckesteen som wisser i Øst i den anden Merckesteen, sam/m/e wisser op i Glophellen, fra
Glophellen oven for Tungeteigen gaar mercket i tvende efter hin anden needsatte
Merckesteene, hvor af den sidste wisser i Sondwes groen. imel: Niels Giernes og Niels
Sondwe gaar merckeskieldet af en i Borgen under Sondwes Krogen needsat Merckesteen som
wisser i Nord udj tvende andre efter hin anden needsatte Merckesteene.
Som intet widere war at forette, saa bliver over den/n/e foretning følgende beregning at
giøre, Sorenskriverens skyds fremt!! og tilbage samt diet penge, 2 rd: 2 mrk: 8 s:, som
formedelst andre foretninger Modereres til 2 rd:, tvende dages foretning 3 rd:, Laugretten per
Mand 48 skil:, er 4 rd:, Knud Ringheim, som har tilsagt Laugretten samt gaaet Rettens
midddel til haande, kand ej ringere have end som 4 mrk:, tilsam/m/en Rettens løn 9 rd: 4
mrk:, her foruden paastoed Citanten for Mænds opnævnelse, stevningens forkyndelse,
indførsels penge, Rættens underholdning i disse 2de dage, i billigste 10 rd:, tilsam/m/en
den/n/e foretnings bekostning 19 rd: 4 mrk:, hvor om Parterne blev saaleedes forenet, det
Citanten Niels Sondwe tager den halve omkostning hos sig selv, men den anden halve
omkostning betaler de indstevnte Gaarders beboere, og lignes dem imel: efter Marckeskields
tallet, hvor af kom/m/er paa Michel Rochne 1 rd: 1 mrk: 6 s:, paa Peder og Torgier Store
Rochne 1 rd: 5 mrk: 1 s:, paa Gaarden Nedr: Himble 5 mrk: 9 s:, paa Gaarden Græe 1 mrk: 14
s:, paa Gaarden Lille Rochnes Mændene 3 rd: 2 mrk: 4 s:, paa Gaarden Giernes 2 rd: 14 s:, er

tilsam/m/en 9 rd: 5 mrk:, som de indstevnte betaler til Citanten, siden hand har betalt Rettens
Personer.
Anno 1759, d: 26de September, blev Retten betiendt paa gaarden Fannes, beligende i
Watzwærens Tinglaug og Ewanger Kirkesogn, med effterskrevne Laug Rettes mend som
effter Loven er opnevnt, Sc: Anders Pedersen Rasdahl, Aschild Knudsen Ewanger, Knud
Siursen Stywe, for Niels Larsen Nessem sad Jon Haldorsen Qwileqwal, Goute Olsen
Sewaldstad, og for Ole Pedersen Hordwigen sad Peder Torbiørnsen Schorwe: Nerwærende
Lensmanden Ole Brynnildsen Horwej.
Hvor da for Retten fremstod opsidderne her paa gaarden Fannes, Anders Gullichsen og
Henrich Olsen, samt opsidderne paa gaarden Brunborg, Od Berjesøn og Berje Odsen, og
declarerede at være forligt og forEenede om Mod og Marckeskield jmellem deris gaarder
uden gierdes af Field og i fiære, begiærede, det Rettens Middel wilde needsette Stabel og
Marckeskield, efter dend anviisning Parterne lover at giøre.
hvor da Rettens middel, i begge Parters {forhe} Nærwærelse, forføjede os til de Stæder hvor
de lovede at giøre anwisning, er passeret som følger. Ved Elven, hvor {Elven} \Stædet/
kaldes Hvile-Stædet, udj et berg hugget een gloppe, Hvile gloppen kaldet, som wiiser op i
anden gloppe i Tungge backen, hugget i en Jordfast steen, som wiiser ligeleedes op til 3die
gloppe udj Een Jordfast steen, kaldet Tunge-gloppen, der atter wiiser til 4de gloppe, kaldet
Brua-gloppen, hugget i et berg. 5te gloppe i Iile-Kleiven er hugget i et Berg, og er een
Winkel gloppe som wiiser i Nord til 6te gloppe i Espe Kleiwen, er beteigned som een Qwarter
Maaned, og wiiser oven til i Sør til 7de gloppe i Fladhougen, der atter wiiser til 8de gloppe i
Gallebachen, der fra op til 9de gloppe, kaldet Brugdahls gloppe, som wiiser op til 10de
gloppe, kaldet Garpelie-gloppe, saa der fra til 11te gloppe, kaldet Merckes Skarvet, er Een
Winkel-gloppe som wiiser i Nord {og} til 12te i Rørbræche, der fra til 13de gloppe i Røtne
Knøssed, som atter wiiser op i 14de gloppe hugget i Stønnoulse-Knousen, er sidste og
Endemercket, og wiiser i højeste field; Norden for disse Mercker ejer Brunborg, og Synden
for Fannes. Fannes beholder sin bue Ræcke wej til deris Støel jgiennem Galleback og
Brunborgs Eiendom saaleedes som hidjndtil har wæret brugeligt, og det ubehindret i alle
maader.
Og som jngen videre havde at jrette føre, saa bliver at bereigne denne forrettnings
omkostninger, saasom: Min Skyds fra Hardanger til Wangen, frem og tilbage, 1 rd: 4 mrk: 8
s:, dend øvrige skyds fra Wangen til Aastædet, og der fra til Wangen igien, har Citanterne selv
beckosted, Jndførsels Penge 5 mrk: 4 s:, Diet penge for 2 Rejsedage og denne dags
forrettning, tilsam/m/en 3 rd: 2 mrk:, Laug Retten pr: Mand 20 s:, er 1 rd: 1 mrk: 8 s:,
Lensmanden for at have Laugretten tilstæde og gaae Rettens middel til haande, kand ej
Ringere have end 1 rdr:, har foruden betalt for Mænds opnefnelse 1 rd:, tilsam/m/en 9 rd: 1
mrk: 4 s:, \som er/ denne \forretnings/ omkostning; hvor om
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Parterne bleve forEenede at betale hver det halve, og der effter denne forretning slutted og
ophæved.
Dend 5te Nowbr: blev paa Ewanger Tingstue med Waswærens Almue holden Et
Almindeligt Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire
Laugret, som paa fol: 59 findes opnævnt, nærværende Fogden Ole Bildsøe med bøygde
Lensmanden Ole Horvej og den Tingsøgende Almue,

da underdanigst blev publiceret
Hans Excellence hr: Stiftbefalingsmandens 2de ordres til Fogden, begge af 3de Octbr: dette
aar, den Ene, at Fogderiet for Spedalske syges indlem/m/else i St: Jørgens Hospital skal
betale 199 rd: 4 mrk: 13 s: den anden, at Fogderiet i grentse skyds skal betale 738 rd: 36 s:
Allerunderdanigst publiceret Kongl: allernaadigst Privilegium af 2den Septbr: 1758 for
Christopher Andersøn, at holde giestgiberie paa Bolstøren!! (Bolstadøren).
Arveskifte brevet af 27de Septbr: 1759, sluttet efter Synneve Jonsdatter, blev læst, og var
stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds i Gaarden Stywe 1 pd: 18 mrk: smør med bøxel,
og over bøxel til 6 mrk: smør Ewanger Kircke tilhørende, wurderet bondegoedset for 84 rd:,
og udlagt i gields fordring til Madam Carnelske Bræmer 21 mrk: smør for 42 rd:, til Gullich
Bergesøn Stywe 11 mrk: smør for 22 rd:, Resten i arv lodnet imel: arvingerne, saasom
Enckem: Helje Bergesøn arvet 5 mrk: smør for 10 rd:, og de 2de søn/n/er Berge og Helje
Helje-søn/n/er arvet hver 2 ½ mrk: smør, er 5 mrk: smør for 10 rd:
Niels Monsøn Waage udgivene Fæste brev af 27de Septbr: 1759 til hr: Lieutenant Frid:
Christian von Holch, det hand i gaarden Stamnes udmarck eller Fæehave maae oprydde et
platz, hvor paa kand opbygges fornøden waanhuuser, en Borgestue, et Jldhuus, et Stavbuur,
en Floer med Løe, Nøst, og en urtehave til fornødenhed. desuden have frihed, i fællets fæe
have aarlig at indsætte 2 á 3 Kiør og 6 geeder eller souer, og ej meere. mens brendeved
forskaffer hand sig selv, og ej befatter sig med gaardens skov uden tilladelse. der for
Lieutenant[en] i aarlig grundeleie svarer 4 mrk: Danske. detsuden forsickres ham, at saa snart
det brug opsidderen Johan/n/es Johan/n/es: i gaarden Stamnes paabor, lovl: leedig worder, da
hr: Lieutenant[en] fremfor alle andre være nærmest, sam/m/e til bøxel at nyde imod lovl:
bøxel. item, maae ej leilendingen eller de paa Gaarden wærende huusmænd, her udj være hr:
Lieutenanten til nogen fornærmelse, men heller befordre hands beste, udj hvad Ryddes og
hielpes kand, Gaarden til beste.
Brynild Henrichsøn øvre Rasdahlen udgivene skiøde af dags dato til Niels Olsøn paa 11 mrk:
smør i gaarden øvre Rasdahlen, blev læst.
Ole Andersøn Bolstad og Mons Knudsøn Strøm/m/e udgivene skiøde af 3 Julj 1759 til Anders
Olsøn paa ½ Løb 5 mrk: smør i Gaarden Bolstad, blev læst.
Johan/n/es Andersøn Horvej skriftlige forpligt af dags dato til Magli Andersdatter, hvad hun
aarlig til livs ophold hos ham skal nyde, blev læst.
Aad Brunborg efter forige tiltale æskede sagen i Rette Contra hands huusMand Michel
Andersøn, og gav tilkiende lovl: at have ladet forkynde Rettens forelægelse for Michel
Andersøn til dette Ting at møde, wilde fornem/m/e om hand nu møder.
Den forelagde Michel Andersøn blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Ole Horwej og Niels Rasdahlen afhiemlede forelægelsen at være Michel
Andersøn udj Eget paahør for hands boepæl lovl: forkyndt.
Citanten paastoed Dom efter sit stevnemaal.
hr: Lieutenant Holk paa Egene og MedEieres wegne udj Sagefaldet sat i Rette, at den
indstevnte Michel Andersøn for sit lastværdige forhold, med nogen anseelig Mulct til
Sagefalds Cassen maatte worde anseet, og saaleedes Submiterede sagen til doms.
Da blev saaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.

Citanten Aad Brunborg søger huusmanden Michel Andersøn, 1o for 2de aars afgift af sit
huusmands platz, aarlig 1 rd:, er for 2de aar 2 rd:, og pro 2do: fordj hand uden tilladelse har
hugget Marckeskov, Citanten til merckelig fornærmelse. Om sidste post førtes 2de
besigtigelse widner, som forklarer det nogle Alme træer, som bruges til Marcke for
Creaturene, war saaleedes forhuggede at de ej kand rinde meere, men widnerne havde ej seet
det, hvem der havde giort sam/m/e skade, men forklarer, det Citanten havde sagt det hands
huusmand havde giort det. selver bliver da ej noget tilstræckelig beviis i sag[en], hvem
gierningsmanden er. men, da huusmanden Michel Andersøn til dette aars som/m/erting war
lovlig kaldet, widner at anhøre og Dom at imodtage udj disse 2de paastevnte poster, og hand
den gang hvercken møtte eller lod møde for sig i sagen at sware, hvor for hand af Retten blev
given Lavdag til dette Ting. Da som Michel Andersøn nu ej heller møder eller for sig lader
møde {for sig}, sagen at sware, og at give Retten den wedbørlig lydighed, har hand, med
saadan modtvillig udeblivelse, selv opdraget sigtelsen, og der ved finder sig skyldig i de 2de
paastevnte poster. thj Kiendes for Rett, det indstevnte huusmand Michel Andersøn bør til sin
huusbonde Citanten at betale de 2de aars Resterende afgift af huusmands platset med 2 rd:, og
for hands lastværdige forhold med Marckeskoven, som hand uden sin huusbondes tilladelse
skal have hugget, bør hand til Sagefalds Cassen at betale i Mulct 2 rd:, og ligesaa meget
1759: 76b
1759
til Justitz Cassen. saa bør hand og at betale til Citanten i processens omkostning 2 rd: 48 s:,
og atter til Justitz Cassen 1 rd: 60 s:, saaleedes som dømt er, bør Michel Andersøn at betale og
udreede inden 15ten dage efter Dom/m/ens forkyndelse under Nam og Exsecution.
Hr: Lieutenant Holck, som Med-Eier til Sagefaldet, gav tilkiende, det hand paa Egene og
medJnteressenteres wegne til dette Ting har ladet stevne og indkalde Ole Gullichsøn Aarhuus
med huustroe Jngelef Jørgensdatter, for begangne fortiilig sam/m/enleie, der om Dom at
imodtage til undgieldelse og processens erstatning, wil fornem/m/e om de indstevnte møder.
de indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kaldsmændene Ole Horwej og Niels Olsøn Rasdahlen afhiemlede stevningen at være lovl:
forkyndt i Manden Ole Aarhuus eget paahør.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
dend lovl: indstevnte Ole Gullichsøn Aarhuus med huustroe Jngeleif Jørgensdatter forelæges
at møde til næst anstundende aars som/m/erting.
Jon Jacobsøn Træfal gav tilkiende, det hand med muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde Niels Johansøn Brachestad, widner at anhøre betræffende de ærrørige ord og
beskyldninger hand har udtalt, der om Dom at imodtage til undgieldelse og processens
erstatning. men da widnerne ej rettelig er indkaldet, der for ej vil møde, begierede hand sagen
udsat [til] næste ting. dog wilde hand først fornem/m/e om den paagieldende møder, og i
mangel der af, erindrede om Laudag.
dend indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Hr: Lieutenant Holk, som medEier i Sagefaldet, gav tilkiende, det hand paa Egene [og]
medJnteressenteres wegne har ved Muntl: warsel ligeleedes paatalt sagen.
Kaldsmændene Ole Horvej og Niels Rasdahlen afhiemlede stevningen, det de den, saavel
efter Jon Træfald[s] ordre, som paa Sigtets wegne, lovl: at have forkyndt Niels Brachestad udj
Eget paahør.
Afskeediget,

den lovl: indstevnte Niels Johan/n/essøn Brachestad gives Lavdag til næst anstundende aars
som/m/erting.
Lars Jacobsøns udgivene gields brev af 24de Octbr: 1749 til Warner Hosevinkel, indført i
pantebogen paa fol: 309, blev efter paategnede qvittering af 14 Maj 1759 anvist til udslettelse.
Ole Siursøn Nedr: Rasdahlen udgivene gieldsbrev af dags dato til Niels Mognsøn Waage, for
laante penge 24 rd:, imod det underpant af 12 mrk: smør i gaarden Nedr: Rasdahlen, blev læst.
Lars Jacobsøn øvre Schierven skriftl: forpligt af 6 Nobr: 1758 til sine Forældre Jacob Larsøn
og Ragnilde Jwersdatter, hvad de aarl: skal nyde til livs ophold, læst.
Knud Gullichsøn Teiten udgivene gields brev af dags dato til Anders Gullichsøn Fannes for
laante penge 60 rd:, mod 18 mrk: smør til underpant i gaard: Teiten.
Dend 6te dito (Novbr:), blev med Tinget widere passeret som følger.
Jacob Olsen med fader og formynder Ole Brynnildsen Horweis udgifene vilkor brev til sin
Swoger Lars Jacobsøn Brechuus \og huustroe paa livs tiid/ at nyde paa sam/m/e gaard. dat:
5te Nowembr: 1759, blev læst.
Fogden lod hernest jnden Retten till sit allerunderdanigst afleggende Regenskabs bielæg, pro
1759, følgende Documenter Examinere: Neml: 1mo: det ordinaire Tingsvidne, bestaaende
af 12 poster. 2o Tingsvidne betreffende at Lensmand Ole Brynnildsøn ej bruger meere eller
mindre skyld i sin paaboende gaard Horwei end som 1 Løb Smør. 3tio: Specification over
aftaget paa gaarden Wæhle. Lige saa over gaarden Ewanger. 4de: Et Tings widne
betreffende at her i Tinglavet ei fleere giestgivere findes end Hr: Capitain Berclaij paa
Ewanger, og Christopher paa Bolstad-øren, for Rejsende. 5te: Odels skattes Mandtallet pro
1759, Restance var icke, og da Almuen ej havde noget her jmod, saa blev bem:te
Documenter med Rettens Attestation forsiunet.
Sluttelig bleve opnevnte de Laug Rettes mænd som Retten tilstundende aar 1760 skall
betienne: Gamle, Lars Heljesøn Horwei, Ole Knudsen Biørgo, Lars Johansøn Biørgo, Niels
Knudsen Berstad, Anders Gullichsøn Fannes, Henrich Olsøn Fannes, Nye, Iwer Andersøn
Swange og Johannes Hansøn Stamnes.
Efter 3de ganges udraabelse jndfandt sig ei nogen som vilde gaae i Rette, thi blev Tinget for
denne sinde ophævet.
Dend 7de Nobr: blev paa Wangens almindelig Tingstue holden Høste- Skatte- og
Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire Laugret, som paa fol: 64 findes
opnævnt, nærværende inden Retten Fogden Ole Lund Bildsøe med Bøygde Lensmanden
Frantz Wenviig, og den Tingsøgende Almue,
da {aller}underdanigst blev publiceret de Ordres som ved Ewanger Tinget her foran paa dette
blad findes Extraheret.
Kongl: allernaadigst skiøde af 22 Septbr: 1759 til Brynild Knudsøn paa Løsnings Retten til 2
Løber smør i gaarden Øfsthuus, blev læst.

et dito, sam/m/e dato, til Lars Brynildsøn paa Løsnings Retten til 2 Løber smør i dito gaard.
et dito for Knud Olsøn paa Løsnings Retten til 3 ¼ Løb smør i garden Ringheim øvre Thuun.
et dito for Jon Knudsøn paa Løsnings Retten til 2 pd: 15 mrk: smør i gaard: Lille Røtte.
et dito for Erich Knudsøn paa Løsnings Retten til 9 mrk: smør i gaarden Lille Røtte.
et dito for Ole Aamunsøn paa Løsnings Retten til 12 mrk: smør i Finneteigen, blev læst.
et dito for Torgier Davidsøn paa en Løb smørs Løsnings Rett i gaarden Mølster.
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Kongl: allernaadigst skiøde af 22de Septbr: 1759 for Mathias Biørnesøn paa Løsnings Retten
til En Løb smør i gaarden Mølster, blev allerunderdanisgt læst.
et dito, af sam/m/e dato, for Michel Siursøn, paa Løsnings Retten til En Løb smør i gaard:
Seim, blev læst.
et dito, for Joen Siursøn paa Løsnings Retten til En Løb smør i dito gaard Seim.
et dito, for Siur Anfindsøn paa Løsnings Retten til 1 ½ Løb smør i gaarden Store Hundwe.
et dito, for Niels Olsøn paa Løsnings Retten til 2 Løber smør i gaarden Hægle.
Arveskifte brevet af 1ste Octbr: 1759, sluttet efter Wiching Haldorsøn Wæthe, blev læst, og
war stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Wæthe 9 ½ mrk: smør uden bøxel, wurderet 6 rd:
2 mrk:, og lodnet imel: arvingerne, neml: Encken Guri Knudsdatter arvet 3 ½ mrk: smør for 2
rd: 2 mrk:, og hver af søn/n/erne, sc: Anders og Wiching Wichings-søn/n/er, 3 mrk:, er 6
mrk: smør for 4 rd:
Halle Wætte efter forige tiltalle Contra Brynild Wætte, æskede sagen i Rette.
Sagefalds Eieren Sr: Nordahl gav tilkiende, det hand paa Sigtets wegne, wed Muntl: warsel
til dette ting war traad i sagen og havde indkaldet Brynild Wætte til undgieldelse efter Lovens
6 B: 14 C: 1 og 10 art:, wilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte Brynild Wætte møtte, og begierede sagen til i Morgen udsat. den
forlangende udsettelse blev billiget.
Kongl: allernaadigste skiøde af 22de Septbr: 1759 for Jwer Torbiørnsøn paa Løsnings Retten
til En Løb 6 mrk: smør i gaarden Kinden, blev allerunderdanigst læst.
Et dito, af sam/m/e dato, for Knud Nielsøn, paa Løsnings Retten til 1 Løb 6 mrk: sm: i gaard:
Dychsten.
et dito, for Lars Siversøn paa Løsnings Retten til 2 pd: 6 mrk: smør i gaarden Wiche, læst.
et dito, for Anders Joensøn, paa Løsmings Retten til En Løb smør i gaarden Nedre Kytte.
et dito, for Brynild Tollefsøn paa Løsnings Retten til 2 Løber smør i Gaarden øvre Growe.
Torgier Davidsøn Nedr: Winje udgivene gieldsbrev af 21 Julj 1759 til Provstinde Gelmejden
for laante penge 240 rd:, mod underpant af 1 Løb 18 mrk: smør i gaarden Nedr: Winje, blev
læst.
Berje Siursøn Aarhuus udgivene gields brev af 3 Julj 1759 til Anders Endresøn Elie for penge
laan 113 rd:, mod underpant af 2 pd: smør i gaarden Hæwe, blev læst.
Arveskifte brevet af 14 Julj 1759, sluttet efter Jacob Jwersøn Leidahl, blev læst, og var
stervboen [eiende] jordegoeds i gaarden Leidahl 2 Løber 12 mrk: smør med bøxel, wurderet
364 rd:, der af udlagt til Creditorene Elling Jwersøn Gierstad 1 pd: 4 ¾ mrk: smør for 67 rd: 8
s:, Lars Colbeensøn Hægland 18 ¼ mrk; smør for 42 rd: 3 mrk: 8 s:, Guri Johan/n/esdatter
11 mrk: smør for 25 rd: 4 mrk: Resten lodnet imel: arvingerne saaleedes, Encken Guri

Tostensdatter arvet 2 pd: 1 mrk: smør for 114 rd: 2 mrk:, hver af søn/n/erne Jwer og Niels
Jacobsøn/n/er 14 mrk: smør, er 28 mrk: smør for 65 rd: 2 mrk:, døtterne Giertrud, Anna og
Torbiør Jacobsdøttere, hver arvet 7 mrk:, er 21 mrk: smør for 49 rd:
Dend 8de Nobr: Er ved Wangens Ting følgende passeret.
Halle og Brynild Wætte, udj sagen som i gaar blev udsat til i dag, declarerede forlig saaleedes,
at Brynild Wætte betaler til Citanterne for skades lidelse og processens omkostninger, in alles
7 rd:, og saaleedes sagen ophævet og frafalden. Sagefalds Eieren ærklærede sagen frafalden.
Anders Dagestad for Jsaak Mossefind efter forige tiltale Contra Peder Abeltuun, æskede
sagen i Rætte, og gav til kiende, lovligen at have ladet forkynde Rettens forelæggelse til dette
Ting, wilde fornem/m/e om den paagieldende Peder Abelthuun møder.
dend indstevnte Peder Abelthuun blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Siur Knudsøn Glim/m/e afhiemlede Rettens
forelægelse at være lovl: forkyndt paa Gaarden Abeltuun i paahør af Knud Abeltuuns
huustroe Ragna Larsdatter[s] paahør, siden ingen anden war at finde af Peder Abeltuun eller
de ham tilhørende.
Citanten paastoed Dom for de paastevnte Reede penge 5 rd: med processens omkostning at
erholde. Da blev saaleedes Dømt og
Afsagt.
Jsaak Mossefind[s] søgemaal mod Peder Abeltuun er for laante penge 5 rd:, der om ham er
given lovlig warsel til dette aars som/m/erting, da Peder Abeltuun ei møtte eller \lod/ sware,
blev ham given Lavdag til dette Ting, der ligeleedes er ham lovlig forkyndt, og dog nu
hverken møder eller for sig møde lader. Den/n/e hands udeblivelse bliver at ansee som hand
finder sig skyldig i søgemaalet, og saaleedes tilstaar sigtelsens rigtighed. thj Kiendes for Ret,
det indstevnte Peder Abeltuun bør betale til Citanten de paastevnte 5 rd: laante penge, og i
processens omkostning 2 rd: 48 s:, inden 15 dage efter Dom/m/ens forkyndelse, under Nam
og Exsecution.
Dend 9de Nobr: Er ved Wangens høsteting passeret som følger.
Aad Holgiersøn Ullestad og medJnteressendere udgivene skiøde af 14 Julj 1759 til Joen
Davidsøn Lunde paa Et pund smør i gaarden Mølster, blev læst.
Joen Davidsøn Lunde udgivene gieldsbrev af 14 Julj 1759 til Aad Holgiersøn Ullestad for
laante penge 99 rd:, mod underpant af En Løb smør i gaarden Mølster, blev læst.
Kiel Olsøn Fliserawn udgivene gields brev af 8 Nobr: 1759 til Lars Larsøn Bøygd for laante
penge 260 rd:, imod det underpant af En Løb 18 mrk: smør i gaarden Fliserawn, blev læst.
Sølfest Flættre efter forige tiltalle Contra Johan/n/es Lille Ringheim, æskede sagen i Rette og
gav til kiende lovl: at have ladet forkynde Rettens forelægelse for dend indstevnte Johan/n/es
Lille Ringheim, wilde fornem/m/e om hand nu møder.
dend indstevnte Johan/n/es Lille Ringheim møtte og begierede sagen udsat til næste ting, for
at indkalde widner i sagen.
Citanten havde ej noget her imod at erindre.
Afskeediget,
den af Johan/n/es Lille Ringheim forlangende udsettelse billiges ham.

Mogns Nielsøn Flage skriftl: forpligt af gaar dags dato til Encken Britta Gundersdatter, hvad
hun aarl: hos ham skal nyde til livs ophold for gaarden Flage[s] opladelse, blev læst.
Cancellie Raad Fleischers udgivene bøxel brev, med Rewers, af 26 Julj 1759, til Aamun
Olsøn paa Et pund smør i gaarden Twinden, blev læst.
Michel Siursøn Seim skriftl: forpligt af dags dato til sine forældre Siur Erichsøn og G(u?)rj
Olsdatter, hvad de aarlig til livs ophold skal nyde, læst.
Dend 10de Nowbr: Er ved Wangens høsteting passeret som følger.
Arveskifte brevet af 13 Julj 1759, sluttet paa Gaarden Dugstad efter afgangne ung Karl
Bottolph Johan/n/essøn, blev læst, og var stervboen Eiendes Jordegoeds uden bøxel i gaarden
Lofthuus 5 ½ mrk: smør, wurderet 3 rd: 4 mrk:, og udlagt i arv til hands brødere, Gullich
Johan/n/essøn 1 5/6 [mrk:], Siur ibdm: 1 5/6 mrk:, og Brynild ibdm: 1 5/6 mrk: smør.
Knud Aamunsøn Syndwe og medJnteressendere udgivene skiøde af 22 Marti 1759 til
Brøttewa Olsdatter paa 1 Løb 2 pd: 15 mrk: smør i gaarden Syndwe, blev læst.
1759: 77b
1759.
Cancellie Raad Fleischers udgivene bøxel brev, med Rewers, af 24de Martj 1759, til Knud
Aamunsøn paa 1 Løb 18 mrk: smør i gaarden Syndwe, blev læst.
Lars Hægland for Myndlingen Britteva Olsdatter udgivene gieldsbrev af 23 Martj 1759 til
Knud Aamunsøn Syndwe for peneglaan 180 rd:, imod brugelig pant af 1 Løb 18 mrk: smør i
gaarden Syndve.
Hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Rewers, af 10 Junj 1759, til Endre Torbiørnsøn
paa 2 pund 6 mrk: smør i gaarden Lie, blev læst.
Sagefalds Eieren over Leedings goedset, Sigr: Joakim Nordahl, gav tilkiende, dat hand med
Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og indkalde Drengen Lars Biørne-søn, der ej er
Confirmeret i sin Daabes pagt, fordj hand har beswangret Tøssen Britte Andersdatter
Mørqwe, der af Kongl: Naade er allernaadigst eftergiven den legemlig straf ved at arbeide i
Tugthuuset, hand, den indstevnte Dreng Lars Torbiørnesøn!! (Biørnesøn) at imodtage Dom
til undgieldelse og processens erstatning, wilde fornem/m/e om hand møder. saa er
steefaderen Haldor Mørqwe og Formynderen Ole Rødne, ved stevningens forkyndelse advaret
at holde ham tilstæde indtil Tinget blev holdet.
For Retten møtte stee-Faderen Haldor Mørqwe og tilstoed det stevningen er lovlig forkyndt
hands steesøn Lars Biørne-søn, som den tiid war i Bergen paa sin Reise, og da hand hiem kom
til Mørqwe, blev ham stevningen betydet, da hand sagde at wilde betale sine bøder, men er
siden bort løbet uden at have betalt, og uden at wide hvor hen hand Rømt er.
Actor erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
den lovlig indstevnte Lars Biørne-søn Mørqwe forelæges at møde til neste Ting.
Sigr: Nordahl gav tilkiende, det hand med Muntlig warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Kiel Fliserawn og Peder Andersøn Mørqwe for begangne slagsmaal 2de Pintsedag

indeværende aar, der om widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, Anne
Michelsdatter, Haldor Mørqwe med Kone Brynilde Kolbeensdatter, og Anne Larsdatter
Fliserawn, der efter forbryderne Dom at imodtage til undgieldelse og processens erstatning,
wil fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
de indstevnte forbrydere møtte og tilstoed warselen.
af de indstevnte widner efter paaRaabelse møtte Haldor Mørqwe, som tilstoed det hands
Kone war lovl: warslet, men er syg og sengeligende, der for ej nu kand møde, og vidnet Anne
Larsdatter Fliserawn kom/m/er strax, men ingen wilde svare for Anne Michelsdatter, der ej
møtte.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Siur Glim/m/e af hiemlede stevningen at være Anne
Mikelsdatter, som tiener hos Ole Mørqwe, udj Eget paahør lovl: forkyndt.
Actor paastoed de mødende widner forhørte, og begierede forelægelse for de udeblivende.
Edens forklaring blev vidnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Halvor!! (Haldor?) Brynildsøn, boende paa Gaarden Mørqwe, efter aflagde Eed
vidnede, at 1ste Pintze-dag indeværende aar, om aftenen, gick widnet ud for sin stuedør, for at
Kaste sit vand, da saa vidnet at Kiel Fliserawn stoed ved en hæsse, og havde begge sine
hænder bag paa sin Ryg, og saaleedes holdt sig i hæssen, og Peder Andersøn Mørqwe stoed
frem/m/e for ham. da hørte widnet det Peder siger til Kiel, Fanten s(me?)ttes i mig er ieg
bange for dig. da opløftede Kield sin Knøttet haand, som hand der med wilde slaae Peder,
men om Kield slog Peder eller icke, det kunde widnet ej see. da tog Peder med begge sine
hænder i Kiel og Kastede ham need i Marcken og saa Reiste ham op igien, og saa gick de
begge weien need efter til Fliserawn. Kield Fliserawn og Peder Andersøn Mørqwe sagde
begge at dette war skeet paa en god maade i Drukenskab, og ware de begge druckne, og havde
de drucket paa Lille Hirdt, hvor den ene efter den anden havde skiencket dem, og til sidst
havde Kield Kiøbt en Kande øll af Øyel Lille Hirdt. Actor tilspurte vidnet, om hand icke har
hørt nogen trætte og uEnighed imel: Kield og Peder og hands Ven/n/er. Resp: da det war
passeret som forklaret er, kom Peder sine søstere Sigwor og Brøttewa til dem, og da siger
Brøttewa til Peder, far ej med saadant, du seer Manden er drucken.
2det Vidne, Anne Larsdatter Fliserawn, nu tienende hos Hr: Meldahl, efter aflagde Eed
sagde ej at have hørt eller seet noget widere, end at de begge gick weien need efter.
Afskeediget
de lovl: indstevnte widner Anne Michelsdatter og Brynilde Kolbeensdatter forelæges under
Lovens faldsmaal straf at møde her for Retten næst anstundende aars som/m/er Ting, deres
widne at deponere.
Sigr: Nordahl gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Ole Aarmod, Magne Bystøllen og Ole Helgeland for begangne slagsmaal i liig og
barsel vetle hos Ole Myrland, der om vidner, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc:
Anders Øverland og Ole Aadnesøn Myrland, at anhøre, dom at imodtage til undgieldelse og
processens erstatning. vilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen af sagvolderne eller vidnerne.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Siur Glim/m/e afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt
for en hver af de indstevnte i Eget paahør, og ellers for widnerne under Lovens faldsmaal.
Actor erindrede om Lovdag.
Afskeediget
Sagvolderne Ole Aarmod, Magne Bystøllen og Ole Helgeland forelæges at møde til nest
anstundende aars som/m/erting, til sam/m/e ting forelæges under Lovens faldsmaal straf,
vidnerne Anders Kolbeensøn Øwerland og Ole Aadnesøn Myrland at møde.

Fogden Bildsøe gav til Kiende, det hand efter forige tiltale Contra Niels Traae, æskede sagen i
Rætte, saasom hand ved skriftlig stevning af 24de Septbr: nestl: har indkaldet!! (indladet?)
sagen til Doms, med widere efter stevningens indhold, den hand lagde i Rette, sam/m/e er saa
lydende.
for indstevnte Niels Stephensøn Traae møtte David Reqve, og fremlagde hands skriftl:
indlæg af 8de hujus, saa lydende.
Sagefalds-Eieren
1759: 78
1759.
over Apostels goedset, Sigr: Nordahl, gav tilkiende, det hand under den/n/e sag har indkaldet
den besvangrede Aagotte Pedersdatter for dette sidste begangne leiermaal med Niels Traae, at
anhøre widnerne Anders Kolwe og Michel Slutter, om hindes forige levnet, og i sagen at
imodtage Dom til undgieldelse, og er widnerne under Lovens faldsmaal indkaldet.
den indstevnte Agotte Pedersdatter efter paaRaabelse møtte ej. ej heller møtte widnerne
Anders Kolwe og Michel Slutter.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Siur Glim/m/e afhiemlede stevningen at være de indkaldede
lovl: forkyndt i Eget paahør, og for widnerne under Lovens faldsmaal.
dend af Fogden indkaldede Siur Stephensøn møtte, sagde, da hand var Soldat har hand haft
omgiengelse med indstevnte Agotte Pedersdatter, og blev udlagt for barnefader, men om hand
war det, ved hand icke, og er det omtrendt 5 eller 6 aar siden. Fogden tilspurte ham, om icke
Niels Traae[s] Kone er hands Moder-søster. Resp: jo, hun er hands Moster.
Actor fremlagde en undersøgnings foretning i leiermaal begiengerens boe, datteret 17 Julj
1759, og approberet dend nest paafølgende 30de Aug:, saa lydende.
Afskeediget,
dend af Niels Traae forlangende udsettelse billiges ham, saa bør hand og at nyde beskreven
[h]vis passeret er, da hand til næste ting bør indkom/m/e med sit forsvar, og slutte sagen paa
sin side til Doms. dend indkaldede Agotte Pedersdatter end nu forelæges at møde til næste
ting, ligesom de indkaldede vidner Anders Kolwe og Michel Slutter under Lovens faldsmaal
straf forelæges til næste ting at møde.
Dend 12de Nobr: Er ved Wangens høste Ting saaleedes passeret som følger.
Torbiørn Madsøn Sæwe udgivene skiøde af 8de Nobr: 1759 til Godskalk Knudsøn paa Tolv
mrk: smør i Gaarden Westreim, blev læst.
Torbiørn Siursøn Eie udgivene bøxel brev, med Rewers, af 9de Nobr: 1759, til Godskal[k]
Knudsøn paa ½ Løb smør i gaarden Westreim, blev læst.
En odels Dom afsagt paa Gaarden Lie 1ste Thuun, dend 22 Martj 1759, imel: Citanten Jon
Perdersøn!! og Anders Michelsøn Lie, betræffende Odel og Løsnings Retten til 1 L: 2 pd: 10
mrk: smør, med over bøxel til 12 ½ mrk: smør, i bem:te gaard.
Mons Brynildsøn Grønliens skriftlige forpligt af dags dato til Thomas Gietlesøn med huustrue
Asgier Størkdatter, hvad de aarlig skal nyde til livs ophold, for Gaarden Grønliens afstaaelse,
blev læst.
Torgier Dawidsøn Nedr: Winje udgivene gields brev af 22de Febr: 1758 til Hr: Blyt, indført i
Pantebogen paa fol: 481, blev efter paategnede qvittering af 21de Julj 1759 anvist til
udslettelse.

Sagefalds Eieren Sigr: [Nordahl] gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Ole Larsøn Qwale for begangne leiermaal og barne avling med
Tøssen Herbor Jonsdatter Hougen, begge indkaldet til at imodtage Dom til bøders ærlæggelse
og processens erstatning, wil fornem/m/e om de indstevnte møder. gav ellers til kiende, det
hand, Ole Qwale, ej er Confirmeret i sin Daabes pagt, der for de begge ligeleedes er kaldet at
undgielde efter i rettesettelse og paastand.
Ole Larsøn Qwale møtte, tilstoed warselen, og sagde det hand tilstoed at have besvangret
indstevnte Herbor Jonsdatter, der endnu ej er forløst. sagde sig at være 18 aar gam/m/el, og ej
at være Confirmeret i sin Daabes Pagt.
Tøssen Herbor Jonsdatter efter paaraabelse møtte ej, eller nogen paa hindes wegne.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Siur Glim/m/e afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt
paa Gaarden Bratager, hvor Herbor Jonsdatter har sit tilhold, og det udj hendes eget paahør.
Actor Erindrede om Lavdag.
Afskeediget
Herbor Jonsdatter forelæges at møde til neste ting.
Hr: Fogden Bildsøe gav tilkiende, det hand til underdanigst følge, det Høy lovlig Kam/m/er
Collegii ordre udj skrivelse af 21de Julj dette aar, har ladet indkalde følgende leilendinger paa
Hr: Cancellie Raad Alstrup[s] goeds, som høystbydende til Reluitions Retten til deres Naboer
og granders brug i gaarden, med den tilspørgelse og formaning om de icke imindelighed wil
afstaae Reluitions Retten til deres medbrødere som besidder jordene som leilendinger.
Nemlig, i {Qwitler} \Bordals/ otting, No: 9 Lille Rochne, her om møtte som høystbydende
Ole Andersøn Lille Rochne og sagde, det hands brug i gaarden Lille Rogne som hand haver
bøxlet {og}, \er/ 1 Løb 1 pd: 9 mrk: smør, og hand haver kiøbt Retten til En Løb Ett pund 12
mrk:, og altsaa ickun Kiøbt Retten til 3 mrk: smør meere, end hand bruger, der for ej kand
afstaae sit giorde bud, men sam/m/e vedbliver. J Gulfierding otting, Bræche, No 16, Aad
Knudsøn Bræche møtte og sagde det hand bruger halv anden Løb, har Kiøbt Retten til 2
Løber 2 pund, sam/m/e vedbliver, og vil intet afstaae. i Bordahls otting, Jernes No: 6. her
møtte leilendingerne Niels Brynildsøn og Torgis Olsøn, som bruger, den første 1 ½ Løb, og
den anden 1 Løb, hvor til de haver Kiøbt Retten, som og til den Ene Løb Knud Ellingsøn
bruger, men de blev ved Aactionen!! nød og tvungen til at Kiøbe Reluitions Retten til alt,
siden ingen wilde byde paa den ene Løb, der for vedbliver deres Kiøb, og vil nu icke afstaae.
I Winjer otting, Hellewe No: 13, Henrich Jwersøn og Knud Brynildsøn møtte og sagde, de
haver Kiøbt Retten til 5 Løber, og sam/m/e betalt, der af bruger Niels Henrichsøn 1 Løb og 18
mrk:, men de vil icke afstaae noget af deres tilkiøbte Rett.
Fogden begierede udtog af Protoc: om hvis passeret er.
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1759
Dend 13de Nobr: Er ved Wangens høste-Ting saaleedes passeret som følger.
Elling Jwersøn Gierstad og medJnteressendere udgivene skiøde af 8de Nobr: 1759 til Jwer
Jacobsøn paa 1 Løb 21 mrk: smør med bøxel i Gaarden Leidahl, blev læst.
Jwer Jacobsøn Leidahl udgivene gields brev af 9de Nobr: 1759 til Lars Colbensøn Hegland
for laante penge 200 rd:, mod underpant af 1 L: 1 pd: 11 mrk: smør i gaard: Leidahl, blev
læst.

Wiching Knudsøn Lie og medJnteressendere udgivene gieldsbrev af 11de Nobr: 1756 til
Jacob Jwersøn Leidahl, indført i Pantebogen paa fol: 460, blev efter paategnede qvittering af
9de Nobr: 1759 anvist til udslettesle.
Knud Siursøn Qwarmoe udgivene skiøde af 12 Nobr: 1759 til Siur Knudsøn paa En halv Løb
og 6 mrk: smør med bøxel i gaarden Qwarmoe, blev læst.
Gullich Larsøn Lie udgivene skiøde af 12 Nobr: 1759 til Biø[r]ne Knudsøn Hiembære paa 1
½ Spand smør uden bøxel i gaarden Lie, blev læst.
Hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Rewers, af 12 Nobr: 1759, til Biørne Knudsøn
paa 1 pund 3 mrk: smør i gaarden Lie, blev læst.
Jon Elgie gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Niels Lie for skyldig værende 20 rd:, deels laante penge og deels for avkiøbte
Creature, og om den indstevnte sam/m/e vilde fragaae, da der om at anhøre widnerne Kiel og
Torgis Lie, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, og Debitoren at imodtage Dom til
betalning med processens erstatning, wil fornem/m/e om de indstevnte møder.
den indstevnte Niels Lie efter 3de gange paaRaabelse møtte ej, men widnerne møtte.
Citanten paastoed de mødende widner Eedelig forhørt, og Lavdag for dend udeblivende
Debitor.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Siur Glim/m/e afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt
for Niels Lie[s] Kone Giertrud Knudsdatter, siden Manden ej lod sig finde.
Edens forklaring blev vidnene forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Torgier {Lars} Nielsøn, er boendes paa Gaarden Lie, efter aflagde Eed vidnede,
at ved Ste: Hans tiider indeværende aar war Citantens Kone paa Gaarden Lie og Krævede
penge hos Niels Lie, som hand skulde være Citanten skyldig, da lovede Niels Lie til Michels
dag i aar at kom/m/e need til Citanten og betale ham de skyldig værende 20 rd: Citanten
havde ej noget at tilspørge widnet.
2det Vidne, Kiel Larsøn, boende paa Gaarden Lie, efter aflagde Eed widnede Conform med
første widne, med tillæg, at Niels Lie tilstoed at være Citanten disse 20 rd: skyldig.
Afskeediget,
Niels Lie gives Lavdag til neste Ting.
Jon Growe gav tilkiende, det hand med muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Gullach mit-Bære for skyldig værende 6 rd: 3 mrk:, som skiftebrevet efter hands
salig Fader udviser, der om Dom at imodtage til betalning med Renters svarelse fra
skiftebrevets dato indtil betalningen skeer, samt processens omkostning at erstatte, vilde
fornem/m/e om hand møder.
Dend indstevnte Gullach mit Bære blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Siur Glim/m/e afhiemlede stevningen at være Gullach Mit
Bære lovl: forkyndt i Eget paahør.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Gullach Mit-Bære forelæges at møde til neste ting.
Lars Lem/m/e efter forige tiltalle Contra Laars!! Waale, æskede sagen i Rette, og gav til
kiende, lovlig for Laars!! Waale at have ladet forkynde Rettens forelægelse, og wilde
fornem/m/e om hand møder.
den forelagde Lars Waale blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.

KaldsMændene Jwer Rogne og Siur Glim/m/e afhiemlede forelægelsen at være Lars Waale
lovlig forkyndt udj Eget paahør.
Citanten paastoed Dom til den umyndige Herbor Gullichsdatters arve Midlers Conservation,
samt processens erstatning, allehelst hand ej seer Lars Waale Suffisant at være, desuden, at
hand her paa Tingstædet Wangen war tilstæde, som Almuen kand widne, men nu, da hand
fornam sagerne!! (sagen) blev foretaget, har absenteret sig. af disse aarsager paastoed Dom.
Da blev saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Lars Waale, som forhen Værge for den umyndige Herbor Gullichsdatter, har ej nogen gang
wildet beqvæm/m/e sig til Ober formynderen, i følge Lovens 3de Bogs 19de Cap: 29 art:, at
aflæge Reede og Rigtighed for Myndlingens arve Midler. der for, fra Værgemaalet afsat med
ordre at aflæge Rigtighed og Leverance paa Børne Midlerne til den Nye Værge Lars
Lem/m/e. Der til hand ej heller har været at formaae, hvor for den Nye Værge Lars Lem/m/e
har været nødsaget til midlernes sickerhed, ved stevnemaal at indkalde ham til dette aars
som/m/er ting at blive Dømt til at fremkom/m/e med alle arveskiftebrevene, til oplysning om
Myndlingens Midler, og der efter at aflæge Rengskab!! (Regnskab), samt fra sig levere
Midlerne, og at svare processens omkostning. og som hand den gang ej møtte, blev ham af
Retten givet Lavdag til dette Ting, sam/m/e er efter Actens indhold ham lovlig forkyndt. dog
har hand ej vildet give Retten den tilbørlig lydighed, men Absenteret sig her fra stædet da
sagen skulde falde i Rette. Saa paa det den umyndiges Midler kand worde sicker, Kiendes for
Rett, det indstevnte Lars Waales boe bør strax Seqwestreres til Myndlingens midlers
Conservation, og forblive under Seqvestration indtil hand for alle Børne midler, hvor for hand
har værget, til Citanten og Ober formynderen har aflagt rigtighed og fuldkom/m/en fyldest.
og saa bør Lars Waale, for sin modtvillige og opsætsige forhold i den/n/e sag at betale til
Sagefalds Cassen 2 rd:, og lige saa meget til Justits-Cassen, samt til Citanten i processens
omkostning 3 rd:, inden 15 dagge efter Dom/m/ens forkyndelse under Nam og Exsecution.
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Fogden Ole Lund Bildsøe gav tilkiende, med Muntl: warsel til dette Ting at have ladet stevne
og indkalde Soldat Torgis Sygnebære, widner at anhøre betræffende den handel og
Kiøbmandskab hand i aar haver drevet, der for Dom at imodtage til undgieldelse. wil
fornem/m/e om hand møder.
Hr: Capitain Hierman møtte og sagde, det hand tilstaar at den/n/e sin Soldat er lovlig warslet.
sagde der hos, det hand aldrig har haft nogen handel føren i aar hand har Kiøbt et par bester,
og for den/n/e forseelse erbyder hand sig her inden Retten i fattig børsen at betale strax 9 mrk:
Fogden sagde det hand ej antog det af Hr: Capitainen giorde tilbud, men paastoed de
indstevnte vidner forhørte, og er sam/m/e Herbrand og Lars Tachle, som nu her for Retten
møder. Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
Hr: Capitainen paa Soldatens wegne bød endnu imindelighed at vilde betale til de Fattige 2
rd: for Soldatens forseelse.
Actor war her med fornøyet og frafald sagen, da Hr: Capitainen strax betalte 2 rd:, som blev
lagt i fattig børsen.
Fogden Bildsøe gav til kiende, det hand til dette Ting med Muntl: warsel har ladet stevne og
indkalde Erich Aarnetvedt, fordj hand som Dreng har drevet handel, der for Dom at imodtage
til undgieldelse, og vil hand fornem/m/e om den indstevnte møder.
den indstevnte Erich Aarnetvedt møtte, tilstoed warselen, og sagde det hand ej er Dreng,
men jordeman[d].

Actor forestillede, at det forholder sig med sandhed at den indstevnte er jordemand, og der
for frafalder søgemaalet.
Lensmand Frantz Wenviig møtte paa Aamun Lie[s] wegne, og gav tilkiende, det hand lovl:
har ladet indstevne Niels Fenne til indeværende aars høsteting for 8 rd: 1 mrk:, samt
processens omkostning, og vilde der hos fornem/m/e om den indstevnte møtte.
den indstevnte Niels Fenne blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Citanten paastoed stevningen afhiemlet.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Siur Glim/m/e afhiemlede stevningen at være Niels Fenne i
Eget paahør lovl: forkyndt.
Citanten begierede at den indstevnte maatte worde forelagt at møde.
Afskeediget,
Niels Fenne gives Lavdag til neste ting.
Arveskifte brevet af 1ste Octbr: 1759, sluttet efter Mathias Biørnesøn Mølster, blev læste, og
war stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Mølster 2 Løber smør med bøxel, wurderet 312
rd:, og udlagt til arvingerne, saasom Encken Jngebor Nielsdatter arvet 2 pd: 20 mrk: smør,
Resten er falden i arv imel: børnene, saasom Biørne Mathiasøn arvet 22 mrk: smør, Niels,
Elling og Godskalk Mathias-søn/n/er, hver arvet 13 ½ mrk:, Synnewe, Ragnilde og Anna
Mathias døttere, hver arvet 4 ½ mrk: smør.
Anfind Hallesøn Gierstad skriftl: forpligt af dags dato, paa hvad hands Moder Guro
Anfindsdatter aarlig hos ham skal nyde til livs ophold, blev læst.
Stephen Michelsøn Græfle udgivene skiøde af dags dato til Ole Stephensøn paa ½ Løb 1 mrk:
smør, med over bøxel til 8 mrk: smør, i gaarden Græfle, blev læst.
Lars Monsøn øfre Fenne udgivene skiøde af 12de Nobr: 1759 til Mogns Larsøn paa En halv
Løb smør med bøxel i gaarden øvre Fenne, blev læst.
Fogden Bildsøe gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Drengen Johan/n/es Lille Ringheim fordj hand haver handlet, der om Dom at
imodtage til undgieldelse, vil fornemme om hand møder.
dend indstevnte Johan/n/es Lille Ringheim møtte, tilstoed warselen, tilstoed og at have
handlet noget lidet, dog icke for sig, men for sin gamle Fader, hos hvilcken hand staar i
tieneste for Kost og løn.
Actor paastoed sagen udsat til næste ting, for at indkalde widner til bevis, det den indstevnte
har handlet for sig selv.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Dend 14de Nobr: Er ved Wangens høsteting atter passeret som følger.
Knud Assorsøn Winje gav til kiende, det hand med muntlig warsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Andwe Torbiørnsøn Neqwitne for skyldig værende Reede penge, saasom,
til Reluitions Retten for hands paaboende gaard, udlagt for ham Reede penge 56 rd:, tiid efter
anden forstragt ham 8 rd: 1 mrk: 14 s:, for ham betalt hands gield, eller som min gield antaget
at betale, til Torbiørn Kaaschaar!! (Kolschaar?) 55 rd:, end widere betalt for ham til Baltzer
Smit i Bergen 6 rd: 4 mrk:, for den/n/e sidste post er sat til pant 1 stoer gryde og en
Kaaberpande. tilsammen 125 rd: 5 mrk: 14 s: som er udlagt for ham for et aar siden, og da

ingen Mindelig betalning har wæret at erholde, er hand indkaldet at blive Dømt til at betale
den/n/e Capital med Renter fra høstetinget 1758 og indtil betalningen skeer, med processens
omkosning, men for at oplyse den/n/e sag hvor fra det kom/m/er at Renter paastaaes, da er det
af følgende beskaffenhed, hand overtalte mig, til Kongens Cassa at betalle Reluitions Retten
samt hands gield, da ieg paa hands gaard skulde faae skiøde, og da ieg saadant paa min siide
har opfyld, har hand ej villet meddeele mig skiøde paa Gaarden, der for pastaaes Dom til
skadesløs betalning.
dend indstevnte Andwe Neqwitne møtte, tilstoed warselen, tilstoed og fordringens
Rigtighed, begierede alleene det hands Creditor wilde give ham noget Fordrag, da hand
skulde faae sine penge.
Citanten sagde, det Andwe nu har fixseret ham ved frugtesløsse løfter, fra tiid til anden, og
det nu i et heelt aar, der for ej kunde give lengere fordrag, om hand skadesløs skulde faae sine
penge, af den aarsage paastaaes nu Dom.
dend indstevnte Andwe Neqwitne begierede sagen udsat til over Morgen, da hand her i
Retten vil frem bringe penge eller Caution.
Afskeediget,
Sagen udsættes til over Morgen, som er d: 16 Nobr:
Dend 15de Nobr: Er ved Wangens høsteting følgende passeret.
Hr: Cancellie-Raad Alstrup udgivene gieldsbrev af 18 Nobr: 1756 til Cancellie Raad Fleischer
for laante penge 1999 rd:, imod det underpant af 2/3 Parten i Kongetienden her paa Woss,
blev læst.
Tollef Stephensøn Bryn udgivene Pantebrev til Wiching Jwersøn Hofaas af 14 Nobr: 1749,
indført i Pantebogen paa fol: 307, blev efter paategned qvittering af 22 Sept: 1759 udslet.
Siur Anfinsøn Store Hondwe udgivene gieldsbrev af 14 Nobr: 1759 til Bottolp Andersøn
Gawle for penge 90 rd:, imod det pant af Løsnings Retten til 1 ½ Løb i gaarden Store
Hondwe, læst.
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Lars Ols: Qwale og Lars Hermansøn ibdm: oprettede Odels Mageskiftebrev af 11 Julj 1759
om gaardene Qwale og Lasse-Hougen, som blev Mageskiftet, blev læst.
Henrich Johan/n/essøn udgivene skiøde af dags dato til Michel Henrichsøn paa 1 pund 16 ½
mrk: smør i gaarden Oppeland med bøxel, blev læst.
Hr: Fogden Bildsøe gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne
og indkalde leedig og tienesteløs Dreng Brynild Bryn at undgielde for den handel og
Kiøbmandskab hand driver, der om Dom at anhøre.
dend indstevnte Brynild Bryn møtte, tilstoed warselen, og sagde det hand icke kunde nægte,
som en gamel Dreng der ingen wilde have i tieneste, havde i aar handlet 2 – 3 eller 4 voger
smør, som hand paa Bøygden havde Kiøbt og igien solt i Bergen, kunde ej Ret mindes hvor
mange voger det var.
Actor lagde i Rette Hr: Capitain Barchelaj Attest af dags dato, til beviis at dend indstevnte
havde forhandlet 5 voger smør, sam/m/e er saa lydende.

Brynild Bryn tilbøed sig, for den/n/e sin forseelse, at betale i Fattig bøssen 5 rd:, men som
hand icke havde pengene hos sig, tilbød hand sig der med at møde i Morgen.
Actor begierede sagen til i Morgen udsat.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Dend 16 Nobr: Er ved Wangens høsteting følgende passeret.
Anders Larsøn Kolwe udgivene skiøde af 15de Nobr: 1759 til Lars Andersøn paa 9 mrk: smør
med bøxel, og over bøxel til 9 mrk: smør, i gaarden Waale, blev læst.
Hr: Lieutenant Holk udgivene gields brev af 7 Julj 1753 til Cancellie Raad Fleischer, indført i
Pantebogen paa fol: 379, blev efter paategnede qvittering af 7 Nobr: 1759 udslet.
Brynild Bryn efter sit forige tilbud, til de fattige leverede i Retten 5 rd:, som blev lagt i fattig
børsen. Citanten frafald sit søgemaal.
Fogden Bildsøe gav til kiende, det hand til Justitiens og Politiens i agt tagelse her ved Tinget,
har indkaldet og her foretten!! (for Retten) fremstiller til forhør og Politie Doms erholdelse,
bonde Manden Lars Andersøn Hofde, som i sit druckenskab og fylderie her paa Wangens
giestgiberie, iblandt Almuen, i forgaars dend 14de Nobr:, har siunget om Fanden og Fogden,
og da Actor gick Giestgiberiet forbj, for at gaae paa Tinget, har hand Raabt efter Actor med
de ord Fanden og Fogden, med widere hands slette opførsel. hvor om hand har indkaldet til
widner David Reqwe, Anders Jørgensøn Dagestad, og ellers fremlagde Hr: Capitain Hiermans
skriftl: widne af 14de hujus, saalydende.
Lars Hofde sagde, det hand war saa drucken at hand ej ved hvad hand har sagt, bad om
Naade og icke om Retten, lovede aldrig at dricke sig drucken naar her holdes ting, og om det
skulde skee, da den/n/e sag at staa ham aaben til undgieldelse.
heele Almuen giorde forbøn for ham, det Hr: Fogden wilde pardonere ham den/n/e hands
grove forseelse.
Hr: Fogden sagde, fomedelst Almuens forbøn, wilde hand den/n/e gang tilgive Lars Hofde
sin forseelse, dog saa at hand i fattig bøssen betaler 2 rd: Lars Hofde betalte 2 rd:, som blev
lagt i fattig børsen. og saaleedes sag[en] ophævet.
Magne Giersqwal udgivene gields brev af 16de Apriil 1744 til Cancellie Raad Fleischer,
indført i Pantebogen paa fol: 181, blev efter qvitter: af 16 Apriil 1759 udslet.
Cancellie Raad Fleischer og Brynild Wette udgivene skiøde af 16de Apriil 1759 til Magne
Andersøn paa 2 pd: 28 3/8 mrk: smør i gaarden Giersqwal, blev læst.
Magne Giersqwal udgivene gields brev til Cancellie Raad Fleischer af 16 Apr: 1759 for laante
penge 120 rd:, mod pant af 1 Løb 18 mrk: smør i gaarden Giersqwal, blev læst.
Jon Knudsøn Øfsthuus skriftl: forpligt af dags dato til Knud Røtte, hvad hd: aarl: til livs
ophold skal nyde hos ham, fordj hand for ham har opladt gaarden Lille Røtte, blev læst.
Siur Knudsøn Rong udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 15de Nobr: 1759, til Siur Olsøn paa
1 Løb 1 Spand smør i gaarden Giersqwal, blev læst.

Johan/n/es Opheim gav til Kiende, det hand i Nest avwigte som/m/er haver ved de 2de Mænd
Knud Wasenden og Peder Abeltun ladet opsige en af Matz Knudsøn Seim til Comparenten
udgiven Pante Obligation af 6de Julj 1753, stoer 120 rd:, og som ingen mindelig betalning er
paafuld, har hand med Muntl: warsel til dette Ting ladet stevne og indkalde Matz Knudsøn
Seim at blive dømt til at betale bem:te Capital med alle Resterende Renter fra Obligationens
dato indtil betalningen skeer, imod at 2de Nøds foster for en winter der udj worder gott giort,
samt processens omkostning skadesløs, wilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte Matz Seim møtte, tilstod det {opbl} Obligationen er ham lovl: opsagt,
tilstoed og gieldens rigtighed, men da hand ej er i stand til at betale, wil hand skiøde sin
Eiende jord Seim, som skylder 5 Spd: smør, til den/n/e sin Creditor.
Citanten swarede, at naar Matz Seim strax vil give ham skiøde paa Gaarden, saaleedes, at
hand frit og frelst strax maae tiltræde disse 5 Spd: smør til brug og beboelse, er hand fornøyet
med tilbudet, men i mangel der af paastoed Dom, til den ende begieres sagen til i Morgen
udsat, for at see hvorleedes Matz Seim wil opfylde sit tilbud.
Afskeediget,
Sagen beroer til i Morgen.
Dend 17de Nobr: Er ved Wangens høsteting passeret som følger.
Haldor Knudsøn Lille Rokne skriftl: forpligt af 16 Nobr: 1759 til Gundwor Torgierdatter,
hvad hun aarlig hos ham til livs ophold skal nyde, for gaard: Lille Rokne[s] opladelse. læst.
Hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Rewers, af 15de Nobr: 1759, til Jon Knudsøn
paa 9 mrk: smør i gaarden Lille Røtte, blev læst.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere, til Regnskabernes bilag, følgende
Documenter. 1o det almindelig Tingsvidne, indeholdende 12 poster. 2de: om
Sorenskriverens Tingskyds. 3o at her i Fogderiet findes 3de giestgibere. 4o odels
Mandtallet. 5o Restansen, som er 151 rd: 3 mrk: ? s: og som ingen noget der imod havde at
erindre, war hand Rettens Attestation begierende, som billigens blev efterkom/m/et.
De Laugrettes mænd som Retten tilstundende aar 1760 skal betiene, bleve opnævnte og ere,
Aad Monsøn Gierstad, Ole Pedersøn Finne, Kiel Bøygd, Niels Twilde, Erich Ousgier, Mikel
Lie, Erich Nyre og Henrich Schiældahl. alle Nye.
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Knud Winje efter giorde tiltalle udj sagen Contra Andwe Neqvitne, som blev udsat til igaar,
men efter forlangende skulde hviile til i dag, paa frugtesløsse løfter af den indstevnte Andwe
Neqitne, war nu nødsaget at æske sagen i Rette.
Andwe Neqvitne møtte og sagde at have solt sin gaard til Anders Fenne for 250 rd:, at hand
der med skulde betale Comparentens gield.
Anders Fenne møtte og tilstoed dette Kiøb med saadan accord at betale pengene til den 14
Apriil, naar med gaarden følger 5 tønder Korn, En færings baad, bord med forsæde, da hand
stiller nøyagtig Caution pengene til bem:te 14 April 1760 at betale.
Mikel Rochne fremstoed for Retten og sagde sig god for Anders Fenne som selvskyldener,
disse 250 rd: til den 14 Apriil 1760 at betale.

Citanten sagde, at være fornøyet naar hand til førstkom/m/ende 14 Apriil faar sine penge
med Renter og omkostninger. for nu at oppebie den tiid begierede hand sagen udsat til næste
Ting.
Afskeediget,
Sagen udsættes til næst anstundende aars som/m/erting.
Ole Siursøn skriftl: forpligt af 14 Nobr: 1759 til sin Fader Siur Jonsøn, hvad hand aarlig til
livs ophold skal nyde, for gaarden Rondwe[s] opladelse, blev læst.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ei nogen der wilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
1759
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Anno 1760.
Dend 18de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Søndwe, beligende i Wosse Præsteg:, Winje
Kircke-sogn og Holbøygder otting, med efter skrevene Eedsorene LaugRettes mænd, som
efter Loven er opnævnt, sc: Knud Store-Ringheim, Anders Dugstad, Torbiørn Rogne, Erich
ibdm:, Holgier Rene, Siur Rondwe, Niels Lødwe og Erich Æen, alt til en Odels trættes
afhandling.
Hvorda for Retten fremstoed Bøygde-Procurator Niels Stephensøn Traae paa Øyel Olsøn
Nessem[s] wegne, og gav tilkiende at hand med skriftlig stevnemaal af 4de Octbr: 1759 til
Jorde-Tirsdagen indewærende, og atter med Muntl: warsel til den/n/e Tægte dag, her til
Aastædet har ladet indkalde Synneve Colbeensdatter med Mand Knud Aamunsøn Søndwe,
med Pigen Brøttewa Olsdatter Søndwe med hendes beskickede Formyndere Lars Hægland og
Kiel Bøygd, betræffende at formeener sig at være nærmest Odels og Aasæde berettiget, efter
stevningens formeld, dend hand i Rette lagde, som blev oplæst og er saalydende Lit: A.
for Retten møtte værgen for Pigen Brøttewa Olsdatter, dend Danemand Lars Hægland, som
formeente, det bem:te hands Myndling, som Eeneste Eier til det paastevnte jordegoeds, er den
Rette Odels baaren, og der for paa Myndlingens wegne tager til gienmæle, og tilstaar
stevningerne at være ham med Myndling lovlig forkyndt.
Niels Traae fremlagde En skriftlig beskickelse af 1 Junj a: p: med paastand, de indstevnte
beskickelse widner, sam/m/e at afhiemle, at være værgen Lars Hægland lovlig forkyndt.
bem:te Document lyder saaleedes Lit: B.
Lars Hægland lod tilføre, ufornøden at være Retten ickun til ophold, widner at føre om
den/n/e skriftlige Beskickelse, tilstoed den at være ham lovlig forkyndt, men kunde ej
imodtage det giorde tilbud om den/n/e Odelsjord, der er ved arv hands umyndige Myndling
som ælste Broder datter arvelig tilfalden.
Citanten lagde i Rette Et arveskifte brev af 17 Junj 1745, passeret efter hands Fader, sal: Ole
Odsøn Sundwe, som oplysser arvelinien og jordegoedset, sam/m/e udwisser det hand,
Citanten, er sin sal: Faders anden søn, og at Elste søn, eller Citantens Elste broder, Ole Olsøn,
som nu ved døden er afgangen, var Fader til indstevnte Brøtteva Olsdatter, som er hands ælste
broder datter, og som bem:te hands broder ingen søn/n/er har efterlat sig, formeente Citanten
til dette Odelsgoeds at være nærmeste berettiget. begiere[de] af sam/m/e skiftebrev her udj

acten inddragen arvelinien, de udj skiftebrevet indførte adkomst breve eller skiøder, og alt det
som handler om jordegodset. NB: her indføres den/n/e benævnte Extract af skiftebrevet,
under Lit: C.
Værgen for dend indstevnte umyndige Pige Brøtteva Olsdatter, {sagde} Lars Hægland,
sagde her ej at være nogen tvist om dette ældgamle Odel og Aasæde, hvor til haves Odels
adkomster, men holdt ufornøden, acten ickun til opfyldelse, sam/m/e at frem læge. men da
desputen og trætten alleene er, om anden søn haver Magt at udløse sin Elste broders datter af
den Odel hun efter Fader arvelig er tilfalden, er det hand her om, til sag[en]s oplysning vil
frem læge breve til actens følge, og først beraabte sig paa det af Citanten i Retten lagde
arveskiftebrev af 17 Junj 1745, passeret efter Comparentens Myndling Brøtteva Olsdatters
Farfader. hvor efter, for det andet, Myndlingens Fader, afgangne Ole Olsøn, som Elste søn
har indhiemlet godset, der om fremleger 3de skiøder af 13de Nobr: 1741 og 12de Nobr: 1748
samt 12de Nobr: 1749. siden er bem:te Myndlings Fader Ole Olsøn ved døden afgangen, og
efterlat sig 2de Døttere, da elste Datter arvelig er tilfalden efter Faderen Odelen, hvor om
fremlæges arveskiftebrevet af 13 Junj 1758, hvor af en Extract om arvelinien og jordegoedset
her maatte inddrages, da Myndlingen atter fra sine medarvinger har indhiemlet godset, der om
fremlæges adkomst af 22de Martj 1759, at det i acten maatte inddrages, og saaleedes indlader
sagen under Dom. de fremlagde breve er saa lydende Lit: D. E. F. G. og H.
Niels Traae, hand merckede, paa sin Principals wegne, de fra Contra Parten indkomne
Documenter, neml: hands ælste skiøde af 13de Nobr: 1741, icke har nogen fuldkom/m/elig
hævd efter Loven, altsaa formeenede Comparenten, at hands Principal skulde være nærmest
{til} Løsningsmand til dette paastevnte
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hoved bøle og Aasæde, efter Forordningen af 26de Maj 1752, dends 5te og 6te post, altsaa
vilde fornem/m/e hvad Contra Parten der til wilde svare.
Lars Hægland svarede, at da hands Myndling har arvet godset efter hindes Fader som ælste
Broder, refererede hand sig til sit forrige.
Niels Traae paa sin Principals wegne, fandt fornøden at begiere sagen udsat til en i høst
beleilig tiid, og at faae Et udtog af alt hvad Protocollen er tilført, samt af Contra Partens i
Retten lagde Documenter i Et og alt, saa vit dette paastevnte jordegoeds vedkom/m/er, at
blive beskreven meddeelt. her om forventede den høytærede Rettens bifald.
Afskeediget,
Den af Citanten forlangende udsettelse billiges ham, til En i høst for landmanden beqvem tiid,
som betimelig skal worde Parterne bekiendtgiort. den/n/e Session betaler Citanten saaleedes:
Sorenskriverens skyds fra Hardanger til Wosse Wangen,4 ½ Miil til wands og lands, frem og
tilbage 1 rd: 4 mrk: 8 s:, fra Wosse Wangen her til Aastædet har Citanten forskaffet, Diet
penge i 2de Reise dage 1 rd: 2 mrk:, den/n/e dags foretning er af Citanten forud betalt, Laug
Retten, i henseende til lange weie, per Mand 24 s:, er 2 rd:, tilsam/m/en 5 rd: 8 s:, som
Citanten nu betaler, da der ved endelig Dom paa omkostningerne skal worde Kiendt.
Dend nest paafølgende 19de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Nedr: Winje udj beboeren
Haw Knudsøn Nedr: Winje[s] Stue, beligende i Wosse Præstegield, Winje Kircke-sogn og
Holbøygder otting, og blev Retten beklæd med det her nest foran Specificerede Laugrett,
undtagen for Knud Store Ringheim sat Lars Bøygd, og for Anders Kolwe sat Lars Drøgswold,
som efter Loven er opnævnt.
hvor da for Retten fremstoed Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae for Encken, Eieren
Catharina Blomberg, sal: Aslach Olsen Ringheim[s], og gav tilkiende, det hand med skriftl:

stevning af 12de Apriil nest afvigte her til Aastædet Gaarden Nedr: Winje haver til den/n/e
Tægte dag ladet stevne og indkalde beboeren Haw Knudsøn Nedr: Winje at være nærværende
ved huusene og gaardens samt skov og Marck[s] besigtelse, widner at anhøre, Dom at
imodtage til at fra wiige gaarden, at sware Aabodsfald, samt gaardens Jnventarium og
besætning efter adkomst at levere, de Resterende Kongl: skatter med andre af gaarden
swarende jorddrottelig Rettigheder at erlæge, samt processens omkostninger at erstatte, med
widere efter stevnemaalets indhold, det hand, bilagt med lovlig stemplet papiir, fremlagde,
som blev oplæst og er saa lydende Lit: A.
Citanten wilde fornem/m/e om den indstevnte eller nogen paa hands wegne møder, i mangel
der af paastoed stevningen afhiemlet.
Dend indstevnte Haw Knudsøn Winje blev 3de gange paaRaabt, hands huustroe Gudwe
Baarsdatter møtte, tilstoed den oplæste stevning at være hindes Mand udj hindes Eget paahør
forkyndt for hindes stue dør, men hvor mange dage det er siden, kand hun ej sige. siden
Reiste hindes Mand til Bergen, og war det i gaar 8te dage hand begav sig paa Reisen.
Stevnewidnerne Knud Gitlesøn øvre Oure og Siur Knudsøn Glim/m/ebøen afhiemlede den
skriftl: stevning at være her paa Gaarden ved stue døren for Haw Knudsøn Winje udj hands
Eget paahør lovlig forkyndt i gaar 14 dagge, som war dend 4de Julj.
Citanten sagde, føren der skrides til widere process, wilde hand for sin Principalinde giøre
følgende propocitioner til forliig: 1o dersom Haw Knudsøn Winje nu strax wil fra wige
jorden, saa vil Encken Catharina Blomberg tage gaarden saaleedes som den nu tilsaaet
forefindes, og i dend stand huusene nu befindes, samt skoven saaleedes som den er, og
frafalde ald besigtelse over huuser og skov, og eftergive 6 aars Renter af 42 rd:, som er for
Jnventarium og Creaturer til gaarden, end widere at eftergive de 6 aars Resterende
jorddrottelig Rettigheder, samt de af Eieren udlagde Kongl: skatter og tiende af gaarden, der
beløber sig 17 rd: 3 mrk: 15 s: 2o wil Citantinden, der som Haw Winje eller hands Kone
imodtager mit giorde tilbud, eftergive alle paa sagen anvente omkostninger, og der for ej
forlange det ringeste. 3o vil hun eftergive af Jnventarium En jern gryde, Toe Kør og 2
smaler, samt En qvige, der alt skienckes og eftergives. 4o tilbydes Haw Winje med Kone,
saa lenge de lever, ja en!! (end?) og den lengst \levende/, at nyde til brug og besiddelse, uden
mindste afgifts swarelse, det under gaarden beligende huusmands platz Kaldet Winje-bøen,
hvor aarlig kand udsaaes 5 asker Korn, samt den der til ligende huuse slaatte, og foruden
tillade dem, at om de uden gierdes kand winde høe til 2de Kørs foster, da der til aarlig at have
frihed, men ingenlunde overlade den frihed til andre. vil nu Haw Winje og hands Kone ej
imodtage dette giorde tilbud {og} til forlig, reserverer Citantinden sig Lovens beneficium.
Endelig tilbydes Hav Winje med huustroe, for det 5te: fri huusværelse her paa gaarden for
Dem selv, deres avl af huusmands platset, og de Creature de der paa kand føde, indtil
Citantinden selv kand bebygge huusmands
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pladtset. om alt Citantinden wilde forvente Haw Winne!! [og]? huustroe Gudwe
Baarsdatter[s] swar, siden hindes Mand ej har wildet møde, og om hun desse Citantindens
giorde propositioner wil imodtage, da i Mandens fraværelse at med sig tage tvende forløvere,
det alt ubrødelig skal holdes.
Gudwe Baarsdatter svarede, hvad hindes Mand vil, er hun fornøyet med: men kand intet
svare widere om forlig, føren Manden kom/m/er, wil bede, at sag[en] maatte udsettes til i
Morgen, til forsøg, om hindes Mand til dend tiid kom/m/er hiem.
Afskeediget,
Efter Gudwe Baarsdatter[s] paastand udsættes sagen til i Morgen Klocken 8te Formiddag.

Dend 20de Junj blev Retten atter betiendt udj nest forbem:te sag.
Bøygde Procurator Niels Traae sagde, det Haw Knudsøn Winje kom her til gaarden i aftes
Klocken omtrendt 8te, og i Natt har lagt her i stuen, wilde nu fornem/m/e om hand for Retten
wil møde.
Haw Knudsøn Winje sagde, det hand er fornøyet med det giorde tilbud om forlig i alle
poster, undtagen den post om huusmands platset, da vilde hand slev!! (slet?/selv?) inte befatte
sig med sam/m/e, men paastoed, til livs ophold i hands med Kones alderdom og levetiid, Et
andet aarlig wilkor.
Efter nogen samtale blev Parterne om wilkoret saaleedes forligt: det Catharine Blomberg
aarlig skal give Haw Winje og hands Kone Gudwe til livs ophold 2 tønder Korn, og føde for
dem 1 Koe og 2 smaler. men naar En af dem ved døden afgaar, skal den efterlevende ickun
nyde En tønde Korn og En Koe samt En smales Foster, her foruden skal Haw Winje, saa
lenge hand er goed for at arbeide, have frihed, udengierdes at slaae græs til En Koe Foster,
naar det skeer paa de stæder hvor Eieren ej selv slaaer, eller bliver Eieren til skade. Dette
forlig blev af Parterne for Retten med hænders Reckelse bekræftet og tilstaaet, og der om
Laug Retten skut til provs.
Citanten forlangede adkomsted til Jorden og Jnwentarium, af dato 23 Nobr: 1758, ad Acta
tilført, paa det der af kand sees gaardens Jnventarium og Creature, samt hvad nu ved dette
forlig der af er eftergivet. bem:te adkomst er saa lydende.
Som intet widere war at foretage, betalte Citantinden Laugretten per Mand 2 mrk: 8 s:, er 3
rd: 2 mrk:, og saaleedes den/n/e foretning sluttet.
Dend 23de Junj blev Retten betiendt paa Gaarden Bolstad, beligende i Wosse Præstegield,
Ewanger kk: sogn og Waswærens Tinglav, med efterskrevene Eedsorene Laug Rettes mænd,
som efter Loven er opnævnt, sc: Anders Rasdahlen, Aad Brumborg, Gulich Stywe, Knud
ibdm:, Askiel Ewanger, og for Jon Qwileqwal sat Peder Schorwe, nærværende Bøygde
Lensmanden Ole Brynildsøn Horvej.
For at steene og Reene samt needsette Mod og Marckeskield imel: opsidderne her paa
Gaarden, En hvers brug og Eiendom, saasom Knud Brynildsøn, selvEier, Ole Andersøn,
selvEier, med søn Anders Olsøn, og Askiel Knudsøn, leilending, hvis Eier er Thron Jsaaksøn
Fladebøe i Hardanger. hvor da en hver fiere Eier 1/3 part udj gaarden saavel inden som uden
gierdes.
samtlig beboere war begierende, det Rettens Middel wilde needsætte Marckeskield efter den
anvisning de samtlig beboere lovede at wilde giøre, efter deres indbyrdes foreening. til følge
af den/n/e paastand og begiering, blev begyndt her paa bøen inden gierdes at needsætte
Markeskield saleedes som følger.
Thuuns Marckeskield er, ved Østre Kanten af Knud Brynildsøn[s] smie huus, hugget En
gloppe kaldet Smie-gloppen, sam/m/e wisser op til ager Merckesteenen, der fra i West til LøeMerckesteenen, den wisser i Ildhuus Merkesteenen, der fra i Nord til Lovft Merckesteenen, og
saa i Elven, det indhægnede støcke er Knud Brynildsøn sit Thuun. Fra Ildhuus
Merckesteenen i West til Løe-gloppen, og saa i Weie-Merckesteenen, og saa i Nord til
Thuuns Merckesteenen, der fra i Elven, dette med Mercker indhægnede, er Ole Andersøn sit
Thuun. Fra Weie Merckesteenen i West til Floer-Merckesteenen, der fra i Nord til ReeneMerckesteenen wed Elven, dette med Mercker indhægnede er Askiel Knudsøn sit Thuun. I
Opkom/m/e needsat En Merckesteen som wisser op i Sør til Foss Merckesteenen. paa den
Østre side af disse Mercker Eier Askiel Knudsøn, og paa den Westre Ole Andersøn. Ved
Myren needsat en Merckesteen som wisser i Sør til en grove, der needsat En Merckesteen.
Ole Andersøn Eier paa den Østre side af disse Merker, og Knud Brynildsøn paa Westre siden.
I Krogen ved Stor ageren needsat en Merckesteen som wisser need i becken, Knud Bynildsøn

Eier paa den Østre side af disse Mercker, og Ole Andersøn paa Westre siden. I Løbe skarvet
er hugget en gloppe som wisser i Sør i Ure gloppen, Ole Andersøn Eier paa den Østre side af
disse Mercker, og Knud Brynildsøn paa Westre siden af disse Mercker. i Heien huget en
gloppe som wisser i Sør i Aasnows gloppen, Knud Brynildsøn eier paa Østre, og Askiel
Knudsøn paa Westre siden af disse Mercker. ved Becken hugget en gloppe som wisser i
Nord til Skibsageren, der needsat en Merckesteen, Ole Andersøn Eier paa Østre {Westre}, og
Knud Brynildsøn paa Westre siden af disse Mercker. ved Torbiørnsvogen needsat en
Merckesteen som wisser i Nord i Skibsager Merckesteenen, Knud Brynildsøn Eier paa den
Østre, og Askild
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Knudsøn paa Westre siden af disse Mercker. I Torbiørnswogs(nes?) needsat en Merckesteen
som wisser i Nord i Skibager Reenen, Askiel Knudsøn Eier paa Østre, og Ole Andersøn paa
Westre siden af disse Mercker. Fra Skibager Marckesteenen og op til Storager-Reenen
Marckesten, Ole Andersøn Eier paa Westre, og Knud Brynildsøn paa Østre siden af disse
mercker. ved Sandager (....?) needsat en Merckesteen som wisser op i Veie Merckesteenen,
Knud Brynildsøn eier paa Westre, og Askiel Knudsøn paa Øste siden af disse mercker.
der med den/n/e dag blev til ende bragt.
Dend 25de Junj blev den/n/e foretning atter foretaget, er saaleedes passeret.
Fra Sandveien i Flor Marckesteenen og saa lige op i nederste Flors baret, Ole Andersøn Eier
Westen for disse mercker, og Knud Brynildsøn Østen for. Fra Floer Marcksteenen og i Øst
til Langageren, der needsat en Merckesteen som wisser i Sør udj Baret, Knud Brynildsøn Eier
paa Westre, og {Ole Andersøn} \Askiel Knudsøn/ paa Østre siden af disse mercker. I
Brecken needsat En Merckesteen som wisser i inderste Langager Marckesteen og saa lige op i
baret, paa Westre siden af disse Mercker Eier Askiel Knudsøn, og Ole Andersøn paa Østre
siden. under Kleiwen needsat En Merckesteen som wisser lige op i en needsat Merckesteen
under Bøegaren, Askiel Knudsøn Eier paa Østre, og Knud Brynildsøn paa Westre siden af
disse Mercker. Paa nederste Flaadt, ved en liden Røys, needsat en Marckesteen som wisser
lige op under Store flaat garen udj en needsat Marckesteen, Ole Andersøn Eier paa Westre,
og Askiel Knudsøn paa Østre siden af disse mercker. Paa nederste Flaats baret needsat en
Merckesteen som wisser op i en huggen Røysse Kloppe som wisser op under garen, Askiel
Knudsøn Eier paa Westre, og Knud Brynildsøn paa Østre siden af disse Mercker. ved nedre
Flaats garen needsat en Merckesteen som wisser op i en gloppe under Bergsnuden, Ole
Andersøn Eier paa den Westre, og Knud Brynildsøn paa Østre siden af disse mercker. ved
nedere Flaat garen needsat en Merckesteen, som wisser lige op i en gloppe under Berget,
Knud Brynildsøn eier paa Westre, og Askiel Knudsøn paa Østre siden. Paa den Nordre siide
af Elven, paa Øren ved søen, needsat en Merckesteen Kaldet Tufte Marckesteen, sam/m/e
wisser i Haale (Hoole?) Marckesteen, hvor udj blev hugget en gloppe som wisser i Nord op
under backen i en needsat Marckesteen, Ole Andersøn Eier paa Sør siden mod Elven, og
Askiel Knudsøn paa Nord siden mod backen, og Knud Brynildsøn paa Østre siden lige ind
mod Øre Kleiwen. Paa Nordre siden af Allemands veien, i Øre Kleiwen er udj et skarv
hugget en gloppe som wisser lige (need?) (med?) Bergsbrunen til Horviigens Eiendom, Knud
Brynildsøn Eier paa {Østre siden} Westre siden paa Øre flaaten, og Ole Andersøn paa Østre
siden. Fra Haale Marckesteeenen til Sprake-houg, der needsat en Merckesteen med en
gloppe udj som wisser i en ved Elvebaret needsat Merckesteen, Ole Andersøn Eier paa
Westre, og Askiel Knudsøn paa Østre siden. Fra Sprake houg Marckesteenen og ind i Wolle
Marck, der needsat en Merckesteen, hvor udj er hugget en gloppe som wisser i en
Merckesteen needsat ved Elven. Askiel Knudsøn eier paa den Westre, og Ole Andersøn paa

Østre siden. Fra Wolle Marck steenen og hen under Øre-Kleiwen needsat en Merckesteen
som wisser i Allemandsveien, Ole Andersøn Eier paa den Sør side mod Elven, og Knud
Brynildsøn paa Nordre siden i Backen. Paa Hougs braadet paa Øren er needsat en
Mercksteen som wisser Nord i en Merckesteen ved Laxe-gillen ved søen, Askiel Knudsøn
eier paa Westre, og Ole Andersøn paa Østre siden. i Hougsbraadet atter needsat en
Merckesteen som wisser i Nord til en ved søen needsat Merckesteen, Ole Andersøn Eier paa
Westre siden, og Knud Brynildsøn paa Østre. Giestgiberiets plats er indhægnet med 3
Merckeskield steene og en huggen gloppe, og bliver sam/m/e tilligge fællets for alle Tre
Eierne her i gaarden, dog lade backen uformeent Almuen og den Reisende. Paa Sør siden i
Kleiven er hugget en Albue gloppe som wisser Sør imod Elven, og paa Østre siden ind med
Almandsveien. i et Nes ved Elven, udj et {glopp} skarv, er hugget en gloppe som wisser op i
en gloppe udj et skarv, som wisser Nord op i Almandsveien, hvor der udj braadet er needsat
en Merckesteen som wisser i veien. Askiel Knudsøn eier den hiem/m/este Teig under veien,
og Knud Brynildsøn Eier den inden for. Paa øvre siden af Allemandsveien, paa
Skochepallen, er needsat en Merckesteen Kaldes Kiønne Marck steenen, som wisser i en
gloppe hugget i Bergs-Enden, sam/m/e wisser i Helleregloppen, som wisser atter i en gloppe
hugget under Horwiig merckesgar, og er sam/m/e en T gloppe. paa Westre siden af disse
mercker Eier Ole Andersøn, og paa Østre siden Askiel Knudsøn. Ved Løeflæcken er needsat
en Merckesteen som wisser i Kuppedahls-ham/m/er, der hugget en gloppe som wisser ligge
med Kuppedahls-ham/m/eren ind i en Kors gloppe, der fra ind i sam/m/e ham/m/erlag udj en
T gloppen, det Westre Kors wisser i en skarv gloppe under merckes gierdet, den Østre Kors
wisser need
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i en winckel gloppe i nedre enden paa Merckesmyren, paa Westre siden af disse mercker i
Kuppedahlen eier Askiel Knudsøn, paa Østre siden fra Korsen og need til winckel gloppen
{ejer} og i Kleiwe gloppen og need til Almands weien eier Knud Brynildsøn, fra Kors
gloppen og op til Skarv gloppen samt T gloppen eier ligeleedes Knud Brynildsøn. under
Almands weien, ved nederste enden af Storøen ved Elven needsat en Merckesteen som wisser
lige op til en i Rinden needsat Merckesteen, sam/m/e wisser i Allemands veien, Ole
Andersøn eier paa indre siden af disse Mercker, og Knud Brynilsøn paa yttre siden. ved
Elven needat en Merckesteen, Kaldet Løe-marcksteen, som wisser op udj et skarv i
Allemands weien, der hugget en gloppe, sam/m/e wisser udj den forhen om/m/elde winckelgloppe, Ole Andersøn eier paa den yttre siden, og Askiel Knudsøn paa indre siden af disse
mercker. I Kløwe-skarvet under Allemands veien er hugget en gloppe som wisser op i en
gloppe oven for weien, hugget i en berg Rust, som wisser op i inderste enden af
Merckesmyren i en liden bergham/m/er, der hugget en gloppe, sam/m/e wisser op i den forhen
omtalte T gloppe, Askiel Knudsøn Eier paa den yttre siden af disse mercker, og Knud
Brynildsøn paa indre og øvre siden. i Flegen under Allemands veien er hugget en gloppe
som wisser op i Kroge gloppen, der fra i {Stue g} Stube gloppen, og saa op i Kuppedahlsham/m/eren i Merckes hougen, er endemercket, Knud Brynildsøn Eier paa yttre siden af disse
mercker, og Ole Andersøn paa indre siden til merckesgaren imel: Rongen og Bolstad.
Bolstadstranden inden for Qwærnhuus Elven er i veien hugget en gloppe som wisser need i
Elven og op paa Qwernhuusdahlen, der udj en stoer steen hugget en gloppe som wisser i
Qvernhuus berget, Askiel Knudsøn Eier paa Westre siden af disse mercker, og Knud
Brynildsøn paa Østre siden. inden for Rasdahls løbes wei er needsat en Merckesteen som
wisser i en gloppe hugget i de store steene i uhren under berget og saa i berget, Ole Andersøn
Eier paa den Østre side af disse mercker, og Knud Brynildsøn paa Westre siden. i Leire
Støken er efter hin anden hugget 2de glopper som wisser i berget, paa hiem/m/e siden af

disse merckr eier Ole Andersøn, og paa indre siden eier Knud Brynildsøn. ved Elven i
Kierøen er udj en steen hugget en gloppe som wisser op paa Store Flaatten, udj en i en steen
hugget gloppe som wisser i berget, hiem/m/e for disse mercker eier Knud Brynildsøn, og
inden for eier Ole Andersøn. i indre enden af Store Flaatten er hugget en gloppe i en steen
som wisser op i berget i en gyldre, der fra need igien i braadet, der hugget en gloppe, sam/m/e
wisser need i Elven, Ole Andersøn Eier hiem/m/e for disse mercker, og inden for eier Askiel
Knudsøn. i Løe enden er hugget en gloppe som wisser lige op i Bergs Noven, og der fra need
igien i en Merckesteen needsat paa Elvebaret, Askiel Knudsøn Eier paa hiem/m/e siden af
disse mercker, og Ole Andersøn paa indre siden. I Skreeløbet udj en steen er hugget en
gloppe som wisser op i Skreeløbet udj en gloppe hugget i en stoer steen, sam/m/e wisser atter
need udj en Marckesteen paa Elvebaret needsat, Ole Anderøn eier hiem/m/e for disse
mercker, og Knud Brynildsøn inden for. i Wasend Kleiwen udj en steen hugget en gloppe
som wisser op i Berget udj en huggen gloppe, hiem/m/e for disse mercker eier Knud
Brynildsøn, og inden for eier Askiel Knudsøn.
da dagen war forløben.
Dend 26de Junj er saaleedes forettet.
Paa nedere Driwe berget hugget en gloppe som wisser beent op i Sør til Holle Kleiwen, der
hugget i berget en winckel gloppe, sam/m/e wisser i Syd West til 3 glopper hugget i berget
ved Drivebecken, sam/m/e wisser til Rasdahls mercket, altsaa er endemercket. Askiel
Knudsøn eier paa Westre siden af disse Mercker, som er Westen for Driwe-berget, og Ole
Andersøn Eier paa den Østre side. Paa Nedr: Drive berget, lenger Øst udj en stoer steen
hugget en gloppe som wisser op i Sør til Klywes-berget, der hugget den 2den gloppe, sam/m/e
wisser op til Nonhougen, der hugget paa den Østre side af Hougen den 3die gloppe, som
wisser ud til den 4de gloppe kaldet Ure-gloppen, som wisser til Rasdahls mercket. Knud
Brynildsøn Eier paa den Østre side af disse mercker, og Ole Andersøn eier paa Westre siden.
Ved Elven i Brislingebotten, udj en hammer hugget En gloppe som wisser strax op om weien
i den anden gloppe, der fra op i et Berg paa Fagerbræchen, der hugget den 3die gloppe, som
wisser op i Fielbrunen i Kallestad-steenen, som er endemercket. Ole Andersøn Eier paa den
yttre siden af disse mercker, og Askiel Knudsøn Eier paa hiem/m/e siden. Ved Gotbæchen i
en ham/m/er er hugget en gloppe som wisser op i Dantsige hougen udj en bergs-Nov, hvor der
blev hugget den anden gloppe som wisser op i Grøwle-ham/m/eren under Nons garen, der fra
til Nonsgar hougen gaar mercket. Ole Andersøn eier uden for disse mercker, og Knud
Brynildsøn Eier hiem/m/e for merckerne. ved Elven under Kleiwen, i en steen blev hugget
En gloppe som wisser op i Kleiwe-ham/m/eren, paa øvre siden af veien i Kleiwen er hugget
den anden gloppe som wisser efter Bergs-Ramen, Knud Brynildsøn Eier uden for disse
mercker, og Ole Andersøn eier hiem/m/e for merckerne. hiem/m/e for Kleiven ned ved
Elven er udj en steen hugget en gloppe som wisser op i en Marckeskielsteen needsat oven for
veien, sam/m/e wiser op i Tortnedalen udj en stoer steen, hvor udj blev hugget en gloppe,
sam/m/e wisser i Nord udj en stor sten,
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hvor udj blev hugget en winckel gloppe, som er ende mercket. Ole Andersøn Eier paa den
yttre siden af disse mercker, og Knud Brynildsøn eier paa hiem/m/e siden. I Kleiwe Myren,
udj en stoer steen blev hugget en gloppe som wisser op i Tortnehoug-berget, der hugget paa
Berget den anden gloppe, som wisser i Øst ind under en bergs ende, hvor der ligger en stoer
steen, der udj hugget den tredie gloppe. Knud Brynildsøn eier uden for disse mercker, og
Askiel Knudsøn hiem/m/e for, som her har en dobbelt Teig. I Tortnehougen, udj en
ham/m/er hugget en gloppe som wisser i {Sør} Nord med Tortnehougs øken til anden gloppe

som wisser til Tortneskaret. Ole Andersøn Eier Westen for disse mercker, og Askiel Knudsøn
Østen for. {I T} Paa Tortneskaret lenger paa Øst hugget en gloppe som wisser frem fra
Røcken paa Tortne skaret. Askiel Knudsøn Eier pa Westre siden af dette mercke, og Knud
Brynildsøn paa Østre siden. Paa Tortneskaret i Løbeskielenden er hugget en gloppe som
skiller alle disse endemercker. ved Elven paa yttre siden af Furrenesset er hugget en gloppe i
en bergs Nov, som wisser op i Første berg ham/m/er, der hugget den anden gloppe, sam/m/e
wiser op under weien i en Marckeskielsteen, den wisser op i Torteham/m/er-Nowen, som er
endemercket. Askiel Knudsøn, som har den dobbelte Teig, ejer paa den yttre side af disse
Mercker, og Ole Andersøn eier paa hiem/m/e siden. Ned imod Elven, i en ham/m/er imel:
lille og store Helvede, blev hugget en gloppe som wisser i den Første berg ham/m/er, der
hugget en gloppe som wisser op til Friskfød, der hugget den tredie gloppe udj en stoer steen
paa øvre siden af veien, sam/m/e wisser lige op i berget, Ole Andersøn eier paa den yttre side
af disse Mercker, og Knud Brynildsøn paa hiem/m/e siden. Paa neste ham/m/er neden ved
Elven hiem/m/e for lille Helvede, blev hugget en gloppe som wisser op paa den anden
ham/m/er, der hugget anden gloppe udj en steen, som wisser op paa øvre siden af veien udj en
liden skarv, der hugget den tredie gloppe som wissel op til Tortneskarv-Ram/m/en, som er
ende-mercket. Knud Brynildsøn Eier paa yttre siden af disse mercker, og paa hiem/m/e siden
eier de alle de forhen om/m/elte hiem/m/e Teiger.
her med den/n/e dag tog ende.
Dend 27de Junj er følgende paseret.
I vetle Steenuhren under Qvilefossen, i en stoer steen hugget en gloppe som wisser op i
Løbes berget, er ende mercket, Østen for disse mercker eier Askiel Knudsøn, og Westen for
eier Knud Brynildsøn. paa Løbetsberget er hugget en gloppe som wisser i Aasbræchen under
weien, i et skarv hugget en gloppe som wisser igienem Aasbræchen under den anden wej, i en
steen hugget en gloppe som wisser ud igienem Aasbræchene, i en Ree(nde?) ham/m/er udj
Aasbræchebraadet, der hugget en gloppe som wisser tvert {ham/m/er} over ham/m/eren hen i
en anden ham/m/er imod vetle Helwede, der hugget en gloppe som er ende mercket. Knud
Brynildsøn eier paa den Østre side af disse mercker med weien, og Ole Andersøn paa Westre
siden. I GietEwefossen hugget en gloppe som wisser efter Bergsbruunen, der hugget en
gloppe som wisser op til Tøm/m/erqviile efter sam/m/e ham/m/erlag, paa Westre side af
weien hugget en T gloppe som widner i en gloppe {need} tvert over weien i Øst, gloppen er
hugget i et lidet ham/m/erskarv, sam/m/e wisser need i en gloppe hugget i Bergenden, der fra
lige i elven, er ende mercket. Ole Andersøn Eier hiem/m/e for disse mercker, og Knud
Brynildsøn uden for. Fra forbemelte T gloppe gaar byttet efter sam/m/e ham/m/erlag udj en
anden gloppe strax uden for, og den wisser i en anden T gloppe i sam/m/e ham/m/erlag, som
wisser i en anden gloppe tvert over weien, som wisser atter udj en gloppe hugget i en steen
nede imod Elven, sam/m/e wisser i Elven. Knud Brynildsøn Eier hiem/m/e for disse mercker,
og Askiel Knudsøn uden for. Fra den sidst bem:te T gloppe gaar byttet ud om Stakemyren
udj en gloppe hugget i et skarv, som wisser i Rødheller Kleiwen, der hugget en gloppe som
wisser med Rødhellerne ud igienem i Frimyrskaret, som er ende mercket, hiem/m/en for
Rødheller Kleiwen, i en ham/m/er er hugget en gloppe som wisser i gamle Knud-helleren, der
hugget en gloppe som wisser lige i Elven. Askiel Knudsøn Eier hiem/m/en for disse mercker,
og Ole Andersøn uden for. I Krogen af Twerbæchen needsat en Merckesteen som wisser
need Tverbæcken og hen i Elven, og saa op udj en i en ham/m/er hugget gloppe som wisser
op i Tunge gloppen, er hugget udj en steen, der fra beent i Fieldet. Ole Andersøn Eier
hiem/m/en for disse mercker, og Askiel Knudsøn uden for. ved Elven, i en steen paa en Myr
hugget en gloppe som wisser op i Rusten hiem/m/e i Markehougene, udj en steen hugget en
gloppe som wisser op i en gloppe hugget udj en stoer steen under en liden Fos, sam/m/e
wisser lige i Fieldet. Askiel Knudsøn eier hiem/m/en for disse mercker, og Knud Brynildsøn

uden for. ved Marckevaet udj en skarv knult er hugget en gloppe som wisser udj en steen
under Marcke myren, der hugget en gloppe som wisser lige op i fieldet. Knud Brynildsøn eier
hiem/m/e for disse mercker, og Ole Andersøn uden for. oppe ved Marcke groven udj et skarv
er hugget en winckel gloppe som wisser lige med groven i Elven og op i Fieldet. Ole
Andersøn ejer hiem/m/e for disse mercker, og Knud Brynildsøn uden for. hiem/m/en for
Bergsdahl løbet
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Neden ved Fossen er hugget 2 glopper efter hin anden i tvende steene som wisser i
Skarpeheien i Fieldet. Knud Brynildsøn eier hiem/m/e for disse mercker, og Askiel Knudsøn
uden for. ved Rødhellerenden i Frimyr Skaret er hugget en gloppe som visser i Field
bruunen. Ole Andersøn eier uden for disse mercker, og Knud Brynildsøn hiem/m/en for. ved
weien hiem/m/en for lille Tverbecken udj et lidet skarv er hugget en gloppe som wisser beent
i West i en liden bergs Røck imod Mølkistedahls-Kleiwen, der hugget en gloppe i bergs
Røcken, som wisser i Haldorsdahl enden, der udj en liden bergs ham/m/er hugget en gloppe
som wisser i Field bruunen, Knud Brynildsøn eier uden for disse mercker, og Ole Andersøn
hiem/m/e for. Neden for St(u?)e Kleiwen er hugget en gloppe udj en liden ham/m/er, som
wisser i West i en anden gloppe, tredie og Fierde gloppe, den Fierde gloppe er en T gloppe
udj Aaspehielsbraadet, sam/m/e wisser need efter Braadet udj en ham/m/er, der hugget en
gloppe som wisser udj Hellergloppen i sam/m/e Braadet, der fra need i Løijbets gloppe, alt
efter sam/m/e Braad, sidste gloppe wisser i Øst end efter sam/m/e Braad lige til det andet ende
mercke. Ole Andersøn eier uden for disse mercker, og Askiel Knudsøn hiemmen for.
Den 28de Junj er passeret som følger.
I Geitebott giellen udj en stoer steen paa Berget hugget en sneegloppe, som wisser i Berget
og efter Bergs ram/m/en hen i Geitelwe-Fossen, som er ende mercket. Ole Andersøn Eier
hiem/m/e for disse mercker, og Knud Brynilsøn uden for imod Geitelven. I Geitebot
ham/m/eren udj en Bergsnov hugget en gloppe som wisser op under uren i Geiteboten, der
hugget en gloppe udj en ham/m/ersteen, som wisser op i Løbet i Bergs brunen, som er ende
mercke. Knud Brynildsøn Eier inden for disse mercker imod Elven, og Ole Andersøn uden
for. ved Søen uden for Koppeskier helleren udj et skarv hugget en gloppe som wisser først i
Søen og siden op i en swart swae, hvor der udj Bergs Noven blev hugget en gloppe som
wisser op i Ospejel-braadet udj en ham/m/er, der hugget en winckel gloppe som wisser i
Sydwest i Ospejel-braadet udj en anden ham/m/er, der hugget en gloppe som wisser i en
steen, hvor udj blev hugget en gloppe ved sam/m/e Ospejel-braadet, den wisser til en bæck
ved sam/m/e Braad, hvor der udj et skarv blev hugget en gloppe, sam/m/e wisser op ved
Haldorsdahls-ende, hvor der udj en ham/m/er blev hugget en bue, eller halv Maanet gloppe
som wisser i West til Hywingsbot-Knøsen, i skarv hugget en gloppe som wisser i høyeste
Knøsen, der hugget udj et skarv en winckel gloppe som wisser i Nordwest til Brynilds løbet,
der efter hin anden hugget tvende glopper, og den sidste, som er en T gloppe, blv hugget i en
stoer steen paa Løbet, som er ende Mercket. inden for alle disse Mercker Eier Ole Andersøn,
og uden for Askiel Knudsøn paa den Westre side. ved Søen tet ved Bæcken paa Westre side
i Hywigsbotegroen udj et Berg skarv hugget en gloppe som wisser op efter Gillen, hvor der
efter hin anden er hugget tvende glopper, den sidste wisser op i T gloppen paa Brynildsløbet,
som er ende mercke. Askiel Knudsøn Eier paa den Østre side af disse mercker, og Knud
Brynildsøn paa Westre side ved Hywingen. I Skaansviigen ved Søen ved den inderste vej i
en liden steen hugget en gloppe som wisser weien op igienem i backen, udj en stoer steen
hugget en gloppe, den wisser op i en steen under en sort swae, der hugget en gloppe, sam/m/e
wisser op over svaen og op over Brunen, hvor der udj en steen blev hugget en winckel gloppe

som wisser i West udj en Bergs brun, der hugget en winckel gloppe som wisser efter Bergs
røcken og lige op i Fieldet. Askiel Knudsøn Eier inden for disse Mercker, og Knud
Brynildsøn uden for. Ved den yttre wei ved Søen, i Skaansviig bachene udj en stoer steen
blev hugget en gloppe som wisser lige op igienem udj en Høg!! (Houg), hvor der udj Hougen
i en stoer steen blev hugget en gloppe, sam/m/e wisser op paa de smaae sorte ham/m/ere, der
hugget en gloppe, som atter wisser op i en anden ham/m/er, der hugget en gloppe som wisser
lige op i Fielbrunen, der er ende mercke. Knud Brynildsøn Eier inden for disse Merker, og
Ole Andersøn uden for. Oppe i Skaansviig-Fossen paa den Østre side af Elven udj en stoer
steen hugget en gloppe som wisser beent i Sydost til Skaansviigbotnen, udj en steen hugget en
gloppe som wisser op i en Bergs Nov, der hugget en gloppe, den wisser lige op i Fieldnoven.
Ole Andersøn Eier paa den Østre side af disse mercker, og Knud Brynildsøn paa Westre
siden. paa den Westre side af Skaansviig Elven eier Askiel Knudsøn. Paa den Nordre side af
Fiorden, Wichenes inden paa er efter hin anden udj et skarv hugget tvende glopper som wisser
op i Fieldbrunen. Askiel Knudsøn Eier uden for disse mercker, og Ole Andersøn inden for. I
Stredegielnæsset ved Søen hugget en gloppe som wisser efter Bergrøcken lige op i
Fieldbrunen. Ole Andersøn Eier uden for disse mercker, og Knud Brynildsøn inden for.
Som intet widere war at forette, bliver over den/n/e foretning følgende beregning:
Sorenskriverens skydts for 6 ½ Miil til lands og wands 1 rd: 1 mrk: 12 s:, hiem igien
Modereres formedelst andre foretninger, Diet for tvende Reisedage 1 rd: 2 mrk:, de 3de
første dages foretning 4 rd:, de tvende sidste dage 1 rd: 2 mrk:,
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Laugretten i 5 dage, per Mand 1 rd:, er 6 rd:, Lensmanden, som har tilkaldet Lauretten og
stedse gaaet Rettens Middel til haande, kand ej ringere have end 2 rd:, til sam/m/en den/n/e
foretnings bekostning 15 rd: 5 mrk: 12 s:, foruden foretningens beskrivelse og det stemplede
papiir, som alt blev betalt, og saaleedes den/n/e foretning sluttet.
Dend 30de Junj blev Retten betiendt paa Leigren kaldet, beligende i Wosse Fogderie,
Waswærens Tinglaug, Hougs Præsteg: og Stamnes kk: sogn, med det ved gaarden Bolstad[s]
foretning Specificerede Laugret, som efter Loven er opnævnt. nærværende Bøygde
Lensmanden Ole Brynildsøn Horvej,
efter til Kaldelse af Welædle og Welbr: Hr: Lieutenant Friderich Christian Holk, som
fremstoed for Retten og gav tilkiende, det hand ved skriftlig Rydnings Fæste brev af 27de
Septbr: 1759, hos Eieren til gaarden Stamnes, agtbare Niels Monsøn Waage, har erholdet
frihed her paa gaardens grund udengierdes at oprydde sig et plats til huusewaaning og
Kiøckenhave, med widere efter det allegerede brevs indhold. saa har hand fundet sig
anleediget, ved skriftlig stevnemaal af 28de Maj sidstl: til den/n/e tægtedag at indkalde til
den/n/e Tægtedag bem:te Eier Niels Monsen Waage, at være nærværende, paa det Citanten
wed lovlig Marckeskield kand faae udsteenet den platz hvor widt den/n/e hands Rødnings
frihed skal stræcke sig. der om fremlagde bem:te skriftlig stevnemaal. som war bilagt med
lovl: stemplet papiir, samt det paaberaabte Rydnings Fæste brev, der alt blev oplæst og er saa
lydende Lit: A. og B.
Dend indkaldede Eier Niels Monsen Waage møtte, vedtog lovl: warsel, sagde at være willig
til at giøre anvisning til den belovede Rødning at den kand worde udsteenet. sagde der hos, at
have en MedEier her udj gaarden, som er Knud Swensøn Norre Wiigen. hvor om Hr:
Lieutenant Holck har været uvidende, der for ej er kaldet til den/n/e foretning: men
Comparenten har dog formaaet bem:te sin MedEier godvillig at møde, foretningen at bivaane,

og sit samtycke til dette foretagende at give. wil haabe han ligeleedes vedtager Rødnings
Fæste brevet.
Knud Norewiig fremstoed for Retten og sagde, det hand paa sine Steebørns vegne som
medEiere her udj gaarden, vedtager Niels Waage[s] givene Rødnings frihed, og strax
underskriver det af Niels Waage udgivene Rødnings Fæste brev, wil og bivaane steenings
foretningen om Markeskieldet, for saa wit skee kand i Kærlighed.
Rettens Middel med Parterne wedtog strax at gaae her i udmarcken og Fæehagen, for at
needsætte Marckeskiel efter den frihed de tvende Eiere selv vil give og der om giøre Retten
anvisning.
Da blev Lieutenant[en] af begge Eierne, med deres leilendinger Siur Knudsen og Johan/n/es
Hansen {anviisn}, som paa Egene og Johan/n/es Johansen[s] wegne møtte, anviist de udj Fæe
hagen Norden for weien, fra weien og under Fieldet, og fra Slotte træet og need imod Søen
ligende backer, som med Marckeskield saaleedes blev indhægnet. udj et Bergskarv oven ved
Slotte {trætte} træet blev hugget en gloppe udj et Bergskarv, som wisser først op til det strax
ved ligende Nederste berg, og saa i lige linie need til første jørne af Slotte træet, ved garen
needsat En Merckesteen som wisser lige need i weien. imel: disse mercker er needsat 4
Merckeskields steene efter hin anden, og udj en stoer jordfast steen hugget en gloppe. i den
sidste Merckesteen, som er sat strax Norden for veien, blev hugget En gloppe som wisser
need efter paa Nordre siden af weien, hvor der efter hin anden blev needsat paa siden af weien
4re Merckeskieldsteene, hvor af den sidste steen udi en liden houg needsat, wisser i den Bæck
ved huusmands platset, og følger saa bæcken i Nord mod Berget.
dette saaleedes med Marckeskield indhægnede støcke Fæe hage blev til Hr: Lieutenant
Holck godvillig overladt, der paa at bygge og Rygge til sin fordeel, gavn og nøtte som hand
best ved og kand efter Rødnings forordningen.
Hr: Lieutenant Holk, som selv bekoster den/n/e foretning, sagde, da alt nu er skeet i
Kærlighed, og det til Rødning ham overlatte støcke udmarck er ham med goed Kærlighed og
Eenighed overladt, saa enskiøndt hands Fæstebrev af 27de Septbr: 1759 ickun siger, det hand
aarlig til Grund Eierne skal betale 4 mrk: Danske, saa lover og tilsiger hand, dog aarlig til til!!
Grund Eierne at betale En Rigsdaler, og saaleedes om hvis passeret er, Parterne for Retten
sam/m/e bekræftede med deres hænders Reckelse og stadfæster.
Dend 3de Julj blev paa Ewanger Tingstue med Waswærens Tinglav[s] Almue holden
Som/m/er- Sktte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire Laugrett som
paa fol: 75 findes opnævnt og Specificeret, nærværende inden Retten Fogden Ole Bildsøe
med Bøygde Lensmanden Ole Brynildsøn Horvej og den Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret følgende Forordninger og ordres.
1o Forord: angaaende En Kongl: almindelig Pensions Casse paa livs-tiid, dateret 5te Martj
1760.
2o angaaende Els-dyr i Norge at frede, af 28de Apriil 1760.
3o angaaende det oprettede Vestindiske og Guinæiske Rente- samt Genera[l]-ToldKam/m/er af 7de Janv: 1760.
4o Rente Kam/m/er skrvelse til Fogden Bildsøe af 5te Apriil 1760, angaaende den
almindelige Pensions Cassa paa livs tiid, det Fogden, naar nogen sig hos han/n/em anmelder
at interessere i den/n/e Cassa, da indskuderne at imod tage, og der for meddeele dem interims
Beviis.
4o!! Stiftbefalings Mandens ordre til Fogden, af 26de Febr: 1760, at tilsee det Forordningen
af 8 Martj 1757, om brendeviins brenden paa landet, Stricte worder efterlevet, saa den ej
worder illuderet.

Eirich Aadsøn Jærrald udgivene bøxel brev, med Revers, af 3 Julj 1760, til Jon Asgrimsøn
paa 14 mrk: smør i gaarden Mæstad, blev læst.
Hr: Provsten Ruus udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 22 Martj h: a:, til Jon Asgrimsøn paa
12 mrk: smør i gaarden Mestad, blev læst.
Niels Monsøn Waage udgivene bøxel brev, med Rewers, af 12 Nobr: 1759, til Johannes
Johan/n/ssøn paa 1 pd: 3 mrk: smør i gaarden Stamnes, blev læst.
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Kongl: allernaad: skiøde af 22 Septbr: 1759 til Knud Holgiersøn paa Løsnings Retten til En
halv Løb smør i gaarden Ellie, blev allerunderdanigst læst.
Fogden gav tilkiende, at hand udj antegnelsernes 19de postes 2den Art: udj hands
allerunderdanigste aflagde Regnskab for 1758, er paalagt med Tingswidne at oplyse, hvor
længe Johan/n/es Olsen i Lejren haver brugt giestgiverlig Næring i bem:te Leiren, for der efter
af ham efter befindende at udreedes dend af deslige Næring og brug i skatte Forord: ansatte
skatt 2 rd: aarlig. bem:te Johan/n/es Leiren er og til dette Ting indkaldet.
den indkalde formedelst legemlig swaghed møtte ej.
Hr: Fogden war begierende, det Almuen med Bøygde Lensmanden wilde give deres
sandferdige swar til lovl: Tingswidnes erlangelse.
Almuen Eenstem/m/ende swarede det Johan/n/es Olsøn som En fattig huusmand har sat i
Leiren over 20 aar, og ernæret sig af fiskerie, samt for betaling at fløtte den Reisende, naar
hands tieneste behøvedes: men aldrig holdet Giestgiberie eller der til haver nogen
beqvem/m/e huuse: men som strax inden for stædet gaar en sterck strøm, som aarsager, naar
Søen udfalder, at den Reisende maae ligge stille ved Leiren indtil Søen Fløer: saa har det hent
sig, det hand undertiiden, {men icke allet} dog ickun sielden, har haft en pott øll for den
Reisende. Og da det er bekiendt det huusmanden Johan/n/es Olsøn, som er en fattig Bonde
søn, er En meget fattig Mand, har Almuen meget forundret dem over hvorleedes Hr: Fogden
af den fattige Mand kunde tage 4 rd: Extra-Skatt; da hands heele formue ventelig ej udgiør 20
rd:
Hr: Fogden war Tingsvidne begierende om hvis passeret er.
Hr: Fogden gav til kiende, i anledning af antegnelsernes 10de post, udj aflagde Regnskab pro
1758, til dette Ting og stæd har ladet indkalde opsidderne paa de her beligende aftags gaarder
Ewanger og Wæhle, for tydelig at tilkiende give hvor meget deres jorddrotter aarlig udj penge
gaatgiører dem udj landskylden, for det skeede aftag.
Torbiørn Jonsøn Ewanger møtte og sagde, det hand aarlig i landskyld betaler 1 rd: 4 mrk: 2
s: Aschiel Jonsøn Wæhle møtte og sagde, det hand til Præsten betaler i landskyld 1 rd: 12 s:,
og til Kircken 1 rd: 12 s:
Fogden war, om hvis passeret er, Tingsvidne begierende.
Ragnilde Olsdatter Møkeltvedt udgivene skiøde af 6de Nobr: 1756 til Jwer Jwersøn paa 2 pd:
6 mrk: smør i gaarden Møcheltvedt, blev læst.
Berge Siursen Hewe og Anders Gullichsøn Fan/n/es udgivene skiøde af dags dato til Knud
Gullichsøn paa 1 pd: 10 ½ mrk: smør i gaarden Aarhuus, blev læst.

Dend 4 Julj er ved Waswerens Som/m/er-Ting følgende passeret.
Arveskifte brevet af 24de Martj 1760, sluttet efter afgangne Knud Olsøn øvre Lie, blev læst,
og war stervboen eiende jordegoeds i gaarden øvre Lie 12 mrk: smør med bøxel, wurderet 36
rd:, og udlagt i gields fordringer til Mons Knudsøn 1 1/3 mrk: for 4 rd:, Jacob Knudsøn lige
saa 1 1/3 mrk:, og Ole Monsøn Bræche 9 1/3 mrk: for 28 rd:
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere den/n/e Termiins skatte Restance, hvis
endelig Sum/m/a war 149 rd: 3 mrk:, som af Retten blev fors[e]iglet.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der vilde gae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
Dend 5te Julj blev paa Wangens Tingstue holden Som/m/er- Skatte- og Sagefalds-Ting, da
Retten blev beklæd med det paa fol: 79 opnævnte og Specificerede Laug Rett, undtagen for
Niels Twilde sat Siur Rondwe, {for} nærværende inden Retten Fogden Ole Bildsøe med Dend
Tingsøgende Almue,
da allerunderdanigst og underdanigst blev publiceret de Forordninger og Ordres som paa
næste fol: 83 ved Ewanger Tinget findes at være Extraheret.
Jon Davidsøn Lunde udgivene skiøde af 15de Apriil 1760 til Cancellie Raad Fleischer paa 1
Løb smør med bøxel i gaarden Mølster, blev læst.
Cancellie-Raad Fleischers Transport skiøde af 17de Apr: 1760 til Torgier Davidsøn paa nest
oven bem:te Ene Løb smør i gaarden Mølster, blev læst.
Torgier Davids: Mølster udgivene gields brev af 17 Apr: 1760 til Hr: Professor og Stift-Provst
Haberderph!! (Haberdorph) for penge laan 200 rd:, imod det underpant f 1 L: sm: i Mølster.
Godskalk Olsøn Opheim udgivene gields brev af 17de Ap: 1760 til Hr: Professor og Stift
Provst Haberdorph for penge laan 300 rd:, imod det underpant af 1 L: 1 pd: sm: i gaard:
Opheim, læst.
Hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Rewers, af 21 Janvar: 1760, til Knud Gulichsøn
paa 1 Løb smør i gaarden Wæte, blev læst.
Ellef Jwersøn Nessem wiste fællen af en voxen ulv, som hand i den/n/e vinter har dræbt paa
sin egen jord, Fogden betalte ham 2 rd:
Kongl: allernaadigste skiøde af 27de Octbr: 1759 til Knud Pedersøn paa Løsnings Retten til
18 mrk: smør i gaarden Hage, blev allerunderdanigst læst.
Et dito skiøde af 17 Nobr: 1759 til Tollef Olsøn paa Løsnings R: til 2 Løb: s: i gaard:
Gierme, læst.
Et dito af 5te Febr: 1760 til Tollef Olsøn Gierme paa Løsning til 12 mrk: sm: i gaard:
Appelthuun.
Et dito af sam/m/e dato til Ole Anders: paa Løsningen til 1 L: 1 pd: 12 mrk: smør i gaarden
Lille Rochne.

et dito af 17 Nobr: 1759 til Henrich Ellings: paa Løsning til 1 L: 18 mrk: sm: i Nedr: Growe,
læst.
et dito af sam/m/e dato til Anders Knudsøn paa Løsning til 2 L: sm: i gaard: Gierme, læst.
et dito af 25 Martj 1760 til Knud Bottelsøn paa Løsning til 2 L: 18 mrk: smør i Dolwe.
Swend Erichsøn Rong udgivene skiøde af 1 Martj 1760 til Lars Andersøn paa En halv Løb
smør med bøxel i gaarden Rong, blev læst.
Knud Jonsøn Lunde gields brev af 13 Nobr: 1747, indført i Pantebogen paa fol: 264, blev,
efter paategnede qvittering af 3 Julj 1760, udslet.
Hans Jngebrigsøn Lille Hirdt udgivene gields brev af 12 Julj 1747, indført i Pantebogen paa
fol: 253, blev efter paategnede qvitteringer af 12 Julj 1748 og 14de Martj 1756 wedbørlig
udslet.
Torgier Davidsøn Mølster udgivene gieldsbrev af 10de Nobr: 1755, indført i Pantebogen paa
fol: 437 og 438, blev efter paategnede qvittering af 14 April 1760 udslet.
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Mogns Andersøn Growe udgivene gields brev af 8 Julj 1755, indført i Pante-Bogen paa fol:
425, blev efter paategnede qvittering af 27 Febr: 1760, udslet.
Frantz Wenviig udgivene gields brev af 11 Nobr: 1751, indført i Pantebogen paa fol: 346,
blev efter paategnede qvitteringe af 8de Ap: og 20de Octbr; 1752, udslet.
Lars Pedersøn Hæwe gields brev af 25de Decbr: 1735, indført i Pantebogen paa fol: 111, blev
efter paategnede qvittering af 30 Nobr: 1745 udslet.
Cancellie-Rad Alstrup udgivene skiøde af 14 Febr: 1759 til Henrich Schutle paa 5 Spand
smør i gaarden Nedr: Groue, blev læst.
Dend 7 Julj Continuered Wangens Som/m/erting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire
Laugret, undtagen for Erich Jwersøn Ousgier, sat Faderen Jwer Ousgier.
Kongl: allernaadigste skiøde af 17 Nobr: 1759 for Anders Andersøn paa Løsnings Retten til 2
Løber smør i gaarden Store-Røtte, blev allerunderdanigst læst.
Et dito, af sam/m/e dato, for Biørn Willumsøn paa Løsnings R: til 1 Løb 1 pd: 12 mrk: smør
i gaar: Store-Røtte.
et dito af sam/m/e dato, for Torbiørn Johansøn, paa dito Rett til 2 Løber 1 pd: 12 mrk: smør i
gaard: Rongwe.
et dito, af dito dato, for Niels Stephensøn, paa dito Ret til 1 Løb smør i gaarden Traae, læst.
et dito, af dito dato, for Ole Nielsøn paa dito Ret til 1 Løb smør i dito gaard, blev læst.
et dito, af dito dato, for Torgier Anfindsøn, paa dito Ret til 1 Løb 1 pd: 12 mrk: smør i gr:
Ullestad.
et dito, af 5 Febr: 1760, for Torgier Olsøn, paa dito Ret til 1 Løb 2 pd: 8 mrk: smør i gaar:
Gernes.
et dito, af dito dato, for Niels Brynildsøn, paa dito Ret til 1 Løb 2 pd: 8 mrk: smør i dito
gaard.

et dito, af dito dato, for Aad Knudsøn, paa dito Ret til 2 Løber 2 pd: 12 mrk: smør i gaard:
Bræche.
Ole Olwersøn Qvitne udgivene gields brev af 11 Julj 1757, indført i Pantebogen paa fol: 468,
blev efter paategnede qvittering af 5 Julj 1760, udslet.
Lars Olsøn Lunde gields brev af 15de Junj 1748, indført i Pantebogen paa fol: 275, blev efter
paategnede qvittering af 20 Nobr: 1753 udslet.
Henrich Halstensøn Jstad udgivene gields brev af 23de Apriil 1739, indført i Pantebogen paa
fol: 135, blev efter paategnede qvittering af 11 Nobr: 1740 udslet.
Kongl: allernaadigst skiøde af 17 Nobr: 1759 for Erich Rongwe paa Løsnings Retten til 2
Løber 1 pd: 12 mrk: smør i gaarden Rongwe, blev allerunderdanigst læst.
Hr: Provsten Ruus udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 3 Febr: 1760, til Anders Olsøn paa En
halv Løb smør med bøxel, og over bøxel til 18 mrk: smør, i gaarden Søgnebære.
Ole Ølwersøn Qwitne udgivene skiøde af 5 Julj h: a: til Ølwer Olsøn paa 6 mrk: smør med
bøxel i gaarden Qwitne, blev læst.
Frue Alstrup med Laugværge Monsr: Nordahl udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 20de
Martj 1760, til Mogens Nielsøn paa 1 Løb smør i gaarden Flage, blev læst.
Ole Ølwersøn Qwitne udgivene gields brev af dags dato til Michel Jwersøn Store Rochne for
penge laan 120 rd:, imod det underpant af 6 mrk: smør i gaarden Qwitne, med 3 Kiør og
halvdeelen i en Kaaber Kiedel vigtig 1 vog 6 mrk:, blev læst.
Michel Swensøn Fenne, Peder Knudsøn Store Rochne, Torbiørn Madsøn Sæwe, Ole
Aamunsøn Dugstad, Ole Richolsøn Fittie, og Torgis Olsøn Giernes udgivene Odels Transport
af 3 Martj 1760 til Welædle og Welbyrdige Encke-Frue Jnger Worm, Encke af sal: CancellieRaad Niels Griis Alstrup, paa Odels Retten til 1 ½ Løb 9 mrk: smør med bøxel, og over bøxel
til 1 Løb 1 pd: 9 mrk: smør i gaarden Lille Rochnes, 2 pd: 6 mrk: smør med bøxel, og over
bøxel til 1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør i gaarden Schierwe, 1 Løb med bøxel, og over bøxel til 1
Løb, i Schutle øvre Thuun, 2 pd: 18 mrk: smør med bøxel i {Græe} \Houge/, 1 ½ Løb smør
med bøxel i Græe, 1 Løb med bøxel i Gierager, 9 mrk: smør i Øxneberg, 2 Løber i Lille
Ringheim, ½ Løb med bøxel, og over bøxel 1 pd: 9 mrk: smør, i Nedr: Lem/m/e, 2 pd: 6
mrk: med bøxel i Urland, 9 mrk: med bøxel i Bergslien, 1 ½ Løb med bøxel, og over bøxel
1 ¼ Løb, i Giøesteen, og 18 mrk: smør i Øye-jord, blev læst.
Lars Almindingen, som værge for Pigebarnet Gunnilde Monsdatter, gav tilkiende, med
Muntlig warsel til dette Ting at have ladet stevne og indkalde sin Myndlings Steefader Jwer
Æen, til at betale Rettighed af 3 mrk: jorde goeds i gaarden Apelthuun, fra skiftebrevets dato
og indtil godset blev solt, og siden fra skiødets dato, Capitalen med sine Renter, om alt, samt
processens omkostning, dom at imodtage, vil fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte Jwer Æen blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Larsøn Lie afhiemlede stevningen at [være] Jwer
Æen for hands boepæll lovlig forkyndt udj hands Kone Maritta Tormoedatter[s] paahør, siden
Manden ej lod sig finde.
Citanten erindrede om Laugdag.

Afskeediget.
Jwer Æen forelæges at møde til indeværende aars høsteting.
Knud Winje efter forige tiltale Contra Andwe Neqvitne, æskede sagen i Rette, og sagde ej at
have bekom/m/et sine belovede penge til den 14de Apriil nestleeden, der for nødsaget med
Muntlig warsel til dette Ting at indkalde Andwe Neqvitne at høre Dom til skadesløs betalning
med processens omkostning, vil fornem/m/e om hand nu møder.
Andwe Neqwitne møtte og sagde det hand nu ingen penge haver, men begierede sagen til i
Morgen udsat, for at skaffe penge.
Citanten sagde, det hand der med war fornøyet: men under forbeholdenhed i fald hand ej
fick penge i Morgen, paastoed hand , Citanten, Dom i sagen.
Afskeediget,
Sagen udsettes til i Morgen.
Jwer Knudsøn Flættre gav tilkiende, med muntlig warsel til dette Ting at have ladet stevne og
indkalde Andwe Neqwitne for skyldig værende laante penge 10 rd:, Dom at imodtage til
skadesløs betalning med Processens omkostning, vil fornem/m/e om den indstevnte møder.
Andwe Neqvitne møtte, tilstoed warselen, tilstoed og at være Citanten de paastevnte 10 rd:
skyldig, dem hand for 4re aar siden fick til laans, begierede sagen til i Morgen udsat for at
faae penge.
Citanten war fornøyet med at sagen til i Morgen blev udsat. der for saaleedes beroer.
Kongl: allernaadigste skiøde af 25de Martj 1760, for Halwor Larsøn og MedEier paa
Løsnings Retten til 1 pd: 18 mrk: smør i gaarden Uqwitne, blev allerund: læst.
Torgier Dawidsøn Mølster udgivene gields brev af 15 Apriil 1760 til Aad Holgiersøn Ullestad
for laante penge 154 rd:, imod det underpant af 1 Løb smør i gaarden Mølster.
Hr: Fogden Bildsøe efter forige tiltale æskede sagen i Rette Contra Johannes Lille Ringheim,
og gav tilkiende med muntl: warsel til dette Ting ved Continuations stevning at have ladet
indkalde forbryderen, benævnte Dreng
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Johan/n/es Lille Ringheim, widner at anhøre om den handel og Kiøbmandskab hand driver,
samt Dom i sag[en] at imodtage til undgieldelse, wil fornem/m/e om hand møder.
dend indstevnte Johan/n/es Ringheim møtte.
Actor sagde til tinget at have indkaldet widnet, under Lovens faldsmaal, Erich Knudsøn
Arnetwedt, wilde fornem/m/e om hand møder.
det indstevnte widne blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Lie afhiemlede stevningen at være lovl: under
Lovens faldsmaal forkyndt for hands, Erich Knudsøns, boepæl gaarden Arnetvedt udj hands
Rosmands-Kone Sigwor Larsdatter[s] paahør, siden Erich Arnetvedt ej lod sig finde.
Actor paastoed widnet forelagt, og reserverede sig fleere widner at indkalde.
Afskeediget.
widnet Erich Knudsøn Arnetvedt forelæges til dette aars forestaaende høsteting at møde,
under Lovens faldsmaal straf.
Dend 8de Julj Er ved Wangens Som/m/er-Ting passeret som følger.

Kongl: allernaadigste skiøde af 26de Apriil 1759 for Niels Jwersøn paa Løsnings Retten til 18
mrk: smør i gaarden Bøe Første Thuun, blev allerunderdanigst læst.
Et dito af 17 Nobr: 1759 for Jngebrigt Olsøn paa Løsnings Ret[ten] til 1 ½ Løb smør i
gaarden Ullestad, blev læst.
et dito af 5 Febr: 1760, for Knud Brynildsøn paa dito Ret til 2 ½ Løb smør i gaarden
Hellewe.
et dito, af dito dato, for Tosten Olsøn og MedEiere, paa dito Ret til 3 Løber smør i gaarden
Gierstad.
et dito, af 25 Martj 1760, for Godskalk Opheim, paa dito Ret til ½ Løb smør, et geedsk: i
Danmark (seinar gått inn under Opheim)
Tosten Olsøn Gierstad udgivene gields brev af 14 Nobr: 1755, indført i Pantebogen pa fol:
440, blev efter paategnede qwittering af 16 Apriil 1760, udslet.
Joseph Monsøns Mortification af 5 Julj 1760 paa sin Fader, afgangne Mons Olsøn Lie,
udgivene gields brev af 5te Nobr: 1739 til Knud Haldorsøn Qwitne, indført i pantebogen paa
fol: 11, blev publiceret til udslettelse.
Knud Pedersøn Hage udgivene Mortification af 5te Julj 1760 paa afgangne Anders Olsøn
Bøe[s] gields brev af 28de Nobr: 1733 til Hosewinkel, indført i Pantebogen paa fol: 51, blev
publiceret til udslettelse.
Monsr: Nordahl for Frue Alstrup udgivene skiøde af 7 Julj 1760 til Torgier Olsøn paa 12 mrk:
smør i gaarden Øxneberg, blev læst.
et dito, af sam/m/e dato, til Niels Olsøn paa 12 mrk: smør i gaarden Bergslien, blev læst.
et dito, af dags dato, til Torkiel Knudsøn paa 18 mrk: smør i Øyiorden eller Lille Skiple, blev
læst.
Lars Nielsøn Lem/m/e udgivene skiøde af 27de Febr: 1760 til Svend Andersøn Dugstad paa
20 mrk: smør med bøxel, og over bøxel til 12 mrk: smør Kirckegods, i gaaren Uqvitne, læst.
Kongl: allernaadigste skiøde af 25de Martj 1760 for Anders Jonsøn, paa Løsnings Retten til 5
Løber smør i Gaarden øvre Kytte, blev læst.
Knud Winje udj sagen, som i gaar blev udsat til i dag, frafald sagen, saasom Andwe Neqvitne
har stillet ham nøyagtig Caution.
Jwer Knudsøn Flættre ud[j] sagen, som i gaar blev udsat til i dag, Contra Andwe Neqvitne,
sagde, det Debitor har stillet ham forsickring, der for frafalder sag[en].
Haw Knudsøn Winje udgivene gields brev af 4 Nobr: 1737, indført i pantebogen paa fol: 94,
blev efter paategnede qvittering af 16 Martj 1757, udslet.
Kongl: allernaadigste skiøde af 5 Febr: 1760, for Niels Bøe, paa Løsnings Retten til 2 Løber
smør i øvre Growe, blev allerunderdanigst læst.
Dend 9de Julj Continuerede Wangens Ting, Retten blev beklæd med det Ordinaire Laugret,
undtagen for Michel Andersøn Lie, sat Niels Jwersøn Bøe.

Kongl: allernaadigste skiøde af 5te Febr: 1760 for Knud Nielsøn paa Løsnings Retten til En
Løb 6 mrk: smør i gaarden Kinden, blev allerunderdanigst publiceret.
Et dito, af 17 Nobr: 1759, for Joen Olsøn, paa dito Ret til 2 pd: 6 mrk: smør i gaarden Nedr:
Growe, læst.
et dito af 1 Apriil 1760, for Erich Endresøn og Medeier, paa Løsnings Retten til En Løb 2
pund 12 mrk: smør i gaarden Lille Soue, blev læst.
et dito, af 25 Martj 1760, for Gullak Jwersøn paa dito Ret til 2 pd: 18 mrk: smør i gaarden
Mitbære.
Hr: Provsten Ruus udgivene bøxel brev, med Rewers, af 27 Febr: 1760, til Lars Halsteensøn
paa en halv Løb smør i gaarden Finne, blev læst.
Kongl: allernaadigste skiøde af 5 Febr: 1760, for Henrich Jwersøn, paa Løsnings Retten til 2
½ Løb smør i gaarden Helleweed, blev læst.
et dito, af 25de Martj 1760, for Knud Godskalksøn, paa dito Ret til 2 Løb: 1 pd: 20 mrk:
smør i Eide.
Hans Jngebrigtsøn Hirt udgivene gields brev af 17 Janv: 1753, indført i Pantebogen paa fol:
379, blev efter paategnede qvittering af 16de Octbr: 1759, udslet.
Hr: Provsten Ruus, Erich Olsøn Sundwe og Torchiel Olsøn Sousjord udgivene bøxel brev,
med Rewers, af 16 Janv: 1760, til Hans Larsen paa 12 ¼ mrk: sm: i gaarden Engeland.
Arveskifte brevet af 1 Octbr: 1759, sluttet efter Niels Pedersøn Seim, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Seim 2 pd: 15 mrk: smør uden bøxel, wurderet 63 rd:,
og lodnet imel: arvingerne, neml: Encken Sidselle Siursdatter arvet 1 pd: 9 mrk: smør,
Børnene Peder og Niels Niels-søn/n/er, hver 3 mrk: smør, Kari, Guri dend ældre og Guri den
yngere Niels døttere, hver 7 mrk:, er 21 mrk:, og Elj Nielsdatter 3 mrk: smør. Nock udj
gaarden Wiche 6 mrk: smør med bøxel, wurderet 10 rd:, og lodnet imel: de 2de søn/n/er Peder
og Niels, hver 3 mrk: smør.
Hr: Biskop Pontoppidan udgivene bøxel brev, med Rewers, af 11 Apriil 1760, til Torgis
Stephensøn paa 2 Løber 3 Spand smør i gaarden Seim, blev læst.
Cncellie-Raad Alstrup udgivene skiøde af 20de Octbr: 1758 til Mons Colbensøn paa En halv
Løb smør i Gaarden Dahle, blev læst.
Kongl: allernaadigste skiøde af 5te Febr: 1760, for Ellef Berge og Andwe Schierve paa
Løsnings Retten til 4 Løber smør i Gaarden Berge, blev læst.
Anders Larsøn Kolwe udgivene skiøde af 3 Martj 1760 til Ole Olsøn Sygnebære paa 1 pd: 21
mrk: smør med bøxel i gaarden Kolwe, blev læst.
Anders Olsøn Store Hæg udgivene skiøde af 5 Martj 1760 til Ashiel Olsøn paa 2 Spd: smør
med bøxel i gaarden Store-Hæg, blev læst.
Knud Siursøn Tøen udgivene gields brev af 14 Nobr: 1759 til Jon Størksøn Holo for laante
penge 250 rd:, imod det underpant af 1 ½ Løb smør med bøxel i gaarden Nedre Tøen, blev
læst.

Jon Growe, efter forige tiltale Contra Gulich Bære, æskede sagen i Rette, og gav tilkiende at
have lovlig {for} ladet forkynde for Gullich Bære den ham af Retten paa seeneste høsteting
givende Laugdag, vilde fornem/m/e om hand møder.
Gullich Bære blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Lie afhiemlede forelægelsen at være lovlig forkyndt
for Gullich Bære[s] boepæl i Eget paahør.
Citanten paastoed Dom efter sin stevning, og erindrer om skadesløs betalning, sagde ellers
det disse penge 6 rd: 3 mrk: er hands huustroe arvelig tilfalden efter hindes Fader Jwer
Gulfsøn paa Gaarden Mitbære d: 31 Maj 1756, men Citanten hos den indstevnte swoger
Gullich Jwersøn Bære, har hvercken kundet bekom/m/e den/n/e Resterende arv, eller formaaet
sin swoger til at lade sig forevise
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Arveskifte brevet, der for nødsages nu at paastaae Dom til skadesløs betalning.
Da blev saaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Gullich Jwersøn Bære er lovlig Kaldet til nestleeden aars høsteting, for Citantens paa sin
huustroes wegne Resterende Fader Arv 6 rd: 3 mrk:, efter Arveskifte brev: som Citanten
foregiver, af 31de Maj 1756. men som Gullich Bære da ej møtte, blev hand af Retten forelagt
til dette Ting at møde. Den/n/e forelægelse er ham atter lovlig forkyndt, og dog atter
hvercken møder eller for sig lader møde. Den/n/e hands udeblivelse og tavshed giver til
kiende, det hand, Gullich Bære, vedtager sigtelsens rigtighed. thj Kiendes for Rett, det
Gullich Jwersøn Bære bør betale til Citanten den Resterende og paastevnte Arv 6 rd: 3 mrk:
med Renter fra skiftebrevets dato 31de Maj 1756 og indtil betalning skeer, samt udi
Processens omkostning 2 rd: 3 mrk: alt at udreede og betale inden 15 dage efter den/n/e
Doms lovlig forkyndelse, under Nam og Execution.
Knud Olsøn Store Ringheim gav til kiende, det hand med Muntlig warsel til dette ting lovlig
har ladet stevne og indkalde Jon Larsøn Biørke for Resterende 3 Rdr: paa de af Jon Biørke
Kiøbte ware paa Auctionen holden paa Gaarden Urland den 21de Martj 1759, dem Citanten,
som Casserer i boen, har maatte betalle til Domhaveren: og da hand hos den indstevnte ingen
mindelig betalning har kundet erholde, har hand ladet Jon Biørke indkalde til at lide dom til at
betale disse 3 rd: med Renter og processens omkostning, wil fornem/m/e om den indstevnte
møder.
Jon Larsøn Biørke møtte, tilstoed at være lovlig kaldet, begierede alleene sag[en] udsat til
neste ting for \at/ stevne Contra i sag[en], og at indkalde sine widner til sagens oplysning,
protesterede imod all overilelse.
Citanten paastoed Dom.
Afskeediget,
den af Jon Biørke forlangende udsettelse til widners førelse, billiges ham til neste ting.
Bøygde procurator Niels Traae for Jon Elgie gav til kiende lovlig at have ladet forkynde
Rettens forelægelse for Debitor Niels Lie, wil fornem/m/e om hand nu møder:
Niels Lie blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Lie afhiemlede for[e]lægelsen at være lovl: forkyndt
paa Gaarden Lie i Niels Lie[s] {Kone Giertrud Knudsdatter} Rosmand Torgis Nielsøn[s]
paahør, siden ingen anden lod sig finde.
Citanten begierede sag[en] udsat til neste Ting, for at indkalde Niels Lie til at høre Dom.

Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Knud Ringheim for Aamun Lie, boendes i Bergen, gav tilkiende paa hands vegne til dette
Ting med Muntlig warsel at have ladet stevne og indkalde Haw Knudsøn Winje for skyldig
værende 5 rd: 1 mrk: 8 s:, der om Dom at imodtage til betalning med processens erstatning,
wil fornem/m/e om dend indstevnte møder.
Haw Winje blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Frantz Wenviig og Holgier Reene afhiemlede stevningen at være lovlig
forkyndt paa Gaarden Winje i Haw Knudsøns huus-Kone Ragnilde Torgisdatter[s] paahør,
siden ingen anden wilde lade sig finde.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget.
Haw Knudsøn Winje gives Lavdag til dette aars høsteting at møde.
Sagefalds Eieren over Apostel goedset, Sigr: Nordahl, gav tilkiende, at have ladet forkynde
den af Retten Lars Biørnesøn Mørqwe givende Lavdag, til dette ting at møde, vilde
fornem/m/e om hand møder.
Lars Biørnesøn Mørqwe blev 3 gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Lie afhiemlede forelægelsen at være lovlig forkyndt
paa Gaarden Mørqwe udj Lars Biørnesøns steefader Halwor Brynildsøn Mørqwe[s] paahør,
som sagde det hands steesøn war lenge siden undviiget, og wiste hand ej hvor hen.
Actor begierede sagen til neste Ting udsat, for at lade i Aviserne lysse efter Lars Biørnesøn.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl gav til kiende lovlig at have ladet forkynde for Herbor
Jonsdatter Rettens forelægelse at møde til dette Ting, vil fornem/m/e om leiermaal
begiengerinden nu møder.
Herbor Jonsdatter blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare. ej heller møtte
leiermaals begiengeren Ole Larsøn Qwaale.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Lie afhiemlede forelægelsen at være lovlig forkyndt
paa gaarden Bøe, udj Herbor Jonsdatter[s] paahør.
Actor lagde i Rette Sogne Præstens Attest om Herbor Jonsdatter[s] publice Absolution efter
giorde bekiendelse. ligesaa om Ole Larsøn Qwaale eller Knudshoug[s] Confirmation og
aabenbare afløsning. bem:te attester er saa lydende.
Actor paastoed Dom.
Afskeediget,
Sagen optages til Dom[s] afsigelse den 11 Julj.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl sagde, lovlig at have ladet forkynde Rettens seeneste
forelægelse for widnernene!! Anna Michelsdatter og Brynilda Kolbeensdatter, udj anlagde sag
mod forbryderne Kield Fliserawn og Peder Andersøn Mørqwe. wil fornem/m/e om de 2de
widner møder.
Brynilda Kolbeensdatter Mørqwe Møtte. Anders Overland møtte og lyste widnet Anna
Michelsdatters forfald, som er, at hun hver tiime wenter at kom/m/e i barsel seng, der for ej
torde reise saa lang vei her need til Tinget.
Bøygde Procurator Niels Traae møtte for Kield Fliserawn, og vilde fornem/m/e hvad som
forhen i sag[en] er paseret.

Actor paastoed det mødende vidne Eedelig forhørt. Eedens forklaring blev vidnet forelæst,
og formanet at blive ved sandhed.
Niels Traae sagde ligeleedes at møde for Peder Andersøn Mørqwe, og gav ellers tilkiende
det hand {? det} er svag.
widnet Brynilda Kolbeensdatter, gift med Halwor Mørqwe, aflagde Eeden efter Loven,
widnede, det hun saa disse toe fare weien need efter, stormende og bandes, og sor!! (svor?)
{Kield} \Peder/ ej at være bange, og som de blev staaende ved en hesk!! (hesje), hørde!!
Kield med Knødt næve mod Peder Andersøn, men om hand slog eller icke, kand vidnet ej
sige. saa toge de i hver andre, og lagde Peder Andersøn Kield need paa Marcken, og Peder
Reiste Kield op igien, da de siden stoed og Kegledes. siden fuldes de ad hiem efter til
Fliserawn.
Actor frafald det widne Anna Michelsdatter, og paastoed Dom i sagen.
Niels Traae paa sine Principalers wegne, ansaae dette widne som et avinds widne, som hand
i sin tiid agter at beviise, og altsaa benægtet dets udsigende, war saa begierende det widnet
maatte tilspørges, om hun ved at Kield Fliserawn og Peder Mørqwe har Klaget over hver
andre til Sigr: Nordahl, eller om hun ved nogen anden har været angivere, som vel mueligt
widnets Egen Mand Halwor Brynildsøn Mørqwe har været angivere, og tillige forhen været
vidne i sagen.
Actor paastoed
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det vidnet ej bør widne eller i den/n/e Casus beskylde sin Egen Mand som angivere, men
Niels Traae bør saadant lovlig bevise.
Comparenten Niels Traae frafald den/n/e qwæstion, og begierede beskreven hvis forhen og
nu i sag[en] er passeret, til den ende hand begierede sag[en] udsat til neste Ting.
Afskeediget,
den af Procurator Traae forlangende udsettelse til neste ting billiges ham.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl gav til kiende med muntlig warsel til dette ting at have ladet
indstevne Drengen Torbiørn Torgiersøn Hum/m/edahl, der har, føren hand i sin Daabes pagt
var Confirmeret, begaaet leiermaal og barne avling med løs qvinde men/n/esket Anna
Gullichsdatter Hole, for den/n/e begangne løsagtighed, begge er indkaldet at modtage Dom til
undgieldelse og processens omkostninger at erstatte, vilde fornem/m/e om de begge møder.
dend indstevnte Torbiørn Hum/m/edahl blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Lie afhiemlede stevningen at være lovlig forkyndt
paa gaarden Hum/m/edahl udj Faderen Torgier Hum/m/edahl[s] paahør, siden søn/n/en
Torbiørn Torgiersøn ej lod sig finde.
Qvinde Men/n/esket Anna Gullichsdatter Hole møtte, tilstoed warselen, og sagde at det Barn
hun nu staar med paa sin arm, og er ½ aar og nogle uger gam/m/el, har hun avlet med
Torbiørn Torgiersøn Hum/m/edahl, som er en ung Dreng, og var det hende uvidende det hand
ej havde været til Confirmation, da hand dog var 19 eller 20 aar gam/m/el.
Actor erindrede om Laugdag.
Afskeediget,
Torbiørn Torgiersøn Hum/m/edahl forelæges at møde til neste ting.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl sagde, lovligen at have ladet forkynde Rettens forelægelse udj
sagen mod Ole Ormod, Magne Byestøllen og Ole Helgeland for begangne slagsmaal, som og
for widnerne Anders Kolbeensøn Øwerland og Ole Andersøn Myrland, vilde fornem/m/e om
de nu møder.

For de indstevnte sagvoldere møtte Bøygde Procurator Niels Traae og wilde høre, hvad som
i sag[en] paserer.
widnerne møtte, dem Actor paastoed forhørte. Edens forklaring blev vidnerne forelæst, og
formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Anders Kolbeensøn, boendes paa Gaarden Øwerland, efter aflagde Eed vidnede,
at i nest afvigte aar udj et barsel og liig vetle hos Ole Myrland, sat Magne Byestøllen og Ole
Helgeland sam/m/en og talte om smalen: da siger Magne til Ole, du maae ej lade dine smaler
gaae ud, thj de giør mig skade: Ole svarede, ieg lader dem gaae ud, thj du kand gierde for
dem. Magne svarede, ieg kand ej gierde for sneen. da tog Ole med sin haand i Magne[s]
haar, dog uden at træcke eller Røgge i haaret, og kunde ej vidnet sigge at der var nogen
vreede imellem dem, eller nogen Klam/m/erie eller sligt, og er det alt hvad vidnet har seet og
hørt, ellers vare de meget druckne. angaaende Ole Ormod og Magne Byestøllen, da har
widnet, den omwundene tiid, ej hørt eller seet andet af dem, end at de i {vensk} løstighed tog
hver andre i armene og slengtes om gulvet, og saa vidnet ej nogen vreede, men Gud ved deres
hierter. Niels Traae paa sine Principalers vegne lod tilspørge vidnet, om Ole Helgeland og
Magne Bystølen, enten før eller siden har været uven/n/er, eller været begierende af Sigr:
Nordahl at paastevne den/n/e sag. Resp: Nej, har hvercken før eller siden hørt at de vare
uven/n/er,. har ej heller hørt, det de har været begierende sagen paastevnt. 2o om widnet
ved, hvem angiveren har været. Resp: Nej.
Afskeediget,
da det er seent paa aftenen, udsettes sagen til i Morgen.
Dend 10de Julj blev paa Wangens Som/m/er-Ting nest ovenstaaende sag atter foretaget i
Actor og Procurator Traae[s] nærværelse.
2det Vidne, Ole Andersøn, boendes paa Gaarden Myrland, efter aflagde Eed widnede, at
hand hørte paa den trætte Ole q <q Helgeland> {Myrland} og Magne Byestølen havde om
smalen, da Magne sagde at smalen giorde ham skade paa ageren, der for maatte Ole icke lade
smalen kom/m/e ud føren hand, \Magne/, havde gierdet garen; da siger Ole, ieg skal slippe
dem ud alligevel, og som widnet wente Røcken til dem for at tale med en anden Mand, og En
liden giente siger, Kiære Morbroder, agt icke dette, da vente vidnet sig, og saa Ole
{Myr}\Helge/land holdt sin haand i veiret, og der hengte nogle haar i hands fingre, og Magne
Byestølens haar saae rusket ud frem efter, widere er ej passeret som widnet har seet. Niels
Traae begiered de 2de til første widne fremsatte qwestioner, her igien tagne, og widnets swar
ad Acta tilført. 1ste qwæst: der til widnet svarede som første vidne. 2den qw: Resp: som
første vidne. angaaende Ole Ormod og Magne Byestølen: da som widnet war needlagt og
falden i søvn, opvognede hand ved det at Kracken brackede, da reiste hand sig op og saae, at
den ene sat paa Kracken og den anden stoed hos: den ene siger, nu har wi taget favntag hver
sin gang og vundet hver sin gang, skal det være nock nu. hvor til den anden svarede ja.
widere har widnet hvercken seet eller hørt. og om dette war passeret i løstighed eller vreede,
ved widnet ej, men druckene ware de.
Niels Traae fandt fornøden paa sine Principalers wegne, at begiere sagen udsat til høsteTinget, for da at begiegne sagen med Contra stevning: ligesaa war hand begierende at blive
meddeelt beskreven hvis passeret er.
Actor havde her imod ej noget at erindre.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges, og bør Niels Traae gienpart meddeeles af hvis passeret er.
Sagefalds Eieren Monsr: Nordahl gav til kiende, med Muntlig warsel til dette Ting at have
ladet stevne og indkalde Drengen Jon Larsøn, der ej war Confirmeret i sin Daabes pagt, for
begangne leiermaal og Barne avling med Tøssen Gurj Andwedatter Neqwitne, der ligeleedes

er indkaldet begge at imodtage Dom til undgieldelse og processens erstatning. wilde
fornem/m/e om de møder.
de indstevnte leiermaals begiengere blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Lie afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt paa
Gaarden Hæfte, hvor Joen Larsøn tiener, og det udj hands Madmoder Synnewe Mathiasdatter
Hæfte[s] paahør, siden hindes tieneste Dreng Joen Larsøn ej war at finde. ligesaa er
stevningen lovl: forkyndt Guri Andwedatter Neqwitne i Eget paahør.
Actor erindrede om Laudag.
Afskeediget.
Leiermaals begiengerne Joen Larsøn Hæfte og Guri Andwedatter Neqwitne forelæges at
møde til dette aars høste-Ting.
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Hr: Capitain Barchelaj de Tolie, for sin svoger Hr: Lieutenant, gav til kiende, det bemelte
hands swoger, paa Regimentets wegne, til dette Ting med Muntlig warsel har ladet stevne og
indkalde Soldat Mons Knudsøn Græe, som war Com/m/enderet til Kiøbenhavn, hvor hand
urettelig allerunderdanigst har foregivet at have En Odels trætte, for der ved at erholde Kongl:
allernaadigste tilladelse /: den hand og erholde :/ at kom/m/e her hiem. Om den/n/e hands
urigtige allerunderdanigste foregivende at anhøre {widner} \beviser/ til Et lovligt Tings
widnes erholdelse. Og er til vedermæle indkaldet Knud Niels[øn] Bachetuun at møde med
sine Adkomster til gaarden Bachethuun, der er Reluitions og ej noget Bonde Odels-goeds.
wil fornem/m/e om de indstevnte møder.
dend indstevnte Soldat Mons Knudsøn Græe møtte og levered sit skriftlige forswar skrift af
30 Junj h: a:, saa lydende.
den til wedermæle indkaldede Knud Nielsøn Bachethuun møtte og indleverede til Actens
følge, 2de skiøder af 23de Apriil 1738 og 15de Nobr: 1740, {samt Et Arveskifte brev af 10de
Febr: 1757, at her i acten maatte inddrages arvelinien og alt det som handler om jordegodset}
og endelig Kongl: Allernaadigste skiøde af 26de Apr: 1759 paa Løsnings Retten til gaarden
Bachethuun. der alt er af følgende indhold.
Hr: Capitain Barchelaj paa Regimentes wegne war Tingsvidne begierende om hvis passeret
er, som blev billiget.
Kongl: allernaadigste skiøde af 5te Febr: 1760, for Ole Pedersøn paa Løsnings Retten til 2 pd:
19 mrk: og ¼ mrk: smør i gaarden Finde, blev allerunderdanigst lydelig læst.
Et dito, af dito dato, for Erich Aadsøn Gierald, paa dito Ret til 2 pd: 19 ½ mrk: smør i dito
gaard.
et dito, af sam/m/e dato, for Niels Anfindsøn, paa dito Ret til 1 Løb 2 pd: 15 mrk: smør i dito
gaard, blev læst.
et dito, af 1ste Apriil 1760, for Ole Ellingsøn, paa dito Ret til 1 Løb 12 mrk: smør i gaarden
øvre Growe.
et dito, af dito dato, for {Ole Ellingsøn} Rognald Rognaldsøn Houge, paa dito Ret til ½ Løb
smør i gaarden Rødde.
et dito, af dito datis, for Lars Baarsøn og Medeiere, paa dito Ret til 2 Løber smør i gaard:
Himle.
et dito, af dito datis, for Mons Nielsøn, paa Løsnings Retten til 1 Løb smør i gaard:
Nesthuus.
et dito, af dito dato, for Peder Arnesøn, paa dito Ret til 1 Løb smør i dito gaard, blev læst.

et dito, af dito dato, for Niels Andersøn og Ole Nielsøn, paa dito Ret til 1 Løb 2 pd: 6 mrk:
smør i Mittun.
Michel Siursøn Seim udgivene gields brev af 5te Julj 1758, indført i Pantebogen paa fol: 480,
blev efter paategnede qvittering af 9 Julj 1760, udslet.
Ole Aamunsøn Dugstad udgivene skiøde af 1 Martj 1760 til Anders Larsøn Kolwe paa En
Løb smør i gaarden Dugstad 2det Thuun, blev læst.
Sogne Præsten til Kors-Kircken i Bergen, Hr: Jens Rennord udgivene bøxel brev, md Rewers,
af 28 Janv: 1760, til Anders Larsøn paa 1 Løb smør i Dugstad 2det Thuun, blev læst.
Mogns Andersøn Growe udgivene skiøde af 27 Febr: 1760 til Brynild Mognsøn paa 2 pd: 6
mrk: smør med bøxel i gaarden Growe, blev læst.
Torbiørn Siursøn Eie udgivene skiøde af 13 Nobr: 1759 il Knud Siursøn paa En og en halv
Løb smør med bøxel, og over bøxel til 18 mrk: smør, i gaarden Nedr: Tøen.
Encken Sidselle Stephensdatter og medJnteressendere udgivene skiøde af 8 Julj 1760 til Hr:
Jens Bergendal paa 2 Løber 12 mrk: smør i gaarden Store Ringheim, læst.
Mons Colbeensøn Dahle udgivene gieldsbrev af 10de Nobr: 1758 til Joseph Olsøn Holwen for
pengelaan 150 rd:, imod det underpant af Et pund smør i gaarden Dahle, læst.
Dend 11 Julj Er ved Wangens Som/m/erting følgende paseret.
Kongl: allernaadigste skiøde af 5te Febr: 1760, for Knud Brynildsøn og Anders Nielsøn paa
Løsnings Retten til 1 ½ Løb smør i gaarden Gillerhuus, blev læst.
Et dito, af 1 Ap: 1760, for Tormoe Gielle med Myndling, paa dito Ret til 2 ½ Løb smør i
Qwitne.
et dito, af dito dato, for Swend Olsøn, paa dito Rett til 2 Løber smør i Gaarden Emstad.
Fogden Bildsøe som Actor udj sagen anlagt mod gift manden Niels Traae for begangne
leiermaal med Aagete Pedersdatter, æskede sagen i Retten, og fremlagde til Actens følge,
Sogne Præsten[s] Attest, det de begge publice er absolwere[de], vilde fornem/m/e hvad Niels
Traae haver at fremføre til sit forsvar. dend i Rette lagde attest er saa lydende.
Niels Traae sagde, det hand ej widere havde, end at hand bad om En barmhiertig Dom.
Actor sagde, det hand alleene satte i Rette !!i Rette!! over Niels Traae for begangne
leiermaal med Aagete Pedersdatter, som forhen har været besvangret af Niels Traae[s] Kones
søstersøn, det hand efter Lov og Forordninger maa lide og undgielde, samt udreede de
forbrutte bøder.
Sigr: Nordahl sagde, det hand til dette Ting har indkaldet Aagete Pedersdatter, Dom at
anhøre, og som hindes sag under et med sagen mod Niels Traae er worden procederet,
paastoed hand tillige Dom over Aagete Pedersdatter efter Loven.
Afskeediget,
Sagen optages til Dom til i Morgen, som er dend 12 Julj.
Fogden Bildsøe, i følge antegnelserne udj hands allerunderdanigste aflagde Regnskab pro
Annis 1758, dessens 12 post 5 art:, pastoed Almuens og Laug Rettens oplyning, hvor mange
aar Godskalk Olsøn har beboet gaarden Opheim No: 3 – 1 Løb 6 mrk: smør, og tillige brugt

18 mrk: smør i Gaarden Danmark No: 4, begge under Dyrvedahls otting, til Odel og dobbelt
skat at udreede for hvert aar. Almuen med Laug Retten Enstem/m/ende swarede, ved de
mange Aastæds trætter om Markeskield, der har været paa Gaarden Opheim, baade med
omligende Naboer, som og imel: begge opsidderne paa Opheim, har det aldrig været at
oplyse, eller en fleck at finde, der skulde Kaldes Danmark, men det er nock, at Danmark skal
ligge i Opheim, som i fordums gamle tiider maae have været et gaarden Opheim tilhørende
støcke Marck, der maae være bleven Røddet og Kaldet Danmark. anderleedes kand dette ej
begribes, siden ingen kand sige hvor Danmark \er/, widere end at det skal være i {Danmark}
Opheim.
Fogden war Tingsvidne begierende om hvis passeret er. som blev billiget.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl sagde, Med muntlig warsel til dette Ting at have ladet stevne
og indkalde Magne Bystølen og Niels Qwasdahlen, widner at anhøre, betræffende det af dem
i Vinter begangne slagsmaal, der efter Dom at imodtage og anhøre til undgieldelse, og bøders
udreedelse med processens ersta[tn]ing, til widner i sag[en] er indkaldet, under Lovens
faldsmaal, Halwor Mørqwe og Johan/n/es Tweito. vil
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fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
For Magne Byestølen møtte Bøygde Procurator Niels Traae og vedtog lovlig warsel.
Niels Qwasdalen og widnerne Halwor Mørqwe med Johan/n/es Tweito blev 3de gange
paaRaabt, men ingen wilde sware.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Lie afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt
Niels Qwasdalen i Eget paahør, og for vidnerne under Lovens faldsmaal, saasom Halwor
Mørqwe i eget paahør, og Johan/n/es Tweito udj hands huusbonde Lars Aamunsøn
Schiærwem[s] paahør, siden Johan/n/es ej lod sig finde.
Actor Erindrede om Laugdag.
Afskeediget.
Niels Qwasdahlen forelæges at møde til næste ting, ligesaa widnerne Halwor Mørqwe og
Johan/n/es Tweito, og det under Lovens faldsmaal strav!! (straf).
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl gav til kiende, det hand til dette Ting med Muntl: warsel har
ladet stevne og indkalde Erich Jwersøn Osgier, widner at anhøre angaaende den overfald hand
har øvet mod den gamle Mand Ole Torgiersøn øvre Growe, som hand med hug og slag,
jordskuf og haar[r]iven har begiegnet. der efter at anhøre Dom til undgieldelse, og bøders
udreedelse med processens erstatning. til widner om sag[en] er indkaldet under Lovens
faldsmaal Jwer Osgier, Siur Stuerjord, Johan/n/e Fenne og Anders Møen. wil fornem/m/e om
de samtlig indstevnte møder.
For Erich Jwersøn Osgier møtte Bøygde Procurator Niels Traae og tilstoed lovlig warsel.
widnet Jwer Ousgier møtte, men de andre vidner efter 3de gange paaraabelse møtte ej.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Lie afhiemlede stevningen, under Lovens faldsmaal
at være widnerne lovlig forkyndt, saasom Siur Stuerjord i hands Kone Britte Larsdatter[s]
paahør, for Johan/n/es Fænne i Niels Fænne[s] Kone Britte Halstendatter[s] paahør, og for
Anders Møen i eget paahør.
Actor paastoed det mødende widne Eedelig forhørt, og de udeblivende forelagt.
widnet Jwer Siursøn Osgier fremstoed, og sagde, som en gam/m/el Laugrettes Mand ofte at
have hørt Eedens forklaring læsse, saa hand ved desuden hvad Eeden betyder, aflaghde Eden
efter Loven, og widnede, at i den/n/e waar Reiste widnet med sin indstevnte søn til qværnen,
og Ole Growe Reiste med sin søn fra qværnen; som de mødes, siger Erich Jwersøn til Ole

Growe, lad din søn reise weien og icke over bøen, som er blød. da vidnet nu tog i Kløven for
at hielpe hestene forbj hin anden, at Ole[s] hest kunde kom/m/e i veien: talte Erich med Ole
og lagde sin haand frem/m/e paa Ole[s] Axel, og som backen war sleiv!! (sleip?), falt Ole. det
er alt hvad vidnet har hørt og seet. de kunde vel ellers snacke andet, som widnet ej kunde
høre for Elvens brusen. da Parterne ej havde noget at tilspørge vidnet, blev saaleedes
Afsagt.
widnerne Siur Stuerjord, Johan/n/es Fænne og Anders Møen forelæges under Lovens
faldsmaal straf at møde til næste ting.
Udj sagen indstevnt af Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl Contra leiermaals begiengerne Ole
Qwaale og Herbor Jonsdtter, er saaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Ole Larsøn Qwaale eller Knudshoug har selv inden Retten tilstaaed at have, føren hand i sin
Daabes pagt blev Confirmeret, besvangret løs qvinde men/n/esket Herbor Jonsdatter. dette
bevisses og {So} med Sogne Præstens attest, som ad Acta er tilført, det de begge, efter at
hand war bleven Confirmeret, for den/n/e begangne løsagtighed, publice er worden
absolveret. thj Kiendes for Rett, efter Lovens 6 B: 13 Cap: 1 art:, det Ole Larsøn bør bøde 24
lod sølv, er 12 rd:, og Herbor Jonsdatter bør bøde 12 lod sølv, er 6 rd: Saa bør de og begge.
sc: Ole Larsøn og Herbor Jonsdatter, efter Forordningen af 2den Septbr: 1745, at spæges ved
Arbeid i Bergens Tugthuus Et halv aar. saaleedes som Dømt er bør Ole Larsøn Qwaale og
Herbor Jonsdatter Hougen at bøde, betale, udreede, lide og undgielde, inden 15 dage efter
Dom/m/ens forkyndelse under Nam, Execution og widere lovlig adfær.
Dend 12 Julj Er ved Wangens Som/m/erting følgende passeret.
udj sagen indstevnt af Fogden paa Justitiens vegne Contra Niels Stephensøn Traae og Aagete
Pedersdatter, er saaleedes for Rett Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Actor har udj sit stevnemaal af 12 Septbr: 1758 wildet ansee gift Manden Niels Stephensøn
Traae, der uden for sit ægteskab har besvangret løsqvinde Menesket Aagete Pedersdatter, der
forhen skal {være} have avlet barn ved Siur Stephensøn Grefle, saaleedes som bem:te Siur
Grefle war i slægt og en blods forvant med Niels Stephensøn Traae, hvor \om/ widner inden
Retten er ført. men, med all dette er ej noget bragt for lysset, som kunde overtyde og gotgiøre
slegtskab, men vel svogerskab imel: Niels Traae og Siur Grefle. hvad nu hovedsagen angaar,
det Niels Traae skal have, som en gift Mand, avlet Barn med løs qvinde Men/n/esket Aagete
Pedersdatter, da har Niels Traae selv inden Retten tilstaaet den/n/e synd, og der for er bleven
Publice Absolweret, som Sogne Præstens Atest, der her ad acta er tilført, bevidner. Thj
Kiendes for Rett, efter Lovens 6 B: 13de Cap: 25de art:, og Forordningen af 6de Decbr: 1743,
det Niels Stephensøn Traae bør bøde sin yderste formue, som er efter den paserede og
approberede undersøgnings foretning af 17 Julj 1759, der ad Acta er tilført, 55 3/5 skil:, samt
dobbelt leiermaals bøder 48 lod sølv, er 24 rd: Betræffende det besvangrede qvinde
Men/n/eske Aagete Pedersdatter, der er af Apostel-godset: Da har Actor udj sit
hovedstevnemaal indkaldet hende til undgieldelse, og sigtet hende, som den der efter anseelse
af stevnemaalet, 3de gange udj løsagtighed skulde have avlet Barn: men, udj sin i Rette
settelse, Rører Actor aldeeles intet om dette løsqvinde Men/n/eske. Sagefalds Eieren over
Apostel godset er og til høste Tinget nestleeden aar, med Muntl: warsel trædet i sagen mod
Aagete Pedersdatter, og om den af hende begangne løsagtighed og horeri indkaldet nogle
widner, som den tiid ej møtte, dets aarsag blev forelagt til dette Ting at møde. men, i stæden
at lade den/n/e forelægelse lovlig forkynde, har Sagefalds Eieren ad Protocollum ladet tilføre,
at have indkaldet Aagete Pedersdatter til at anhøre Dom. Thj Kiendes for Ret,
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Det Sagefalds Eieren lovformelig bør anlæge sag imod Aagete Pedersdatter til hindes
afstrafelse. samt ved Øvrighedens Resolution og Ord[r]e, at see Aagete Pedersdatter med
Deffensor forsiunet. Saaleedes som Dømt er, bør Niels Stephensøn Traae at lide, undgielde
og bøde, inden 15 dage efter Dom/m/ens forkyndelse, under Nam, Execution og widere lovl:
Adfær.
Fogden lod inden Retten oplæsse og Examinere ligedan Documenter, som ved Ewanger
Tinget, og efter befundende rigtighed, blev sam/m/e af Retten attesteret, skatte Restancen for
dette tinglav beløb til 1393 rd: 2 mrk: 3 s:
Arveskifte brevet af 1ste Martj 1760, sluttet efter Erich Nielsøn Biørcke, blev læst, og var
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Sousjord 3 Spd: 3 mrk: smør med bøxel, wurderet 80
rd:, og lodnet imel: arvingerne, Nemlig Encken Anna Michelsdatter arvet 1 pd: 4 ½ mrk:,
Niels Ericksøn Lønne arvet 1 pd: 4 ½ mrk:
Arveskifte brevet af 13 Apriil 1757, sluttet efter Ranwei Olsdatter, blev læst, og war
stervboen Eiende jordegoeds 3 mrk: smør med bøxel i gaarden Qwasdalen, wurderet 12 rd:,
og lodnet imel: arvingerne, Neml: Enckemanden Niels Colbeensøn arvet 1 ½ mrk:, Ole
Nielsøn 1 mrk:, og Randwei Nielsdatter arvet ½ mrk: smør.
Cancellie Raad Fleischers udgivene Auctions skiøde af 11 Julj 1760 til Knud Larsøn paa 2 pd:
18 mrk: smør i gaarden Houge med bøxel, og over bøxel til 6 mrk: smør, blev læst.
Ole Tollefsøn Sousjord skriftlige forpligt af gaar dags dato til sin Moder Synnewe Nielsdatter,
paa det hun aarlig hos ham skal nyde til livs ophold, blev læst.
Anna Mickelsdatter og Niels Erichsøn Lønne udgivene skiøde af 11 Julj 1760 til Ole
Tollefsøn paa 2 pd: 9 mrk: smør i gaarden Sousjord, med bøxel, blev læst.
Knud Olsøn Ringheim for Kiøbmands Encken i Bergen, Madam, sal: Johan Friderich
Warneke, gav tilkiende, med Muntlig warsel til dette Ting at have ladet stevne og indkalde til
at imodtage Dom, Niels Lie, for skyldig værende 6 rd: 4 mrk: 8 s:, og Torkiel Larsøn
Fan/n/estølen ligesaa for skyldig værende 7 rd: 2 mrk: 6 s:, og begge at erstatte Processens
omkostning. wilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
de indkaldede blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Rogne og Torgier Lie afhiemlede stevningen at være lovl: forkyndt
Niels Lie udj hands grande Torgis Lie[s] paahør, og for Torchiel Larsøn Fan/n/estølen paa
gaarden Twerberg, hvor hand nu er til huus, og det i tieneste tøssen Kari Hansdatter[s] paahør.
Citanten erindrede om Laugdag.
Afskeediget
Niels Lie og Torkel Twerberg forelæges at møde til neste ting.
Mikel Siursøn Seim udgivene gields brev af 11 Julj 1760 til Michel Biørnesøn Brathole for
laante penge 99 rd:, mod det pant af 3 Spand smør i gaard: Seim, læst.
Efter 3de gange udraabelse, indfandt sig ej nogen der wilde gaae i Rette, altsaa Tinget
ophævet.

Dend 17de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden øvre Growe, beligende i Bøer otting og
Wangens Kircke sogn, med efter skrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er opnævnt,
sc: Knud Store Ringheim, Jwer Osgier, Torbiørn Rogne, Holgier Reene, Tosten Hillestveten,
Elling Bræche, Mons Lofthuus, og Erich Æen.
hvor da for Retten fremstoed Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae for Knud Olsøn
Growe, som ellers er i stevningen den feil Knud Larsøn, men hands Rette Navn er Knud
Olsøn, og gav tilkiende at hand med skriftl: stevning af 9 Junj sidstl:, til Aastædet og den/n/e
Tægte dag, lovl: har ladet indkalde sin Naboe Knud Wichingsøn øvre Growe, betræffende,
dog hand med foregaaende skriftlig beskickelse af 9de Apriil sidstl: i Kærlighed tilbudet ham
at blive foreenet, om de nu paastevnte gaardepartens Lav-huuser og huuse tufter, som og
Thuungaren og Kalvehagen, som hand venter og formeener at nyde sin halve deel efter sin
gaards skyld. hvor da Comparenten fremlagde den skriftl: stevning samt beskickelsen, der alt
war bilagt med lovl: stemplet papiir No: 18 og 20, og er saa lydende.
Den indstevnte Knud Wichingsøn øvre Growe møtte, tilstoed den oplæste skriftl: stevning at
være ham lovl: forkyndt. tilstoed og den oplæste skriftlige beskickelse, med det af
beskickelse widnerne anførte svar, for saavit svaret er paa hver post, rigtig at være anført, saa
det er ufornøden widner der om at anhøre. i det øvrige sagde, det alt dette paastevnte er
tilforn i all Kærlighed lovlig afgiort med Citantens formand, da vj paa begge sider haver giort
hin anden fuldkom/m/en wederlag, dette at bevise Reserveres tiid widner at indkalde.
Niels Traae for sin Principal sagde, at om i fald hands Principals formand af taabelighed,
eller Rettere sagt udj stoer Eenfoldighed, har hengaaet at forlige de beste gaardeparters
Eiendom/m/e bort, formeente Comparenten at hands Principal icke var forbunden at holde
det, allerhelst da dette er skeet for en Kort tiid siden, saa icke Contraparten kand sige sig at
faaet nogen lovlig hævd, altsaa Refererede Citanten sig til sin i Rette lagde stevning, med
begier at de mødende widner til forklaring maatte admiteres, som er Peder Store Rochne,
David øvre Oure og Britta øvre Growe.
dend indstevnte Knud Wichingsøn Growe med Fader Wiching Knudsøn ibdm: sagde, det at
være ufornøden widner at føre, saasom hand tilstaar det de paastevnte huuser war fællig for
disse 4 Løber jordegoeds, hvor af de eier 2 Løber, og Citanten 2 Løber, indtil for 19 á 20 aar
siden, da de forligte dem med Citantens Tredie formand q <q Ole Gitlesøn> og udløste
ham af stue og ildhuus, og gav ham der for vederlag, hvilcket Citanten, som nu er fierde
Mand, paa ancker. Kalve hagen har været stundum fællig og stundum skift, og blev den
sidste gang skift for 8 á 9 aar siden med Gitle Olsøn, som war Citantens anden formand.
betræffend Thuun garen, da war den tilforn fællig, men da huusene blev skift, blev og afgiort
og forligt, det En hver skulde Eie for sine døre.
Niels Traae paa sin Principal[s] wegne, for det første nægter aldeeles for, at det icke er 20
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-skiftet er skeet. ligesaa og nægtede, at baade Thuun garen og Kalve hagen haver andet end
været fællig, føren nu paa nogle faae aar, altsaa formeente hand, at nu af Rettens Middel
maatte skee lovl: skifte, sasom Contraparten der til er lovlig Kaldet, og uden widners førelse,
selv tilstaaer det omtvistende.
dend indstevnte Knud Wichingsøn med Fader begierede sagen paa nogen tiid udsat, for at
begiegne sagen med Contra stevning, og at indkalde widner om det for 19 á 20 aar siden
skeede forlig og huuse bytte.

Niels Traae anmerckede at Wiching Knudsøn Growe, som sagen aldeeeles uvedkom/m/ende,
søger alleene unødvendig udflugter, for at føre Citanten i bekostninger, altsaa haabede
Citanten at hands begierede udsettelse icke bifaldes kand, uden paa hands egen bekostning,
men at, her nu maatte skee Dom.
Den indstevnte Refererede sig til sin giorde paastand.
Afskeediget,
Retten understaar sig ej, at betage Knud Wichingsøn frist og tiid til lovlig forsvar, hvor for
den forlangende udsettelse billiges ham, og skal tægtedagen blive beram/m/et inden
Dom/m/eren Reiser fra Woss, og strax paa Wangens Kirckebacke førstkom/m/ende Søndag
blive publiceret til Parternes efterretning. den/n/e Session betaler Citanten saaleedes:
Den/n/e dags foretning 2 rd: er forud betalt. Sorenskriverens skyds frem og tilbage, samt diet
penge for en Reisedag, 2 rd: 2 mrk: 8 s:, som formeedelst andre foretninger Modereres til 1
rd: 4 mrk:, Laug Retten per Mand 24 s:, er 2 rd:, Knud Ringheim, for at gaae Rettens Middel
til haande, 48 skil:, tilsam/m/en som nu betales, 4 rd: 16 skil:, da der ved endelig Dom paa
omkostningerne skal worde Kiendt.
Dend 21de Julj blev Retten betiendt paa Gaarden Nedr: Groue, beligende i Bøer otting og
Wangens kk: sogn, med efter skrevene Eedsorene Laugret, som efter Loven er opnævnt, sc:
Knud Olsøn Store Ringheim, Peder Glim/m/e, Torbiørn Rogne, Holgier Reene, Hower Tøen,
Torgier Lie, Mons Lofthuus og Arne Skiple,
hvor da for Retten fremstoed Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae for Henrich
Ellingsøn Nedr: Groue, Rasmus Jørgensøn ibdm:, Jon Olsøn ibdm:, og Lars Colbeensøn
ibdm:, og gav til kiende at hand med skriftl: stevning af 12 Junj sidstl:, her til Aastædet har
ladet indkalde til i dag, efter meldende Mænd, sc: Siur Davidhougen, Lars Knudshoug,
Wiching Lille Groue, Gitle Store Groue og Michel Store Rochne, som Eier og jorddrot til den
gaard Fanestølen, betræffende Nedr: Groue[s] støls marck, som til disse benævnte Gaarder
med sine mercker anstøder, der om at anhøre widner og at lide Dom til en lovl: udsteenings
foretning, med widere efter stevningens formæld, dend hand i Retten lagde, tillige med En
skriftl: beskickelse af 9de Maj sidstl:, som hand og vilde fremstille beskickelse widnerne at
Eedfæste deres forening, der næst vilde fornem/m/e om de indstevnte vederparter møder.
den fremlagde stevning med den skriftl: beskickelse, som var bilagt med stemplet papiir No:
18 og 20, blev oplæst og er af følgende indhold. Lit: A og B.
De samtlige indstevnte vederparter møtte alle og tilstoed dend oplæste stevning at være dem
lovl: forkyndt.
Niels Traae paastoed beskickelse widnerne Wiching Knudsøn øvre Growe og Jwer Andersøn
Biørche Eedelig forhørt, betræffende det svar de paa beskickelsen haver erholdet, og da alle
indstevnte widner saavel i stevningen benævnte som ubenævnte, undtagen indstevnte Wiching
Ryche, Britta Endewe og Guri Størkdatter Weisen, møder for Retten, paastoed hand dem der
næst forhørte. Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Wiching Knudsøn øvre Growe, efter aflagde Eed widnede, at dend 28de Maj
sidstl: forkyndte widnet den skriftl: beskickelse, og der paa erholde svar saaleedes. Siur
Davidhougen swarede, at Groue Mændene skal ej kom/m/e lengere need end i Budeie-wejen,
men slet icke i Elven, men dersom alt bliver forligt, da vil hand svare et støcke gar efter som
paa Kom/m/er. Lars Knudshougen svarede, ieg bruger ligesom min forman[d] indtil ieg faar
Dom. Wiching Lille-Groue war ej hiem/m/e. Gitle Store-Groue swarede, ieg giver ingen
svar føren ieg taler med mine grander og med min Eier. Michel Store-Rochne svarede, naar
sneen gaar af wille wj sanckes paa stæden og see wj kand rette det i mindelighed.
2det beskickelse vidne, Jwer Andersøn Biørcke, efter aflagde Eed widnede Conform med
første vidne.

Niels Traae sagde, foruden de i stevningen benævnte vidner som møder, er ubenævnte, der
ligeleedes møder, sc: Lars Monsøn Fennegielle og Lars Gullichsøn øvre Kløwe, dem hand
pastoed alle Eedelig forhørt.
1ste Vidne, Anders Andersøn, boendes paa Gaarden Hylle her i Bøer otting, sagd sig at være
gam/m/el 74 aar, er barneføed her paa gaarden Nedr: Groue, har stedse all sin tiid været her i
Bøygden, er ingen af Parterne beslægtet eller besvogret, vidnede, at over for 50 aar siden blev
forfædrene paa Nedr: Groue med de af Rundahlen indstevnte deres forfædre foreenede om
Merckes Kan og gar samt fæegang i Groue stølen Moldelien, imel: den og de indstevnte
gaarders beboere, og kand widnet gaae og anvise Eigne garen som skulde være Merckesgar.
fra enden paa den gar og til Elven skulde mercket gaae for Moldelien, og fleckede widnet
Næver der ved Elven uden nogen paa ancke. om Groue lille-støel eller Groue-Bar kaldet,
forklarede vidnet det hands Fader{s Ned} Anders Nedr: Groue brugte uden paa ancke fra
Fielham/m/eren need igienem under Groue Baret i en steen som de kalde Marcke steen, der
fra hen i en gloppe og saa i Storhougen, som er ende Mercke, hvor om widnet kand giøre
anvisning. Niels Traae tilspurte widnet, om icke Nedr: Groue har sel!! (selshus) paa deres
støel Groue baret, høst og waar, saa lenge de har løsset, uden paa ancke. Resp: jo, det
forholdt sig saa i sandhed paa de tiider, men hvad siden er skeet, ved widnet ej. 2o qw:
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om widnet icke ved., at afgangne Aschiel Fan/n/estølen bad widnets Fader, neml: Anders
Nedr: Groue, om lov at faae hugge winter eller Juule-Beit uden for disse omwundene
Mercker, eller uden for Stege-gierdet. Resp: ja, hand bad widnets Fader der om, og er det
omtrendt 30 aar siden Aschiel Fan/n/estølen ved døden afgick, og forbød widnets Fader, det
Aschiel ej maatte hugge saadan træe som var til Næverskoug. efter Aschiel sin død huggede
nu afgangne Jon Fan/n/estølen paa disse omwundene stæder, uden at spørge Nedr: Groue
Mændene der om, hvor over kom en opstuds, da Jon Fan/n/estølen faldt fra og ej huggede der
siden. Michel Rochne tilspurte widnet, om hand icke ved at Kalleset war Nedr: Groue støel,
og icke Moldelien. Resp: de ejede begge baade oven og Needen, Fieldet og Lien. 2o om
widnet icke ved at Groue Manden bad sig need i Moldelien at sætte stølshuus, og om
fæebeide. Resp: wed intet der om, har ej hørt det. 3o om widnet icke veed at Groue
sæhlhuuse tompter endnu wisser sig i Kolleset. Citanterne sagde, det er ufornøden det widnet
svarer her paa, saasom de tilstaar at huusetompter wisser sig der endnu. 4de: om widnet ved
Gulbrandt Lille Growe stølede al sin tiid i Moldelien uden paatale. Resp: jo, det er med
sandhed, og er det omtrendt 30 aar siden Gulbrandt ved døden afgick. 5te qw: om icke
Johan/n/es Lille Growe stølede der, uden at give havneleie. Resp: jo, Johan/n/es støllede der
efter Faderen Gulbrandt, uden at kand sige det hand gav havneleie, og er det nock 26 aar siden
Johan/n/es døde. 6de qw: om widnet icke ved at mercket skulde være fra Fieldham/m/eren
Øster efter ad Field-weien. Resp: wed ej der om. 7de qw: om widnet ved hvorleedes Nedr:
Groue kom saa langt need, at de kom need paa Baret. Resp: det war deres Eiendom. 8de
qw: om et er lenge siden widnet saae de omwundene Marckeskield, siden aldrig nogen anden
har seet dem, og om de er der endnu. Resp: widnet war 15 aar gam/m/el, da hands Fader
wiste ham de omwundene Marckeskield, og i nest afvigte aar war hand der ude, paa
forlangende af Groue Mændene, og siunede dem disse Merckeskield. og war Nedr: \Groue/
Mændene, Siur Davidhougen og Anders Urland, med widnet der ude og siunede merckerne.
9de qw: om icke Nedr: Groue og disse indstevnte Rundølinger paa de omwundene stæder har
fællets Fæebeite horn mod horn og Klov mod Kløv fra Stege-garen og til Reneberget. Resp:
jo, det er med sandhed.
2det Vidne, Godskalk Olsøn, boendes paa Gaarden Dugstad i Winjer otting, gaml: 48 ar,
{ingen} er i 3de leed beslegtet med Citanten Henrich nedre Groue, og i 4de leed beslegtet

med indstevnte Gitle Store-Groue, widnede, at have hørt af gamle afdøde Wiching Dugstad
sige, det Moldelien-Egnen skulde gaae need i Elven. og som hand havde boet paa øvre
Groue, og widnet med ham kom til tale om disse stæder, war det at hand sagde disse ord: saa
og at Aschiel Fan/n/estølen havde sagt til ham, neml: Wiching, det Fan/n/estølen ej Eiede
lengere end til første Renneberg uden for sig. og som widnet har sin støel tæt ved disse
stæder, kand widnet giøre anvisning paa det udsagde. Niels Traae tilspurte widnet, om hand
icke ved, det Moldelien er Nedr: Groue støel. Resp: jo, det er Nedr: Groue-støl, det hand ej
andet ved, saasom de har stølet der saa lenge widnet kand mindes. Michel Rochne tilspurte
vidnet, om icke Fan/n/estølen, upaatalt stedse har haft sin hugster fra Stege-gierdet og ind
igien/n/em høyst i Renneberget. Resp: ved intet her om, men har hørt sige det Jon
Fan/n/estølen slog den Holm i Elven.
3de Vidne, Ole Gullichsøn, boendes paa Gaarden Skutle i Qwit[l]er otting, sagde sig
gam/m/el 63 aar, er ingen af Parterne beslægtet eller besvogret. har tiendt her i 5 aar paa
Nedr: Groue hos en Encke Navnl: Jngebiør, som for lang tiid siden ved døden er afgangen, og
er det 42 aar siden hand tiendte her, i den tiid hand war her Eiede og brugte Nedr: Groue
Moldelien efter garen og need i Elven, hvor om hand kand giøre anvisning. Lille stølen var
mercket efter Baret under atølen og Øst i Storhoug, lengere hørte widnet ej de Kanede sig.
paa den anden side fra Baret og op i Fieldham/m/eren, paa den/n/e støel støllede Nedr: Groue
høst og waar saa lenge de wilde upaa ancket. og har stedse Nedr: Growe og de indstevnte
gaarders beboere haft i de omwundne stæder, fællets beite horn mod horn og Kløv mod Kløv.
men Stege garen blev holden paa de tiider for Merckes gar, og sat Rundølingerne den gar paa
mens vidnet tiente her, og war Nedr: Groue Mændene ej med da garen blev paasat.
4de Vidne, Lars Monsøn, huusmand i Fennegiellen her udj Bøer otting, sagde sig gaml: 43
aar, er ingen af Parterne witterligen enten beslægtet eller besvogret, har tient et aar her paa
Nedr: Groue hos afgangne Størk Groue, og er det 10 eller 11 aar siden hand tiendte her,
widnede, at da de drog til Moldelie stølen, kom Jon Fan/n/estølen der, for at leede efter en øg,
da siger Størk, som var fremmet, til Jon og spørger ham om Eiendom/m/en, hvor til Joen
svarede, det Nedr: Groue Eiede til Elven, men skougen brugte en hver noget. som widnet
intet widere havde at udsige, Eedfæstede hand sit udsigende efter Loven.
5te Vidne, Lars Gullichsøn, boendes paa gaarden øvre Kløwe hr udj Bøer otting, sagde sig
gaml: 60 aar, er ingen af Parterne beslægtet eller besvogret, widnede, at have tiendt her paa
Nedr: Groue i et aar, hos afgangne Encke Jngebiør Groue, og er det 44 aar siden hand tiente
her, i den tiid stoed Stegegaren som den nu staar, og blev den holdt for en Merckesgar, og
Eiede Nedr: Groue efter garen og need i Elven, og Aschiel Fannestølen gierdede garen i dend
tiid. Mercket gaar af Fieldham/m/eren tvert
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Need om Lille-stølen need paa Baret, og efter Baret hen til Storhougen, og sagde Gulbrandt
Lille Growe til widnet, det hand ej maatte kom/m/e der needen om, siden widnet sam/m/e dag
skulde flæcke Næver, og aldrig hørte widnet nogen trætte der om. 14 dagge om waaren og 14
dage om høsten war Nedr: Growe paa Lille stølen, tilligs fløttede de der fra med de nu
indstevnte, og tilligs til igien. og gick der stedse horn mod horn og Kløv mod Kløv. kand
giøre anvisning. Michel Rochne tilspurte widnet, hvor Gulbrandt Lille Growe stølede, da
hand siunte widnet merckerne. Resp: hand stølede paa Rønstølen om waaren, hvor de støler
end nu, lige saa om høsten. men om som/m/eren paa Jon-stølen, hvor widnet nu tillige med
dem støler, og har Lille-Growe støllet der over 40 aar.
Niels Traae anmerckede, at en deel af widnerne har svaret paa Michel Rochne[s] Contra
qwæstioner, betræffende om skoug hugster, skal være skeet af Contra parterne, som wel
Rim/m/elig er skeet, Nedr: Groue Mænd som Eiere der til aldeeles uvitterlig, saasom sam/m/e

støls Marck er dem saa langt fra ligende, at de om winterens tiide icke der om kunde faae
nogen kundskab, altsaa formeente Citanterne at saadan brug ej kand giøre nogen hævd.
som dagen nesten er forløben, og der til de omtvistede stæder i Rundahlen er en lang og
besværlig wej, vedtog Rettens Personer strax at Reise der ud, for i Morgen tiilig at imodtage
den anvisning widnerne har belovet at giøre.
Den 22de Julj blev Retten atter betiendt, er passeret som følger.
samtlig widnerne gick da alle paa Nedr: Growe Lille-støel, som er deres waar og høst støel.
anviste Baret, som er tæt under garen af andet slotte-træe needen under sæhls huusene.
Anders Hylle anviiste en stoer steen, hvor udj war 3de Naturlige Klopper, som naar støcker af
steenen war ud falden, den hand sagde de holdt for Mercke, men den i gaar omwundene steen
som de skulde have holdet for Merke steen, kunde hand ej finde. samtlig widnerne sagde, det
gam/m/el Kan og Mercke gick fra Baret i Sydost il Norde kanten i Storhoug, og fra Baret i
Nordost op i en graae Field ham/m/er. imellem disse mercker war et slotte træe af LilleGrowe Manden opsat, som giorde en stoer bugt ind paa det som, efter widnernes anvisning,
skulde være Nedr: Growe[s] Eiendom, foruden at samtlige Naboer i disse støels havner havde
en mængde slotte træer, som er Creaturene til megen fortrængsel. siden anviste widnerne, det
Nedr: Groue Eiendom gick fra den graae Field ham/m/er efter ham/m/er Rusten i Nord og N:
West til Stege garen. widnerne Anders Hylle, Godskalk Dugstad og Ole Skutle anviiste
garen som wisser fra Budeie-weien og need til Elven, hvor der paa Westre siden af Elven er et
slotte træe, gaarden Qwitne tilhørende. men Godskalk Dugstad sagde, det hand ej vidnede om
Stege-garen, siden den ej war ham sagt eller vist, need fra Renneberg og need i Elven.
widnet Lars øvre Kløwe anviiste ligeleedes Stege garen. den/n/e gar gaar efter ham/m/er laget
need i den saa kaldede Qwitne Elven. Michel Rochne med de samtlig indstevnte sagde, at
den/n/e gar war ickun en hegne gar, og ingen Merckes gar, men naar den gar som er paa
Fieldet bliver en Merckes gar, er de fornøyet at den/n/e gar og bliver En Merckes gar.
Citanterne sagde, den gar som er paa Fieldet har de opsat paa deres Egen Eiendom til en
hegne gar imel: deres waar og sommer eller Field støel. de indstevnte paastoed, det
Citanterne burde beviise deres tale. Her næst giorde samtlig widnerne anvisning paa
Moldelie-støllen og Kalwesæt, den sidste ligger oven paa Fieldet oven over Moldelien.
i sæhlhuuset i Moldelie-støllen blev Retten sat, formeedelst Regn og uveir som paakom.
Niels Traae tilspurte de 3de vidner Anders Hylle, Ole Skutle og Lars øvre Kløwe, om den
gar som er sat i Nedr: Growe[s] Eiendom, fra Fieldham/m/eren og tvert over i et andet Berg,
af hvem den gar er sat, og til hvilcken enden!! (ende) eller aarsag. de samtlige widner
svarede, det de ved intet om den gar, og har den ej været paasat i deres tiid mens de vare paa
Nedr: Growe.
Da Parterne ej videre havde at tilspørge widnerne, aflagde ethvert vidne for sig saaleedes
Eeden efter Loven, og saaleedes bekræftede deres widnesbyrd og giorde anvisning.
Michel Rochne med de samtl: indstevnte gav til kiende, det de med Muntl: warsel har ladet
Contra stevne Hoved Citanterne til at anhøre Contra widner om gaml: brug og Eiendom, samt
hævd fra ældgamle tiider og indtil den/n/e dag, der næst Dom i sagen at anhøre. {og at svare
processens omkostning}, til widner er under Lovens falsmaal indkaldet, sc: Anders Kløwe,
huusmand, Lars Olsøn Qwaale, Lars Monsøn øvre Fenne, Sygni Reime, Ole Sygnebære, og
Tollef Bøe, som alle i gaar war nerværende og hørte Eedens forklaring som blev lydelig læst,
undtagen Sygni Reime, som formeedelst alderdom og swaghed ej kand møde, men hendes
Mand møder. disse widner Contra Citanterne paastoed Eedelig forhørt.
Niels Traae for Hoved Citanterne tilstoed den/n/e Contra stevning at være hands Principaler
lovlig forkyndt.
1ste Vidne, Anders Johansøn, huusmand paa Nedr: Kløwe, sagde sig gaml: 74 aar, er ingen
af Parterne beslægtet eller besvogret, vidnede, at være barnefød og opavlet her i Dahlen paa

gaarden Fannestølen, som ligger tæt her ved stølen, har og været huusmand i 5 aar paa
Fannestølen, og er det 6 aar siden hand fløttede her fra, gamle Brytte Fan/n/estølen, som var
ung da hun blev gift til Fan/n/estølen, og boede der all sin tiid, hun var søster til sal: Jon
Fan/n/estølen, hun sagde det Nedr: Growe Eiede Lille-stølen need paa Baret og op paa
Fieldet, og var der en Mand, sal: Jwer Lille Growe, som forligte Nedr: Growe at de Kom til
Kalleset, som deres gamle støel, Lille stølen gick af Baret i Storhougen, ligesaa af Baret og i
Fieldham/m/eren. om Moldelien hørte widnet aldrig tale, \men ved/ det Nedr: Groue {eiede
eller} stølede her, saalenge widnet kand mindes, men om Moldeliens Mercke ved hand intet.
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og bad de om sæhl tompter i Lille støel, naar de kom fra Kalleset, og det hos Jwer Lille
Growe. ellers har Moldelien og Lille støl wæret for begge Parters Creature stedse som fællets
beite horn mod horn og Klov mod Kløv. Fan/n/estølens opsiddere har stedse her ind
igien/n/em lien haft deres skov hugster og Kiørsel, men ved ej om der paa har været nogen
paa ancke. Gulbrandt Lille Growe stølede her i Moldelien, og kand det vel blive 30 aar siden
hand ved døden afgick, ved ej om hand gav havneleie. den liden holm som ligger i Jon-støel
Elven, slog Jon Fan/n/estølen, og i de 5 aar widnet var huusmand hos ham, slog widnet
sam/m/e holm.
2det Vidne, Lars Olsøn, boende paa gaarden Qwaale, sagde sig gam/m/el 54 aar, er ingen af
Parterne beslægtet eller besvogret, widnede, at være barnefød her i Rundahlen paa gaarden
Knudshougen, og sam/m/e stæd opfosteret, samt boet der i 23 aar, og i nest afvigte aar 1759
byttede hand sig der fra. hands Forældre sagde, det disse indstevnte gaarder Eiede her ind i
Budeie-veien /: som ligger her under Moldelie støllen :/ og ind i Renneberg. saalenge
widnet kand mindes, har Nedr: Growe støllet i Lille støel og Moldelien, men begge Parters
Creaturer har stedse haft fællets beite over alt, og gaaet horn mod horn og Kløv mod Kløv
høst og waar, men høyeste som/m/er har Contra Citanterne været paa Jon-stølen. Den gamle
Britte Fan/n/estølen, som for 21 aar siden ved døden er afgangen, hun sagde det Jwer Lille
Growe havde lovet Nedr: Growe at støle i Lille-støel Baret Kaldet. Jon Fan/n/estølen, som
omtrendt for 4re aar siden ved døden er afgangen, havde stedse, saa lenge widnet kand
mindes, sin hugster og Kiørsel her ude i Moldelien, naar føret det tillod, og havde hand sine
øger her gaaendes. den holm som ligger her beent need i Elven, slog Jon Fannestølen stedse,
naar hand havde Rosmænd paa Fan/n/estølen, men naar hand selv styrte Fan/n/estølen, slog
hands huusmænd den. Den gar som kaldes Stege gar, er allene holdet som en hegne gar, at
naar Creaturene kom her ud om som/m/eren, at de da ej skulde kom/m/e hiem at beite op,
føren om høsten. ligeleedes er den gar som er opsat fra Fieldham/m/eren, en hegne gar, dog
staar hun!! (den) med den ene ende i Mercke imel: Nedr: Growe og disse indstevnte smaae
gaarder. Angaaende Lille-stølen, da blev et forlig sluttet imel: Nedr: Growe og disse
indstevnte gaarder, at Nedr: Groue ej skulde kom/m/e i Lille-stølen om waaren, men vel om
høsten, dette forlig holdt Nedr: Groue i 15 aar, som de om waaren ej kom i Lille-støel, men
baade for og efter den tiid har de støllet der baade waar og høst, og er det omtrendt 9 aar siden
Nedr: Groue brød det forlig. Wiching Lille Growe sin Moder har sagt det Gulbrandt Lille
Growe stølede her i Moldelien, og at hun efter Gulbrandt stølede her i 2 aar, og er det 52 aar
siden hun stølede her, men widnet hørte ej det de gav nogen havne leie.
3de Vidne, Lars Monsøn, boendes paa øvre Fenne, sagde sig gam/m/el 55 aar, er steefader til
hoved Citanten Jon Olsøn Nedr: Growe, widnede, at have boet paa Store Groue i 20 aar, og er
det paa 7 aaret siden hand fløttede der fra. om Moldelien kand ingen forklaring give, widere
end at hand veed det Nedr: Growe i all den tiid stølede her, men om Lille-stølen, sagde hands
formand Brynild Store Growe, det Nedre Groue Eiede sam/m/e, og siunede hand widnet

Merckerne paa Østre siden hvorleedes hand havde brugt, som war til Storhougen. som ingen
af Parterne havde noget at tilspørge dette widne, aflagde det eden efter Loven.
4de Vidne, Sygni Reime, for hinde møtte hindes Mand Holgier Halwersøn, boendes paa
gaarden Reime, som sagde det hands Kone formeedelst alderdom ej kand møde, men som de
begge er fød her udj Rundahlen og stedse {er fød} har været her, kand hands Kone ej widne
meere, end det hand selv kand widne, sagde sig at være gam/m/el 56 aar, er ingen af Parterne
beslægtet eller besvogret, widnede, at være føed paa Davidshougen, og at have seet det Jon
Fan/n/estølen, som boede paa Fan/n/estølen i 20 aar, som og hands forMan[d] Aschiel
Fan/n/estølen, som boede der over 50 aar, det de begge havde deres hugster ud til Renneberg,
hvilcket vidnet ofte saa naar hand gick med sin børse her i skougen, og er det 4 aar siden Jon
Fan/n/estølen døde. har alle tiider hørt, det Nedr: Growe og de indstevnte gaarder høst og
waar stedse har haft fællets beite horn mod horn og Kløv mod Kløv. har aldrig hørt andet sige
end at Stege-garen war en hægne gar, paa det Creaturene ej skulde gaae hiem mit paa
som/m/eren. kand der om giøre anvisning.
5te Vidne, Ole Sygnebære, sagde sig gaml: 64 aar, og at være Farbroder til Michel Rochne
sin Kone. Contra Citanten frafald dette widne.
6de Vidne, Tollef Knudsøn Bøe, sagde sig gam/m/el 84 aar, er ingen af Parterne beslægtet
eller besvogret, widnede efter den gamle Ole Kolwe, som for 13 eller 14 aar siden ved døden
er afgangen, hand sagde, det hands Fader Jwer Lille Growe havde lovet Nedr- Groue need fra
Kalleset-stølen og need paa Lille-støllene, om Eiendom eller mercker ved widnet ej noget.
men sal: Jon Fannestølen sagde og siunede widnet, det hand havde hugster her ud til
Renneberg.
som Parterne ej widere havde at tilspørge widnet, giorde widnerne anvisning Een hver for
sig, lige efter deres aflagde widnesbyrd.
Den af widnerne om/m/elde Holm liger i Norwest beent neer under Moldelie-stølen Norden
eller inden for Stege-garen. Renne-berget
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liger under Budeie weien, Norden for Moldelie stølen et got støcke, omtrendt 112 al: lang,
under en slet Myr som gaar lige need til Elven. her næst Contra widnerne En hver for sig
Eedfæstede deres widnesbyrd og giorde anvisning.
Efter nogen samtale blev Parterne saaleedes forenede, at der i Fieldham/m/eren skal hugges
En gloppe, der fra need i Baret at sette En Merckesteen, og saa i Storhougen Et Mercke, saa at
Nedr: Groue[s] Lille støel saaleedes worder udmercket, da der Stracte!! efter disse Mercker
settes Merckes gar, som Nedr: Groue selv paasetter og holder vedligge, da Contra Citanterne
wedlige holder Stege-gar fra Fieldham/m/eren og need i Elven, og at En hver tager gierdefang
hos sig selv og paa sin egen Eiendom. 2o at Contra Citanterne ej skal Beite oven for Budeieweien føren Nedr: Groue med sine Creature kom/m/er i Moldelien, skulde anderleedes
befindes, da skal den skyldige uden process og Rettergang betale til Lægds fattig Cassen 2 rd:,
som Lensmanden ved 2de Mænd udpanter og leverer til Sogne Præsten. lige sam/m/e straf
skal Nedr: Growe Mændene have, om de, efter at de er kom/m/en med deres Creature i
Moldelien, kom/m/er i Contra Citanternes havner med deres Creature, saa lenge Stege garen
holdes lovlig, og skal den/n/e straf penge paa sam/m/e maade udpantes, som forhen er meldet.
I Stege garen skal Contra Citanterne holde 2de grinder for de Reisende, saavel i den øverste
som nederste wej.
her næst forføyede Rettens Personer, i følge af begge Parter, dem op til Lille-støels
Merckerne, for der, efter oven anførte forlig, at needsette Marckeskield. I Fieldham/m/eren
hugget En gloppe som wisser i Sydwest til en i Baret under Lille stølen needsat Merckesteen,

tet ved sam/m/e Merckesteen atter needsat En Merckesteen som wisser i Sydost op i
Storehougen udj et skarv hugget En gloppe.
Som intet widere war at foretage, blev følgende beregning forfattet, Sorenskriverens skyds
og og diet penge 2 rd: 2 mrk: 8 s:, for 2de dages foretning 3 rd:, Laug Retten per Mand 48 s:,
er 4 rd:, Knud Ringheim, for at tilkalde Laug Retten, som og at gaae Rettens Middel til
haande, 3 mrk: 8 s:, tilsam/m/en 10 rd:, her foruden paastoed hoved Citanterne for udlagde
penge til Mænds opnævnelse, beskickelsen, samt stevningens bekostning, Dom og brev
penge, Retten med widnernes underholdning, samt Procurator Salario, i alt udlagt 15 rd: 3
mrk: 12 s: her om blev Parterne saaleedes foreenede, det Contra Citanterne til paa
førstkom/m/ende Søndag 8te dage betaler til Hoved Citanterne 8 rd:, hvor imod hoved
Citanterne betaler Rettens Personer efter oven indførte beregning.
Dend 15de Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Uqvitne, eller Opqvitne, beligende i
Borstrands otting og Wangens kk: sogn paa Woss, med efter skrevene Eedsorene Laug Ret,
som efter Loven er opnævnt, sc: Knud Ringheim, Holgier Reene, Anders Dugstad, Tosten
Hillestveten, Mons Lofthuus, Niels Lødwe, Knud Winje og Knud Ygre,
hvor da for Retten fremstoed Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae og til kiende gav, at
hand med skriftl: stevning af 25 Aug: sidstleeden, for Svend Andersøn Dugstad, her til
Aastædet til i dag har ladet indkalde Anders Hallesøn Uqvitne, widner at anhøre og Dom at
imodtage, efter sin stevnings formeld, som Comparenten nu i Rette lagde, tillige med
Eiendoms adkomst af 27de Febr: 1760, og et Kongl: Allernaadigst skiøde af 25de Martj dette
aar. og altsaa wilde fornem/m/e om de indstevnte møder. stevningen med de fremlagde
breve er saa lydende Lit: A. B. C.
den indstevnte Anders Hallesøn møtte, tilstoed at have hørt sige, det stevningen er paa
gaarden er forkyndt da hand ej war tilstæde.
stevnevidnerne Knut Gitlesøn Oure og Erich Olsøn Store-Ringheims-Egnen afhiemlede
stevningen at være lovl: forkyndt Torsdagen dend 28de Aug: her paa gaarden for stuedøren
ord efter andet oplæst i paahør af Lars Hallesøn, som er broder til den indstevnte Anders
Hallesøn, der ej lod sig finde, og lovede Lars Hallesøn at wilde sige det til broder Anders,
som war paa Neqvitne efter Lars sit sigende.
dend indstevnte Anders Hallesøn tilbød Citanten, om hand imindelighed wilde imodtage
Løsnings penge for gaarden, allerhelst Citanten havde faaen Gaarden til kiøbs, paa den maade
at Comparenten skulde faae beboe den.
Citanten swarede, og sagde, at hand aldrig har lovet Anders Hallesøn saadan/n/e løfter, og ej
heller imodtager penge for sin lovlige Eiendom, men ellers paastoed det widnerne maatte
worde paaRaabt og Eedelig forhørt, eller og for at winde tiiden, om Anders Hallesøn selv vil
tilstaae. 1o at have lovet Siur Olsøn Store-Ringheim og Torgier Kytte i den/n/e som/m/er at
slaae høe her i gam/m/el slaatte og skal fra gaarden bort føres. 2o om icke Bottolph Neqvitne
af jordens giødning har faaen omtrendt 10 læs møg, og sam/m/e her fra gaarden bort ført. 3o
om icke Lars Lem/m/e \og Erich Soue/ af den indstevnte har faaen Næver af Gaardens skov,
da dog huusene er i meget slette omstændigheder. 4o om icke Knud Giære i Gaardens skov,
med den indstevntes love, har hugget Kuul ved, og sam/m/e her fra bort ført. dend
indstevnte Anders Hallesøn til det 1ste svarede, hand havde icke lovet Siur Olsøn Ringheim
at slaae den omspurte slaatte, men givet Knud Olsøn Ringheim lov der til, og hand havde
igien gived sin broder Siur lov at slaae. Torgier Kytte har Comparenten givet lov at slaae
nogle smaae væsele slaatter. 2o der til Anders Hallesøn svarede jo, hand maatte tilstaae det.
til 3de qwæst: swarede, Lars Lem/m/e har ej faaen Næver, men Erich Soue fick i waaren 2
voger, der for Comparenten kiøbte salt. til 4de qwæst: svarede, jo, hand fick Kuul og Riis
ved.

Citanten war begierende Gaardens huuser besigtiget til aaboeds erlangelse, efter stevningens
indhold, og frafald de indstevnte widner, efter som Anders Hallesøn selv har tilstaaet sit
forhold.
Anders Hallesøn tilbød Citanten forlig paa følgende maade: Naar Citanten vil tage gaardens
huuser i den tilstand de nu forefindes: selv at betale processens omkostning, og Comparenten
beholde dette aars grøde, samt den ved!! hand i tilkom/m/ende winter skaver til Creaturene,
frit at selge. saa vil Comparenten Anders til waaren 1761 lovlig faredag fravige gaarden og
oplade den for Citanten, og strax til waaren, naar hands Creature er fremføed, den aldeeles
frafløtte og forlade.
Citanten war med dette tilbud fornøyet: altsaa bekræftede Parterne dette forlig for Retten
med hænders Reckelse.
Som intet widere war at for[e]tage, blev Citanten tilbage leveret de i Retten fremlagde breve.
og følgende beregning giort: Sorenskriverens fløtning og diet 2 rd: 2 mrk: 8 s:, den/n/e dags
foretning 2 rd:, Laug Retten 2 rd:, Knud Ringheim, som har gaaet Rettens
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Middel til haande 4 mrk:, tilsam/m/en 7 rd: 8 s:, blev af Citanten betalt.
Dend 18de Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden Bryn, beligende i Qwitler otting og
Wangens kk: sogn paa Woss, med efter skrevene Laug Ret, som efter Loven er opnævnt, sc:
Knud Olsøn Store-Ringheim, Niels Bøe, Knud Dolwe, Tosten Hillestveten, Anders Dugstad,
Rognald Houge, Ole Fladeqwal og Mons Lofthuus.
Hvor da for Retten fremstoed Bøygde Procurator Niels Stephensøn Traae for Tollef
Stephensøn Bryn, og gav tilkiende, at hand med skriftlig stevnemaal af 25de Aug: sidstleeden,
lovl: har indkaldet Michel Andersøn Lie, Swend Larsøn ibdm: og Encken Jngier Nielsdatter
med Laugværge Lars Øfsthuus, her til Aastædet til i dag, til en lovl: Marckegangs behandling,
der om widner at anhøre og Dom at imodtage efter stevningens formeld, den hand i Rette
lagde, tillige med En Aastæds Dom som stevningen omtaler. den fremlagde stevning, som
war belagt med lovl: stemplet papiir, og er saa lydende.
Citanten paastoed den, udj den fremlagde underrettens Act, indførte gamle {Dom} \forlig/ af
1 Junj 1751, fra pag: 12 til 17 ordlydende her i den/n/e Act inddragen, sam/m/e er saa lydende
Lit: B.
de i stevningen indkaldede vederparter, med widner, møtte alle og tilstoed lovl: warsel.
dend indstevnte Svend Larsøn Lie sagde, det hand ingen trætte eller process vil have, thj
naar hands Eiendom bliver som den har været, neml: op og ud i den store steen imod Bryns
mercket, og saa need i Arvejolen, en bæck som rinder i Elven.
Citanten sagde dette er vel nock, men om det kom/m/er til steenings foretning, faar Svend
Larsøn svare sin andel af omkostningerne.
i det øvrige paastoed de indstevnte widner forhørte. Eedens forklaring blev samtlig
widnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Lars Johan/n/es[søn], boende paa gaarden Houg, sagde sig gam/m/el 67 aar, og
at være lidet beslægtet med Citantens huustroe, neml: i 3de og 4de leed, er fød og opavlet paa
Lie yttre og øvre Thuun, sagde at hands Fader boede der i 46 aar, og hands Moder i 60 aar.
disse hands Forældre sagde det mercket imel: Bryn og Nedr:Lie war af eller fra Hallebergs
Enden, og need i en stoer steen ligende i Moen, den/n/e store steen ligger imel: øvre Lie,
Nedr: Lie og Bryn. og under den steen Eier øvre Lie til merckes med Bryn, og saa der fra
need i Arvejolen, som er en beck i Gillen paa hin side af den store Elv. her om alt widnet
sagde at kunde giøre anvisning. Citant: tilspurte widnet, om hand ved nogen Mercke til

Sveeteigen, og hvorleedes Bryn brugte i hands tiid. Resp: ved intet om noget mercke, men
naar widnets Fader behøvede Kornstouer, bad hand der om hos Bryn Manden, og fick lov at
hugge dem uden for garen. hvor om widnet kand giøre anvisning. 2o om widnet kand giøre
anvisning paa det som de kalder Ræws-h[o]ugene og Revs-waet. Resp: naar widnet
kom/m/er til de stæder, skal hand der paa giøre anvisning.
Michel Andersøn Lie tilbøed Citanten forlig, saaleedes: at den omtvistede Teig skulde
skiftes dem mit imel: fra Merckes myren og Øst i et lidet qviehuus. Citanten sagde, ej at
kunde imodtage dette forlig.
2det Vidne, Størk Dugstad, er sam/m/e stæds boen[de]s, gaml: 54 aar, er med Citantens
Kone beslegtet i 3de og 4de leed, widnede, at for 25 aar siden tiente widnet hos Halvor Nedr:
Lie yttre Thuun, og det i 10 aar, siden hand war widnets Farbroder. hand sagde det mercket
imel: Bryn og Nedr: Lie war af Hallebergsenden og i Arvejolen. og brugte Anders Nedr: Lie,
andet Thuun, skoven der til Halleberg, og Halvor brugte bare beitet, saaleedes havde de byttet
det dem imel:, og kand widnet giøre anvisning paa disse mercker, efter som ham er bleven
sagt. 1ste qw: om widnet icke ved at øvre Lie Eiede en Teig, neden under den store steen til
mercke med Bryn, og saa til stoer Elven. Resp: wed at øvre Lie Eiede En Teig der under,
men hvor den gick til merckes, ved widnet ej. {Michel Lie tilspurte}
3de Vidne, Britte Tormoedatter, wærende paa Bulken hos sin Datter, gl: over 86 aar, er
ingen af Parterne beslegtet eller besvogret vitterlig, widnede, at da hun war Tøs, tiente hun i 3
aar hos gaml: Michel Jndr: Lie, hand sagde og wiste vidnet det mercket imel: Lie og Bryn war
af Arvejolen, og saa i en stoer steen, der fra i Hallebergenden, og skulde dette mercke være
saa beent, som det war skut med en piil. og kand widnet paa disse mercker giøre anvisning.
Michel Lie tilspurte widnet, om det war under steenen widnet og hindes huusbonde Riiste.
Resp: de Riiste ej under, men paa siden af steenen, som skouen wiser eller ligger til Lie.
4de Vidne, Lars Madtsøn, boende paa Gaarden Welke i Hardanger, gl: 56 aar, er beslægtet
med Swen Larsøn, for ham hand, omtrendt for 20 aar siden og der over, war Formynder. og
som granderne trættede om en liden Teig, maatte hand som Formynder være her paa bem:te
sin søstersøns wegne. da blev widnet af Tollef Bryn wist mercket imel: Bryn og Lie, af
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Arvejolen i en stoer steen, og saa op i Hallebergsenden, men til Halleberg kom widnet ej, der
for ickun kand giøre anvisning paa de 2de første mercker.
5te Vidne, Torgier Larsøn øvre Lie, gl: 52 aar, er begge Parter i 3de leed beslægtet, widnede,
at have boet paa øvre Lie i 17 aar, og er det 6 aar siden hand forlod gaardebruget. i den tiid
hand boede der, brugte øvre Lie den Teig under steenen til bytte med Bryn, og fra steenen
need i Arvejolen. Citantens qwæst: om widnet kand giøre anvisning paa Rævs-waet og
Rævs hougen. Resp: paa Rævs hougen, men ved ej om Rævs-waet. Michel Lie tilspurte
widnet, om hand icke veed at der er en myr, kaldes Merckesmyren. Resp: har hørt sige, at
der i Bryn haven er en myr, kaldes Merckes myren, men widnet har ingen oplysning eller
kundskab om den myr. 2o qw: om vidnet saa det Bryn brugte i steenen og mit for steenen.
Resp: det høvedes aldrig, at de paa en tiid kom der. men aldrig hørte vidnet det nogen anden
Kanede sig der, en[d] Tollef Bryn. og det første vidnet kom til Lie at boe, war der en gaml:
huus Dreng, sc: Anders Samsonsøn paa Lie, som war Føed og opavlet der, hand wiste widnet
dette mercke, og sagde saaleedes, havde hands Fader brugt, og Bryn brugt til modes med ham.
Michel Lie sagde, at den omvundene Dreng lever end da, og er til huus hos Comparenten,
hand er Taaset, og har aldrig været til Guds bord.
6de Vidne, Lars Svendsøn, boende paa Gaarden Lødwe, gl: 60 aar, er Svend øvre Lie[s]
Farbroder, widnede, at for 27 aar siden tiente hand hos sin værfader Johan/n/es øvre Lie, og
det i 3 aar, i den tiid sagde hands huusbonde, bem:te Johan/n/es, naar widnet skulde hugge i

Teigen, det hand ej maatte hugge forbj den store steen og Arvejolen, og at Bryn ejede inden
for til steenen. Michel Lie tilspurte widnet, om mercket i den steen war imel: Bryn og Nedr:
Lie. Resp: ved intet der om.
7de Vidne, Michel Torgiersøn, til huus paa Wifaas, gl: 63 aar, er {ingen af P} beslegtet med
Michel Lie[s] Kone, widnede, at have boet paa Nedr: Lie første thuun, som nu beboes af
indstevnte Michel Andersøn Nedr: Lie, og det i 8 aar, og er det nu 17 aar siden widnet fløttede
der fra. i den tiid widnet boede der, brugte hand af Hallebergs-Enden og need i Arvejolen,
efter deres tøcke. med hugsteren kom widnet ej lenger need en[d] til Wettere-wejen. {men
Nedr: Lie brugte needen under Wettere-weien og} Tollef Bryn brugte uden for til mødes, og
Nedr: Lie 2det Thuun brugte needen under Wettere weien, saasom hand i 6 aar havde byttet
sig den Teig til. widere sagde widnet, at have hørt af sin Kone Britta, som war Encke og
boede paa Nedr: Lie første Thuun da widnet fick hinde til ægte, men hun war føed paa øvre
Lie. hun sagde det mercket imel: øvre Lie og Bryn i Sveeteig, war af Rævehoug og i Ræve
waet, wed ej, om widnet efter saa lang tiids forløb, til wisse kand giøre anvisning paa de
omvundene mercker.
8de Vidne, Siur Størksøn Nyresbøen, gl: 58 aar, er i 3de og 4de leed beslægtet med Citanten,
widnede, det hands gl: afdøde værfader Ole Nyre siunede ham Rævs-waet, hvor om widnet
kand giøre anvisning. widere ved hand ej i den/n/e sag. for 7 aar siden war widnet til huus
hos Torgier øvre Lie, og da begierede widnet at hugge ved, hvor til Tollef Bryn gav ham lov,
og da huggede vidnet uden for garen i Sveeteig, men kom hand for langt ud i hougen, wilde
Ole Richolsøn øvre Lie ej taale det.
9de Vidne, Haaver Olsøn Nyre, gl: 65 aar, er ingen af Parterne beslægtet eller besvogret,
sagde ej at have noget at widne, men er indkaldet under Eed at wise hvor Rævs-waet er, thj
Nyres Mændene hugger der til, og har hands sal: Fader og sal: Anders Houge wist ham dette
stæd.
10de Vidne, Erich Hellesøn (Hallesøn) Gierager, gl: 52 aar, er ingen beslægtet eller
besvogret, sagde at være indkaldet for at giøre anvisning paa Arvejolen, det han vilde giøre.
hands sal: Fader sagde, at der faldt en ud j Hølen og blev, og hand heede Arve: derefter
kaldes det Arvejolen, og widnets sal: værmoder har giort ham anvisning paa stædet.
Michel Andersøn Nedr: Lie første thuun og Lars Øfsthuus som Laugværge for Encken Jngier
Nielsdatter Nedr: Lie første thuun, gav til kiende, det de med Muntl: Contra stevning her til
Aastædet, til den/n/e tægtedag, har indkaldet hoved Citanten til at anhøre Contra widner og gl:
Kan, Mod og Marckeskield, der efter Dom at imodtage til deres Eiendoms beskermelse, og at
sware processens omkostning. til widner i sag[en] er under Lovens faldsmaal indkaldet
Peder Nerem, Lars Hatlestad, Michel Wifaas, Siur Wiche, Lars Hallesøn Lie og Anders
Weche, dem de paastoed Eedelig forhørt.
Hoved Citanten vedtog den/n/e Contra stevning at være ham lovlig forkyndt.
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Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Peder Jngebrigtsøn, til huus paa Nerem, gl: 86 aar, er ingen af Parterne beslægtet
eller besvogret, widnede at have af afgangne Hermun Lie sige, for 22 aar siden, da hand laae
og stridede med døden, det mercket war af Halleberg, og i Merckes-Myren og saa i Arvejolen,
men widnet kunde ingen anwisning giøre, der for aflagde Eeden.
2det Vidne, Lars Bastesøn Hatlestad, gl: 72 aar, er ingen af Parterne beslægtet eller
besvogret, widnede Conform med første widne: sagde det war Contra Citantens Fader Anders
Lie som i Hermuns døds stund tilspurte ham der om, og war ej Bryn Manden der til kaldet.
widnet kand ej giøre anvisning paa de 3de om/m/elde mercker. der for aflagde Eeden.

3de Vidne, Michel Jwersøn, boendes paa Wifaas, gl: 50 aar, er beslegtet med Tollef Bryn,
lige saa med Michel Lie[s] Kone, widnede, at omtrendt for 30 aar siden war widnet gietlegut
paa Nyre, og hørte widnet sige i blandt gietle børnene, det Hallebergs-Enden war mercke
imel: Bryn og Lie, widere ved widnet icke, ej heller kand giøre nogen anvisning. der for
aflagde Eden.
4de Vidne, Siur Wichingsøn, boende paa Wiche, gl: 69 aar, er besvogret med Encken paa
Lie, widnede, at omtrendt for 18 – 19 – eller 20 aar siden, da Anders Lie, Mons Lie og Michel
Lie byttede Teiger, war widnet hos og hørte, det de sagde at mercket imel: Bryn og Lie war af
Arvejole og i Hallebergs-Enden. men widnet kand ej giøre anvisning paa disse mercker, dog
kand hand wise Arvejolen, men ej hvor mercket der udj skal være,
5te Vidne, Lars Hallesøn øvre Lie indre thuun, gl: 52 aar, er med begge Parter beslægtet,
widnede, det hands sal: Fader mange gange havde sagt, det mercket imel: Bryn og Lie war af
Hallebergs-Enden og i Arvejolen. kand giøre anvisning paa disse stæder, men icke hvor
mercket i Arvejolen er.
6de Vidne, Anders Hallesøn, boendes paa Wæche, gl: 48 aar, er beslægtet i 3 og 4 leed med
Tollef Bryn, er fød paa Bryn, har hørt sige af granderne, det mercket er i Halleberg-Enden,
ved intet om de andre mercker, paa det ene mercke kand giøre anvisning.
Contra Citanterne sagde, det de end nu havde et widne som de havde forgiet, og er
nærværende, sc:
Svend Arnesøn, wærende hos sin Fader paa Reene, gl: 42 aar, er beslægtet med begge Parter,
widnede, det sal: Mons Lie sagde at mercket imel: Bryn og Lie war af Halleberg-Enden og i
Arvejolen, det widnet og af mange andre har hørt sige. kan ej giøre anvisning. der for
aflagde Eeden.
Sorenskriveren med Laug-Retten og begge Parterne forføyede dem i Marcken for at
imodtage den anvisning widnerne har belovet at giøre paa Halleberg-Enden, Stoer Steenen og
Arvejolen, hvor ved dagen den blev til ende bragt.
Dend 19de Septbr: blev den/n/e sag atter foretaget,
da Rettens Personer, ifølge begge Parter, forføyede dem i Marcken, for at imodtage den
anvisning vidnerne har belovet at giøre paa Ræve houg og Ræve vaet.
1ste Vidne, Lars Johan/n/es-søn Houg, i gaar giorde anvisning paa Halleberg-Enden, den
Store-Steen i Moen og Arvejolen i en liden beck i Gillen paa hin side af Stoer Elven. og i dag
giorde hand anvisning paa Ræve hougen, der hvor hand har hugget Korn-Stouer, og at stædet
kaldes Svee-flaaten, og endelig anviste hand Rævs-waet, hvor wj i en jordfast steen ved waet
fant en gloppe, som wirkelig har været hugget med jern, og wiser til Rævs hougen. om alt
widnet aflagde Eeden.
2det Vidne, Størk Dugstad, giorde anvisning paa Halleberg Enden og Arvejolen, og
bekræftede sit widnesbyrd med Eed.
3de Vidne, Britte Tormoedatter, igaar giorde anvisning paa Arvejolen, Stoer Steenen og
Halleberg-Enden, og bekræftede sit widnesbyrd med Eed.
4de Vidne, Lars Madtsøn Welke, anviste igaar Arvejolen og Stoer Steenen. og aflagde
Eden.
5te Vidne, Torgier Larsøn øvre Lie, anviste i gaar Arvejolen og Stoer Steenen, og i dag
anviste hand Rævs hougen, som var mercke af løen ud i Rævs hougen, imel: Sweeteigen,
Tollef Bryn tilhørende, og Svend øvre Lie, hvis brug den tiid war widnets brug. der næst
Edfæstede sit aflagde widnesbyrd.
6: Vidne, Lars Svensøn Lødwe, anviste Arvejolen og den Store Steen, og nu Eedfæstede sit
widnesbyrd og giorde anvisning.
7de Vidne, Michel Torgiersøn Wifaas, i gaar anviste Arvejolen og Hallebergs Enden, og i
dag anviste hand Ræve houg og Rævevaet, og om alt aflagde Eeden.

8de Vidne, Siur Nyresbøen, i dag anviste Rævs-waet, ligesom de andre widner, samt hvor
hand i Sweeteig havde hugget.
9de Vidne, Haaver Olsøn Nyre, anviste i dag Rævs waet, og sagde at det war mercke imel:
Nyre
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og øvre Lie, her om aflagde Eeden.
Citanten frafald det widne Erich Hallesøn Gierager.
Contra widnerne, det 4de widne, Siur Wichingsøn Wiche, anviste i gaar Arvejolen, og nu der
om aflagde Eeden.
5te Vidne, Lars Hallesøn øvre Lie, i gaar anviste Arvejolen og Halleberg enden, og i dags
anviste 3de Rævs houger som liger i linie med hin anden og need Rævs vaet, der af ham blev
anviist. med tillæg det hands sal: Fader jævnlig havde sagt at disse stæder war mercke imel:
Sveeteigen, Bryn tilhørende, og Nedr: Lie, og var hands Fader født paa Nyre og boede paa
Lie, gam/m/el da hand ved døden afgick, 92 aar, om alt aflagde Eeden.
6te Contra Vidne, Anders Hallesøn Wæche. anviste i gaar Halleberg Enden, og der om nu
aflagde Eeden.
Niels Traae paa sin Principals wegne Soubmiterede sagen til Doms, efter de mange
Eenstem/m/ende widners Eedelig forklaring og anvisning, og deels af Contra Partens widner,
som protoc: udviser, paa min Partes side at være enstem/m/ende, saa forventede Comparenten
efter stevningens formeld at faae Dom udj sagen, fra Hallebergs-Enden og i lige linie need
efter Størk-Træet, hvor et huus staar, og i stræckning til Stoer Steenen i Moen, der fra lige i
Arvejolen, hvor da dette!! (disse) omtviste[de] mercker sluttes. Sveeteigens Mercke, som
begynder i det omtvistede, af neederste Rævs hougen, og i lige linie op igienem 3de andre
houger af sam/m/e Navn, og i Rævs waet, som er endemercket, udj den der befundende
gloppe. Endelig paastaaes i processens omkostning, saasom Mænds opnævnelse, stevningens
forkyndelse, Rettens og de mange widners underholdning, med Procurator løn, in alles 17
Rdr:, foruden Rettens løn, den Retten selv behager at beregne. og saaleedes paastoed Dom.
Svend Dugstad for sin broder Michel Lie, og Lars Øfsthuus sluttede sagen til Doms efter
widnernes forklaring, og paastoed mercke af Arvejolen og i Halleberg Enden. betræffende
Svee Teig, paastaaes Dom efter det gamle forlig som i Retten er fremlagt.
Endelig declarerede Parterne forlig saal: at mercket skal gaae af Hallebergs-Enden ned og
mit igien/n/em qvihuuset, og saa i en stub under veien, som i gaar war afhuggen, og need 2
maal stenger Westen for den omvundene Stoer Steen i Moen, hvor dette omtvistede mercke
sluttes. siden worder efter Svend Larsøn Lie[s] Egen declaration, steenet der fra og need i
Arvejolen. 2det!! (I det) omtvistede Sweeteig skal mercket gaae mit imellem begge waene
og saa i den øverste Rævs houg, der fra i anden og tredie nederste Rævs houg, og saa under
løen, efter Svend Larsøns tilstaaelse. og begierede Parterne det Rettens Middel efter dette
forlig wilde needsette Marckeskield, som blev vedtaget. 1mo Sveteig udsteenet saaleedes:
mit imel: Rævsvaet og Spillegrinet, tæt hos Bæcken, er needsat en Merckesteen som wisser
need efter til den anden needsat Merckesteen, der fra need i øverste Rævs-houg needsat dend
treedie, der fra i lige linie need igiennem Anden Rævs houg, og saa i tredie Rævs houg
needsat den fierde Merckesteen, som er endemercke i det omtvistede. i den fierde steen blev,
udj Svend Larsøn Lie[s] overværelse og med hands samtycke, hugget en gloppe som wisser
ind efter i Femte Mercke steen, der fra ind i Siette Merckesteen q <q under Løen, og saa i
den Syvende> ved bæcken paa yttre siden af Sveeteigens løe. disse needsatte Merckesteene
skiller Sveeteigen fra omliggende, paa de tvende Kanter, og becken skiller paa den tredie
Kandt. 2o i Halleberg Enden hugget En gloppe som viser i Nordost udj en needsat
Merckesteen mit under qvihuuset, der fra i lige linie need efter udj Fem efter hinanden

needsatte merckesteene. dend sidste Merckesteen staar 15 allen uden for eller i Norwest for
Stoersteenen i Moen. i den sidst om/m/elde Merckesteen er hugget en gloppe som wiser i Øst
udj en L gloppe i Stoer Steenen, som er Endemercket i den/n/e trætte Teig, og Eier Bryn paa
Westre siden af disse mercker, og Nedr: Lie paa Østre siden. fra den/n/e L gloppe i Stoer
Steenen wiser mercket i Nord til en Merckesteen udj Elvebaret mit for Arvejolen. Bryn Eier
paa Westre siden af disse mercker, og øvre Lie paa Østre siden.
som intet videre war at foretage, bliver følgende beregning at giøre, Sorenskriverens skyds
til og fra Aastædet med diet, er 2 rd: 2 mrk: 8 s:, som formedelst andre foretninger Modereres
til 1 rd: 4 mrk:, tvende dages foretning 3 rd:, Laugretten 4 rd:, Knud Ringheim, som har
gaaet Rettens middel til haande, 4 mrk:, tilsam/m/en Rettens løn 9 rd: 2 mrk: Michel Lie
sagde, det hands omkostninger er 4 rd:, der for meente ej at kunde sware noget i eller af hoved
Citantens omkostninger. det er tilsam/m/en omkostningerne for begge Parter 30 rd: 2 mrk:,
som da hoved Citanten betaler Retten, blev Parterne saaleedes forEnede, det Nedr: [Lie]
betaler det halve, som er 15 rd:, der udj gottgiøres deres omkostning 4 rd:, saa de ickun til
hoved Citanten betaler 11 rd: Svend øvre Lie
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betaler til hoved Citanten 2 mrk:, og Resten af omkostningerne tager hoved Citanten hos sig
selv.
Dend 25de Septbr: blev Retten betiendt paa Gaarden øvre Growe, udj den paa fol: 87 under
17 Julj incaminerede Aastæds sag, med det der Specificerede Laug Rett, undtagen i Jwer
Ousgier stæd sat Anders Dugstad.
hvor da hoved Citanten Knud Olsøn Growe med sin Fuldmægtig Bøygde Procurator Traae
møtte.
Dend indstevnte Knud Wichingsøn øvre Growe møtte ligeleedes.
Og declarerede Parterne forlig saal:, Citanten Knud Olsøn betaler til Knud Wichingsøn 60
rd:, der for Knud Olsøn faar halve stuen, halve Kielderen og halve Ildhuuset med deres
tilhørende andeel grunder. 2o for det støcke af Stoer ageren skal Knud Olsøn give Knud
Wichingsøn vederlag udj agere. 3o med Thuuns garen bliver det som i gamle dage været
haver. 4de: Kalve hagen skal blive til fællig som den i gamle tiider været haver, og begge at
fløtte bøe gierdet need saaleedes som det stoed da den sidste marckegang war her paa
Gaarden, ligeleedes skal Guro-Træet i udmarcken afslaaes og blive fællets beite. 5te: til
Ste: Hans-dag 1761 skal Knud Olsøn betale de omforligte 60 rd: til Knud Wichingsøn. 6de:
angaaende garen om Haatræet, da skal Knud Olsøn Rette sam/m/e, saa hand ej der med
fortrenger Knud Wichingsøn. 7de: blev vedtaget, at tage 2de eller fleere Mænd af de som
forhen har boet her paa Gaarden, eller ved hvorleedes Gaarden i forige tiider har været brugt,
at rette dem imel: om alle smaae tvistigheder. 8de: da som Citanten betalte Retten den første
Session, saa betaler Knud Wichingsøn den/n/e Session, som bliver saaleedes at beregne.
Sorenskriverens fløtning og diet 2 rd: 2 mrk: 8 s:, den/n/e dags forerning 1 rd:, Laugretten
per Mand 20 s:, er 1 rd: 4 mrk:, Knud Ringheim, som har tilkaldet Laugretten og ellers gaaet
Rettens Middel til haande 4 mrk:, tilsam/m/en Rettens løn 5 rd: 4 mrk: 8 s:, som Knud
Wichingsøn betalte, og saaleedes den/n/e foretning sluttet.
Dend 4de Nowbr: blev paa Ewanger med Waswærens Tinglav[s] Almue holden Et
almindelig Høste, Skatte og Sagefalds Ting, da Retten blev beklæd med det Ordinaire Laug

Ret, som paa fol: 76 findes opnævnt og Specificeret, nærværende inden Retten Fogden Ole
Bildsøe med Bøygde Lensmanden Ole Horwei og den Tingsøgende Almue,
da underdanigst blev publiceret
Hands Exellence Hr: Stifbefalings Mand von Cicignon[s] ordre til Fogden Bildsøe, af 11de
Octbr: a: c:, betræffende Spedalske pengene, som bliver paa dette Fogderie at ligne den
Sum/m/a 119 rd:
2o En ditto ordre af sam/m/e dato, til Fogden, for Delinqventers underholdning, bliver paa
dette Fogderie at ligne 60 rd: 4 mrk: 1 s:
3o End ditto ordre af 14de præt: til Fogden, betræffende grendse skydtsen, da swarer dette
Fogderie som forrige aar.
Kongl: Allernaadigste Bevilling af 25de Aug: 1760, for Hr: Lieutenant Friderich Christian
Holck paa giestgiberie ved stædet Leiren under Gaarden Stamnes, blev allerunderdanigst
publiceret.
Ole Blege udgivene skiøde af 9 Julj 1760, til Hr: Lieutenant Holck paa Stamnes Annex
Kircke, blev læst.
Jacob Knudsøn Træfald udgivene skiøde af dags dato, til Knud Jacobsøn paa 12 mrk: smør
med bøxel i gaarden Træfald, blev læst.
Jon Nielsøn Mugaas og medJnteressendere udgivene skiøde af 3 Julj 1760 til Jørgen
Henrichsøn paa 18 mrk: smør uden bøxel i gaarden Elie, blev læst.
Haldor Biørgaas gav tilkiende, det hand med Muntlig warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Jon Mugaas for wold, som hand har øvet, i det hand har sat grin paa En
Merckesgaard, som Citanten 3de gange har lugt til igien, men den indstevnte har Revet det op
igien, her om at anhøre widner, Dom at imodtage til undgieldelse, og processens erstatning,
wil fornem/m/e om hand møder.
for Jon Mugaas møtte Bøygde Procurator Traae, som tilstoed warselen, men sagde der hos,
det hands Principal aldrig har begaaet saadant, som foregives i stevningen og incaminationen,
men alle tiider trøster sig at staae til ansvar, naar hand lovl: bliver kaldet til Aastædet hvor
siun og grandskning bør skee, og altsaa protesterede Comparenten mod sagens widere
fremgang her til Tinge den/n/e sinde, men paastoed den til Aastædet henvist.
Citanten sagde, det hand hold sig efter gamle Mercker.
Procurator Traae refererede sig til sit forrige.
Afskeediget,
Til følge Loven, henvises sagen til Aastædet, hvor der efter lovlig behandling, siun og
grandskning bør orddeeles.
Bøygde Procurator Traae for gaarden Mælands beboere, sc: begge Brynild Knudsøn, gav til
kiende, det de med skriftl: stevning af 15de Octbr: sidstl: her til Tinge har ladet stevne og
indkalde Magne og Hans Aldahlen, fordj de imod sluttet forlig inden Aastæds Retten d: 19de
Septbr: 1754 bruger over Rette marckeskield med vedhugster og græsgang, samt bedning med
Creaturene, item, at de farer til sætter og udbeiter sam/m/e føren Citanterne der om er
widende, med widere efter stevningens indhold, den hand i Rette lagde, bilagt med lovlig
stemplet papiir, og er saa lydende Lit: A. end widere lagde Citanten i Rette, den udi
stevningen paaberaabte Aastæds foretning, med paastand, at det der indførte forlig
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her ad Acta maatte tilføres, sam/m/e er saa lydende Lit: B.
dend indstevnte Magne Aldahlen møtte, tilstoed warselen. men Hans Aldahlen efter
paaRaabelse møtte ej.
Stevne widnerne Niels Rasdahlen og Ole Øfstedahlen afhiemlede stevningens at være Hans
Aldahlen udj Eget paahør og udj hands stue lovlig fokyndt.
Citanten paastoed de indstevnte widner lovlig forhørt, sam/m/e er Torchiel Øfstedahlen og
Ole Olsøn ibdm:, som nu møder. Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at
blive ved sandhed.
1ste Vidne, Torchiel Knudsøn, boende paa Gaarden Øfstedahlen, efter aflagde Eed widnede,
at hand i den/n/e som/m/er har hørt Magne og Hans Aldahlen sige, det de havde Kiørt og
skulde Kiøre deres Creature ind paa Melands beiter. widere kunde widnet ej forklare.
2det Vidne, Ole Olsøn, er huusmand i Øfstedahlen, efter aflagde Eed widnede, det Magne og
Hans Afdahlen!! (Aldahlen) i som/m/er sagde, vj har Kiørt og skal Kiøre wore Creature paa
det støcke wj war forEenede om. Citanten havde ej noget at tilspørge widnet, men Erindrede
om Laudag for den udeblivende.
Afskeediget,
Hans Aldahlen gives Lavdag til Neste ting.
Dend 5te Nobr: Er ved Waswærens Ting følgende passeret.
Ole Eilefsøn Luren udgivene skiøde af 3de Nobr: h: a: til Henrich Erichsøn paa Tolv Marcker
smør i gaarden Luren, med bøxel og herlighed, blev læst.
Henrich Erichsøn Luren udgivene gields brev af gaardags dato til Jon Endresøn Elie for laante
penge 86 rd:, imod det underpant af 12 mrk: smør i gaarden Luren, blev læst.
Niels Brachestad udgivene pantebrev af 31de Octbr: 1739, indført i Pantebogen paa fol: 7,
blev efter paategnede qvittering af 20de Octbr: 1751 udslet.
Fogden gav til kiende, det hand ved Ordre til Bøygde Lensmanden Ole Brynildsøn Horwej,
med Muntl: warsel har ladet stevne og indkalde Knud Bolstad, Knud Hernes og Lars
Langeland, under Eed om forlanges og paastaaes, at an- og Navn give alle de, af begge Kiøn,
som i aar har været uden fast tieneste, samt de leedig Karle som haver drevet handel, til
allerunderdanigst at haandhæve den Kongl: Allernaadigste Forordning af 9de Aug: 1754.
wilde fornem/m/e om de indstevnte møder.
af de indstevnte møtte Knud Bolstad og Knud Hernes, men Lars Langeland møtte ej, war ej
heller, efter Lensmandens sigende, stevnet.
de 2de Mødende Mænd angave: Knud Andersøn Horwej, Er en tredie deel af dette aar løs,
har ingen handel drevet. Peder Olsøn Horviigen, har i aar været 1/3 part løsgiengere, ej
handlet. Ole Gullichsøn Stywe, har været ¼ part af aaret leedig. Jwer Jacobsøn øvre
Schierven ligesaa. Ole Jørgensøn Hiernes ogsaa. Ole Halwersøn Øren har ingen fast
tieneste haft i aar. Magli Johansdatter, wærende paa Schorwe, har ingen tieneste haft i aar.
Jnga Larsdatter Hernes, har ingen tieneste haft i aar. Anna Knudsdatter Ewanger, tiener ¾
deel af aaret, er løs ¼ deel. Johan/n/es Jacobsøn Bindingebøe, fierde parten af aaret leedig.
Knud Jacobsøn ibdm: ligesaa. Torbiør Michelsdatter Aarhuus, har tiendt halv, været løs
halve aaret. Knud Olsøn Furrenes, tiener 2/3 part, løs 1/3 part af aaret.

Fogden tilspurte Laug Re[tt]en, om de ved nogen andre end nu angivet er, her til Henrich
Fan/n/es svarede, det Anne Olsdatter Gietle tiener 1/3 part, Resten løs, men er over 50 aar
gaml:, saa ingen vil tage hende i tieneste.
Fogden, siden ingen fleere war at angive, begierede Et udtog af Protoc: om wis passeret er.
Fogden, til bilag ved sine allerunderdanigste Regnskaber, lod inden Retten oplæse og
Examinere følgende documenter. 1o det almindelige Tingsvidne indeholdende 13 poster. 2o
at ingen borgere i aaret 1759 her har ophold sig for at drive handel, ej heller findes her nogen
Krem/m/er leier. 3o at ingen tøm/m/er last i de forbudne skoue i aaret 1759, er øvet. 4o
odels Mantal. og som ingen noget der imod havde at erindre, war hand Rettens Attestation
begierende, som blev efterkom/m/et.
De Laugrettes mænd aom Retten tilstundende aar 1761 skal betiene, er nye: Gullich Bergo,
Niels Andersøn Flansaas, Ole Olsøn Furrenes, Siur Nielsøn Smaabræche, gamle: Aad
Brumborg, Lars Mæstad, Magne Olsøn ibdm:, og Knud Siursøn Roe.
Efter 3de gange udraabelse, indfandt sig ej nogen der vilde gaae i Rette, altsaa blev dette Ting
ophævet.
Dend 7de Nobr: blev paa Wangens Almindelig Tingstue holden Høste- Skatte. og
Sagefalds ting, da Retten blev beklæd med det ordinaire Laug Ret, som paa fol: 79 er
opnævnt og Specificeret, undtagen for Niels Twilde sat Siur Rondwe. nærværende inden
Retten Fogden Ole Lund Bildsøe med den Tingsøgende Almue,
da underdanigst blev publiceret de ordres som ved Waswerens høsteting paa neste fol: 92
findes antegnet og extraheret.
Sigr: Nordahls udgivene gields brev af 3 Nobr: h: a: til Hr: Etats-Raad Thomas de Finne for
laante penge 599 rd:, imod det underpant af gaarden Leqwe, blev læst.
Hr: Bergendahl udgivene skriftl: forpligt af 9 Julj 1760 til Zidselle Stephensdatter, hvad hun
aarlig skal nyde til livs ophold, blev læst.
Ole Knudsøn Wold wiste fællen af en woxen Biørn, som hand i aar haar skut paa sin egen
grund. Fogden betalte ham 2 rd:
Godskalk Eilefsøn Flage gav tilkiende, at da hand sat som Rosmand paa Wangens
Præstegaard, hvor hand havde brød for sig og sine, har hands Fader solt til ham, som Elste
søn, sin odelsjord Flage, hvor til hand flyttede i dette aar waaren, men da hand som melt, har
forladt det brød hand før havde, og er indflyt paa gaarden Flage, wil hands Fader ej holde sit
løfte, men bryder {løf} Kiøbet. dets aarsag har hand imod sin willie wæret nødsaget, her til
Tinge med Muntl: warsel at indkalde sin Fader Eilef Flage, widner om dette sluttede sahl og
Kiøb at anhøre, til Et Tingswidnes erholdelse. til widner under Lovens faldsmaal er
indkaldet hands Egene Søskene og swogere, sc: Knud Qwale, Lars Eilefsøn Schielde, Michel
Eilefsøn Flage og Maritta Eilefsdatter, wil fornem/m/e om de indstevnte møder.
de indstevnte bleve 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware, hvercken
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den paagieldende eller widnerne.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Torgier Larsøn Lie afhiemlede stevningen, ej at
være forkyndt for Eilef Flage, saasom de der til ingen ordre har haft, men samtlig widnerne
har de lovl:, under Lovens faldsmaal stevnet, og er stevningen dem forkyndt udj et hvert
widnes Eget paahør.
Citanten sagde, hand undsaae sig ved at lade stevne sin Fader, allerhelst hands Fader hafde
lovet ham at møde uden stevnemaal. der for paastoed widnerne til neste ting forelagt, da hand
til den tiid og lovl: skal lade stevne sin Fader.
Afskeediget,
de lovl: indstevnte widner Knud Qwale, Lars Schielde, Michel Flage og Maritta Eilefsdatter
forelæges under Lovens faldsmaal straf at møde til nest anstundende aars som/m/er-Ting. til
sam/m/e ting, haver Citanten lovligen at lade stevne Eilef Flage, vidnerne at anhøre.
Dend 8de Nobr: Er ved Wangens Høste-Ting følgende passeret.
Jon Davidsøn Lunde og Tosten Olsøn Gierstad oprettede odels Mageskiftebrev af 28de
Decbr: 1759, hvor ved Tosten Olsøn bliver Eier til 1 ½ Løb smør i gaarden Lunde, og Jon
Davidsøn bliver Eier til 1 ½ Løb smør i gaarden Lunde!! (Gierstad?), blev læst.
Anders Jwersøn udgivene skiøde af 30de Septbr: 1760 til Ole Stephensøn øvre Bræche paa 6
mrk: smør med bøxel i gaarden Qwasdahlen, blev læst.
Cancellie Raad Fleischers udgivene Auctions skiøde af gaar dag dato til Knud Stephensøn paa
1 Løb smør med bøxel, og over bøxel til 1 Løb smør, alt i gaard: Schutle, blev læst.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl Contra Leiermaals begiengerne Jon Larsøn og Guri
Andwedatter, æskede sagen i Rette, og gav tilkiende, lovl: at have ladet forkynde Rettens
forelægelse for de indstevnte Leiermaals begiengere, vilde fornem/m/e om de nu møder.
de indstevnte bleve 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
Kaldsmændene Jwer Jwersøn Rogne og Torgier Larsøn Lie afhiemlede forelægelsen at være
lovl: forkyndt Guri Andwedatter Neqvitne i Eget paahør.
i dette Moment møtte Joen Larsøn selv, tillige med hands huusbonde Aamun Hæfte, tilstoed
end nu ej at være Confirmeret i sin Daabes pagt, tilstoed at have besvangret Guri Andvedatter
Neqwitne, og at hun for Et aar siden er bleven forløst med Et Drenge Barn. sagde ellers nu at
være 18 aar gamel.
Actor lagde i Rette Sogne Præstens Attets!! (Attest) om dette Leiermaal, og paastoed Dom,
erindrede om Processens omkostning.
Retten tilspurte Jon Larsøn om hand noget widere havde at fremføre. hvor til Jon Larsøn
svarede: hand havde ej noget at fremføre, tilstoed sin begangne forseelse og bad om En mild
Dom.
Afskeediget,
Sagen optages til Doms afsigelse indtil i eftermiddag.
Ole Stephensøn Bræche udgivene bøxelbrev, med Rewers, af gaar dags dato, til Michel
Colbeensøn paa 6 mrk: smør i gaarden Qwasdahlen. blev læst.
Lars Johansøn Berje fremstoed og gav til kiende, det hand med Muntl: warsel her til Tinge har
ladet stevne og indkalde Anders Hallesøn Giære, fordj hand ej har efterkom/m/et og opfyldt
sit giorde forliig, sluttet med Citanten inden Aastæds Retten dend 20de Junj 1757, der om

Dom at imodtage, til sam/m/e at opfylde og efterkom/m/e, samt at svare den/n/e pro[c]esses
foraarsagede omkostninger, wilde fornem/m/e om den indstevnte møder.
dend indstevnte Anders Hallesøn Giære blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare.
stevne vidnerne Jwer Jwersøn Rogne og Torgier Larsøn Lie afhiemlede stevningen at være
Anders Hallesøn Giære lovlig forkyndt udj hands Eget paahør.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Anders Hallesøn Giære gives Lavdag til nest anstundende aar[s] Som/m/er-Ting.
Klocken 3 eftermiddag, blev udj sagen indstevnt af Sigr: Nordahl Contra Jon Larsøn og Guri
Andwedatter Neqvitne saaledes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Actor beviiser med Sogne Præstens Attest, som ad Acta er tilført, det Løsqvinde Men/n/esket
Guri Andwedatter Neqvitne den 5te Søndag i Faste[n] indeværende aar, for begangne løsagtig
barneavling, er worden publice absolveret, og udlagt som barne fader u-Confirmeret Jon
Larsøn Nesseim. benævnte udlagde Jon Larsøn Nesseim har selv i dag for Retten tilstaaet
den/n/e bedrevene \synd/, og at hand endnu ej i sin Daabets pagt er worden Confirmeret. Thj
Kiendes for Ret, efter Lovens 6 B: 13 Cap: 1 art: bør Jon Larsøn Nessem at bøde 24 lod sølv,
er 12 rd:, og Guri Andwedatter Neqvitne at bøde 12 lod sølv, er 6 rd: og begge, efter
Forordningen af 2den Septbr: 1745, at indsettes i Bergens Tugthuus, ved arbeide at spæges Et
halv aar. saa bør og Jon Larsøn Nesseim, efter at hand i sin Daabes pagt er worden
Confirmeret, at udstaae Kirckens Disiplin. samt En for begge at betale til Actor i processens
omkostning 3 rd: saaleedes som nu Dømt er, bør Jon Larsøn Nesseim og Guri Andvedatter
Neqvitne at bøde, betale og udReede, samt lide og undgielde inden 15ten dage efter
Dom/m/ens forkyndelse, under Nam og Execution, samt widere lovl: adfær.
Knud Olsøn Ringheim gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet
stevne og indkalde Ole Taulen, widner at anhøre om hvorleedes hand uforsvarlig og lovstridig
har brugt og styret det ham tilbøxlede brug i Toulen, item, at hand lader gaardens giødning
ligge inde, uden at føre den paa ageren. over disse hands forhold, bruget kom/m/er i
wandmagt, saa at hand lader brugets tilhørende huuse needraadne. for dette af ham øvede,
Dom at imodtage til at fravige Taulen, og at sware processens omkostning. til widner i
sag[en] er under Lovens fald[s]maal indkaldet Anfind Giære, Lars Giøesteen, Aslach ibdm:,
Jwer Ringden og Dougnald Schougstad, vil fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
Ole Toulen møtte, tilstoed warselen.
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Citanten paastoed de indstevnte widner forhørte, og lagde i Rette sit skiøde af 8 Julj 1757, og
gienpart af sit til dend indstevnte meddeelte bøxelbrev af 9de Julj 1757, der alt er saa lydende.
Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Anfind Aamunsøn, boendes paa Gaarden Giære, efter aflagde Eed widnede, at i
den/n/e sidstleeden som/m/er sagde Citanten dend indstevnte Ole Toulen ud af platset til
førstkom/m/ende waar, sigende, det hand ej kunde være i behold, fordj Ole Toulen havde
ladet ageren ligge uvundet. Citanten tilspurte widnet, om hand icke saae giø[d]ningen
ligende i smalefloren, og ligesaa uden for Nøde floren. Resp: jo, saa vel i smale floren som
uden for Nøde floren laae giødningen, og er det 12 eller 13 uger siden.
2det Vidne, Lars Gullichsøn, boendes paa Gaarden Giøesteen, efter aflagde Eed widnede i et
og alt Conform med første widne.

3de Vidne, Aslach Knudsøn, boendes paa Gaarden Giøesteen, efter aflagde Eed widnede, at
for 3 aar siden saaede Claus Mæland Toulen, da opsideren Ole ej kunde saae den. og hørte
widnet sige i grande lauget, det de ware saaleedes forenede, det Ole skulde lade ageren til og
Claus frøet. 2det aaret, som war i fior, band!! (bad) hand i Opheim og Winje sogner, det
Almuen wilde, for penge, pløye og saa hands jord, men hand fick ingen der til, da widnet selv
med 2 øger, plov og seele hialp ham En dag, men har ej faaet en skil: der for. og i aar har
halve ageren lagt øde, og giødningen lagt hiem/m/e baade inden i huuset og uden for.
Citanten tilspurte vidnet, om hand ved, det den/n/e Leilending har begiert tilladelse af
Citanten som jord Eier, til at lade andre saae sin jord. Resp: ved intet der om, men Ole har
sagt, det hand har sendt bud til Citanten der om.
4de Vidne, Jwer Olsøn, boende paa Rinden, efter aflagde Eed widnede Conform med første
widne. lagde dette der til, at for 3 aar siden skulde Claus Mæland, som da havde saaet jorden,
deele avlen med Ole, og i fior, da Ole i Opheim og Winje sogner bad om hielp, gav en deel
ham 1 aske Korn til at saa, eller[s] i alt Conform med 3de vidne. Citanten tilspurte widnet,
om hand icke ved, det smale floren staar til needfalds, og er aldeeles forraadnet af møget, som
heele aar[et] har lagt inden i det. Resp: ja, det forholder sig saa.
5te Vidne, Dougnald Schougstad, efter aflagde Eed widnede i et og alt Conform med 3de og
4de widne. sagde ellers, det Bue eller Madhuuset staar og til needfalds.
Citanten paastoed Dom.
Afskeediget,
Sagen henvises til Aastædet, hvor den efter lovlig behandling bør orddeeles.
Dend 10de Nobr: Er ved Wangens Høsteting følgende passeret, da Retten blev beklæd med
det ordinaire Laugret, undtagen for Henrich Schiøldahlen sat Stephen Grefle.
Hr: Bergendahl udgivene bøxel brev, med Rewers, af 1 Septbr: 1760, til Peder Olsøn paa Toe
Løber 12 mrk: smør i gaarden Store Ringheim, blev læst.
Torchiel Olsøn Sousjord udgivene skiøde af 9 Julj 1760 til Bottolph Davidsøn Neqwitne paa 1
pd: 22 ½ mrk: smør med bøxel i gaarden Neqwitne, blev læst.
Erich Aadsøn Gierrald udgivene bøxel brev, med Rewers, af 8 Nobr: h: a:, til Claus Erichsøn
paa ½ Løb 6 mrk: smør i gaarden Mæhland, blev læst.
Cancellie Raad Fleischers udgivene bøxel brev, med Rewers, af 12 Janvarj 1760, til Halsten
Olsøn paa 2 pd: 6 mrk: smør i gaarden øvre Schierwen, blev læst.
Kongel: Allernaad: skiøde af 1 April 1760 til Tosten Olsøn paa Løsnings Retten til 2 pund 3
mrk: smør i gaarden Twerberg, blev allerunderdanigst læst.
Torgier Olsøn Øxnebierg udgivene skiøde af 8de Nobr: h: a: til Knud Bottolphsøn Dolwe paa
12 mrk: smør med bøxel i gaarden Øxnebierg, blev læst.
Catharina Sophia, Encke af sal: Aslach Olsøn Ringheim, udgivene gieldsbrev af 24 Nobr:
1758 for laante penge 242 rd:, mod underpant af En Løb smør i gaarden Nedr: Winje, og det
der udj Specificerede Jnventarium, blev læst.
Hr: Peter Blyt udgivene skiøde af 27de Aug: 1760 til Cancellie Raad Fleischer paa de paa
Gaarden Ullestad grund staaende huuser, blev læst.

Frue Alstrup udgivene skiøde af 24de Septbr: 1760 til Cancellie-Raad Fleischer paa En og En
halv Løb smør i gaarden Ullestad, blev læst.
Et dito skiøde af sam/m/e dato, til dito, paa bøxelen til En Løb smør i gaarden Dykesteen, og
bøxelen til 1 pd: 18 mrk: i gaarden Store Hondwe, blev læst.
Arveskifte brevet af 12 Septbr: 1760, sluttet efter afgangne Sigwor Kolbeensdatter, blev læst,
og war stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Løken 9 mrk: smør med bøxel, wurderet 80 rd:,
og udlagt, først paa gields fordring, saa som til Steenvor Olsdatter 2 mrk: smør for 17 rd: 4
mrk: 10 2/3 s:, til Siur Selje 1 mrk: smør for 8 rd: 5 mrk: 5 1/3 s:, til Mons Lund 1 mrk: smør
for 8 rd: 5 mrk: 5 1/3 s:, Resten i arv til arvingerne lodnet, saasom til Enckemanden Ole
Larsøn Løchen 3 mrk: smør for 26 rd: 4 mrk:, til Randwei Torgiersdatter og Sigwor
Olsdatter, hver 1 mrk: smør fo 8 rd: 5 mrk: 5 1/3 s:
Sigr: Nordahl som Sagefalds Eier æskede sagen i Rette Contra Torbiørn Torgiersøn
Hum/m/edahl, der ej er Confirmeret, og Anne Gullichsdatter Hole, for begangne barn avling
udj løsagtighed, og gav tilkiende, lovl: for Torbiørn Torgiersøn Hum/m/edahl at have ladet
forkynde Rettens forelægelse, wilde fornem/m/e om hand nu møder.
dend indkaldede Leiermaals begiengere Torbiørn Torgiersøn Hum/m/edahl møtte, tilstoed at
have avlet det barn med Anna Gullichsdatter Hole, sagde sig at være 18 aar gam/m/el, og nu
at være Confirmeret, men war ej da hand avlede barnet og bedrev den/n/e synd, havde ej
noget til forsvar i sag[en], men bad om en medlidende Dom.
Actor lagde i Rette Sogne Præstens Attest, og paastoed Dom, erindrede om Processens
bekostning. bem:te Aattest!! er saa lydende.
Efter 3de gange udraabelse, vilde ingen møde for Anna Gullichsdatter Hole.
1760: 94b
1760.
Afskeediget,
formeedelst i dag værende mange sager, optages den/n/e sag til Doms indtil i Morgen
formiddag.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl æskede sagen i Rette Contra Niels Qwasdahlen og Magne
Bystølen, og gav til kiedne lovl: at have ladet forkynde Rettens forelægelse for Niels
Qwasdahlen med widnerne, wilde fornem/m/e om de nu møder.
Niels Qwasdahlen møtte, og Bøygde Procurator Traae møtte for Magne Bystølen. lige saa
møtte de 2de widner.
Actor paastoed de 2de mødende widner Eedelig forhørt. Edens forklaring blev widnerne
forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Halwor Brynildsøn, boende paa Gaarden Mørqwe, \fremstoed/ {efter aflagde
Eed widnede}.
Niels Traae paa sin Prinsipals wegne, sagde at hand undredes over, at den/n/e Halwor
Mørqwe, mesten i alle slagsmaal sager, som af Sigr: Nordahl bliver indstevnt, bliver brugt til
widne, og haves der for og største tvifl der om, og et wist bøygde Røgte, at hand er angivere,
ellers er og et andet bøygde Røgte om ham, som hand ej burde antages til widne, der for
Protesterede Comparenten imod hands widnesbyrd i den/n/e sag.
Actor sagde, det ei wedkom/m/er Principal eller Fuldmægtig, hvem der er angivere i sag, i
det øvrige henskiød den/n/e protest paa Retten.
Niels Traae paastoed den/n/e sag udsat, for at beviise med widner, det Halwor Mørqwe ej
kand være widne i sag[en].

Actor paastoed Rettens Kiendelse.
Eragtning,
da Procurator Traae, til størcke for hands protest, beraabte sig paa beviis, det Halwor Mørqwe
ej beqvem/m/elig kand være widne i sag[en]. til sam/m/e at beviise, paastaar sag[en] udsat.
saa billiges ham sagen udsat til nest anstundende aars som/m/er ting, da det wil ankom/m/e
paa Procurator Traae[s] beviis og Rettens Kiendelse, om Halwor Mørqwe som widne kand
admitteres eller icke. det andet nu mødende widne Johan/n/es Tvedt, om ej noget lovgyldet
mod det worder fremsat, antages til Examination.
2det Vidne, Johan/n/es Olsøn, er huusmand paa øvre Schierwen, efter aflagde Eed widnede,
at i Fasten dette aar kom widnet i følge med Niels Qwasdahlen, Magne Bystølen og Halwor
Mørqwe ved Rognsgaren. og som Magne Bystølen havde toe Korn læs, bad hand widnet at
sette sig paa det Ene læs for at styre sam/m/e, og som de for over Iisen ved Midnats tiider,
blev Niels og Magne tilbage, men widnet og Halwor fuldes ad og gick ved læsene og taltes
sam/m/en. da siger Halwor, ieg mener de er oppe og slaas, se tilbage. da widnet swarede, nej
men ser ieg ej tilbage, thj det er mørck[t] saa ieg seer ej. som de nu Reiste fort og kom lenger
ind paa Iisen, og de toe blev tilbage, siger Halwor anden gang, ieg mener de er oppe at slaas,
see tilbage, der fløye en hue. da vidnet atter svarede, ieg kand ej see, det er mørckt, saa
widnet hverken saa eller hørte noget, og da gick Halwor til dem. da widnet kom op under
gaarden Lofthuus, kom de alle Tre efter widnet gaaende, og da hørte widnet det Niels og
Magne war noget høyt talende, men widnet gav ingen agt paa hvad de tallede, der for ej heller
kand mindes noget der af. da de nu kom til widnet, fornam widnet at der var ont i Niels, der
for wilde widnet ej, det hand skulde gaae efter widnet, men for!! (før/foran) widnet, det Niels
og giorde. da de nu kom paa Løhne Iisen, gick Niels paa siden af Magne, som sat paa sit læs,
og da hørte widnet det Magne sagde, ieg vil icke svare dig Niels, du er icke saa meget wært.
anden dagen siunede Mgne sit ansigt for widnet, og da war Magne lidet ligesom blod løbet
under øyet, og ligesom lidt Krasset paa Kinden. og sagde Magne, det hand havde faaen det af
Niels, men sagde selv det war af ingen betydning, og bad hand widnet ej talle der om. widere
sagde widnet i den/n/e sag ej at være widende. Traa tilspurte widnet, om hand wed det Niels
og Magne har været uven/n/er, enten for eller siden. Resp: Nej, kand ej sige det. 2o om
nogen af dem har Klaget for Nordahl og begiert sagen foretaget. Resp: Nej, ved ej det nogen
af dem har Klaget. 3o om vidnet ej ved hvem der har været angivere. {resp:} Sagefalds
Eieren protesterede imod den/n/e qwestion.
Eragtning,
da dette skal være passeret ved midnats tiider, hvor ingen fleere paa Reisen var forsamlet,
uden de tvende anklagede og de 2de widner, saa det flyder der af, siden de anklagede ej har
klaget, det Et af vidnerne nødvendig maae være angivere, saa bør widnet til sandheds
oplysning svare til den fremsatte qwæstion.
widnet swarede, det hand ved det icke. Actor tilspurte widnet, om hand icke underveis
hørte eller saa Folck, eller tegn til Folck. resp: Nej, saae ej eller hørte nogen Folck, eller saa
tegn der til, føren de kom oven for Dugstad, der saa de lys, men saa ej Folck, eller det
Men/n/eske som gick uden for med lyset.
Afskeediget,
efter forige Kiendelse udsettes sagen til neste ting.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har
ladet stevne og indklalde Lars Knudsøn Hæg, der ej er Confirmeret i sin Daabes pagt, og
Giertrud Torbiørnsdatter Ulwen, fordj de sam/m/en udj løsagtighed tvende gange har avlet
barn sam/m/en, for den/n/e
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ublue gierning at bøde, lide og undgielde efter Loven. wilde fornem/m/e om de indstevnte
møder.
de indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.
stevnevidnerne Jwer Jwersøn Rogne og Torgier Larsøn Lie afhiemlede stevningen for 3 uger
siden at have forkyndt paa Ulwen staaen, som er det stæd hvor Lars Knudsøn Hæg ophold sig,
da hand bedrev den paastevnte gierning, men er for Et aar siden bort Reist, saa ingen ved hvor
hand sig opholder. sam/m/e tiid og stæd forkynde de stevning[en] for Gietrud Torbiørnsdatter
Ulwen udj hindes Eget med Faders paahør.
Actor erindrede om Laugdag.
Afskeediget
Actor haver at give Lars Knudsøn Hæg saadan warsel som Loven byder, om dem der ej wides
deres tilholdstæd, føren stevningen som lovl: i henseende til Lars Hæg[s] indkaldelse, kand
ansees, men Giertrud Torbiørnsdatter Ulwen gives Lavdag at møde til nest anstundende aars
som/m/erting.
Bøygde Procurator Traae for Kiel Flisrawn og Peder Andersøn Mørqwe gav til kiende, det
hand med skriftl: Contra stevning af 14de Octbr: sidstl: har indkaldet Monsr: Nordahl til dette
Ting, betræffende den af ham, mod hands Principaler anlagde sag. bem:te stevning, som med
lovl: stemplet papiir er bilagt, hand fremlagde, af følgende indhold Lit: A. stevningen fantes
paategnet af Monsr: Nordahl at være ham lovl: forkyndt dend 23de Octbr: sidstl: Traae
sagde, det hands Principaler aldeeles benægter Halwor Mørqwe[s] udsigende i den/n/e sag, da
hand wirckelig er Peder Mørqwe[s] Fiende og Avindsmand, i det øvrige paastoed Dom efter
Contra stevningen.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl lagde i Rette sit skriftl: forsæt af dags dato, bilagt med lovl:
stemplet papiir {af}, og er saa lydende Lit: B.
Afskeediget,
Sagen optages til Doms indtil i Morgen.
Bøygde Procurator Traa for Ole Aarmod og Magne Bystølen samt Ole Helgeland sagde ved
skriftl: stevning af 14de Octbr: sidstl: at have ladet Contra stevne Sagefalds Eieren, for den af
ham, mod dem anlagde sag og sigtelse. lagde i Rette den om/m/elde skriftl: Contra stevning,
som war bilagt med lovl: stemplet papiir, og er saa lydende Lit: A. Niels Traae sagde, da de
indstevnte widner ei møder, frafalder hand sam/m/e, og paastaar Dom.
Hoved Citanten lagde i Rette sit skriftl: forsæt af dags dato, bilagt med lovl: stemplet papiir,
og er saa lydende Lit: B.
Afskeediget,
Sagen optages til Doms indtil over Morgen, som er dend 12de Nobr:
Bottolph Dawidsøn Neqwitne udgivene gields brev af dags dato til Torchiel Olsøn Sousjord
for laante penge 70 rd:, og til Siur Knudsøn Selje for 130 rd:, tilsam/m/en 200 rd:, imod det
underpant af En Løb smør med bøxel og herlighed i gaarden Neqwitne, blev læst.
Ole Monsøn Sættre udgivene skiøde af dags dato til Erich Larsøn paa En halv Løb og 9 mrk:
smør med bøxel i gaarden Sættre, blev læst.
Erich Larsøn Sættre udgivene gields brev af dags dato til Lars Pedersøn Glim/m/e for laante
penge 180 rd:, mod det underpant af 1 Løb 18 mrk: smør i gaarden Sættre, læst.

Den 11de Nobr: er ved Wangens høsteting, da den Laug Rettesmand Henrich Schiøldahlen
selv tog sit sæde, passeret som følger.
Udj saagen indstevnt af Joachim Nordahl Contra Leiermaals begiengerne Torbiørn Torgiersøn
Hum/m/edahl og Anne Gulichsdatter Hole, er saaleedes for Ret Dømt og
Afsagt.
Med Sogne Præstens Attest, sm ad Acta er tilført, beviises det Drengen Torbiørn Torgiersøn
Hum/m/edahl, føren hand i sin Daabes pagt war bleven Confirmeret, udj løsagtighed har avlet
barn med Tøssen Anna Gullichsdatter Hole. det de og begge selv inden Retten har tilstaaet.
thj Kiendes for Ret, efter Lovens 6 B: 13 C: 1 art: bør Torbiørn Torgiersøn Hum/m/edahl at
bøde 24 lod sølv, er 12 rd:, og Anna Gullichsdatter Hole at bøde 12 lod sølv, er 6 rd: og
begge at indsettes til arbeide i Bergens Tugthuus Et halv aar, efter Forordningen af 2 Septbr:
1745. saa bør de og begge at betale til Actor i Processens omkostning 3 rd: saaleedes som
Dømt er, bør Torbiørn Torgiersøn Hum/m/edahl og Anne Gullichsdat[t]er at lide, undgielde,
bøde og betale inden 15ten dage efter Dom/m/ens forkyndelse, under Nam og Execution samt
widere lovlig adfær.
Udj sagen indstevnt af Joachim Nordahl Contra Kiel Olsøn Fliserawn og Peder Andersøn
Mørqwe, er saaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Med de førte widner beviises ej, det Kiel Olsøn Fliseravn og Peder Anders[øn] Mørqwe har
været i slagsmaal, mens wel som druckene Folck støyet og larmet. vidnerne Halwor Mørqwe
og hands Kone forklarer, det de toge hin anden i favn, og at Peder lagde Kiel need i Marken.
men der med beviises ej slagsmaal: thi det er Nationens maade, at de alle tiider vil favntages
og prøve størcke med hin anden. at dette har været saa, bevises med widnet Brynilda
Colbeensdatter, som har forklaret, at de toge hver andre og Peder lagde Kiel need paa
Marken, og Peder Reiste Kiel op igien, og siden fuldes de hiem. at dette nu ej war slagsmaal,
beviises der med, at Peder som lagde Kiel need paa Marcken, Reiste ham selv op igien.
havde det været slagsmaal, havde Peder ej Reist Kiel op igien, men heller slaget ham da hand
havde Magten fra ham. Efter saadan sagens beskaffenhed Kiendes for Ret, det ContraCitanterne for hoved Citantens tiltale bør fri at være. processens omkostning ophæves paa
begge sider.
Knud Colbeensøn Reqwe udgivene skriftlige forbligt!! af gaar dags dato, til Haldor Larsøn
Reqwe med huustroe Ragnilde Pedersdatter, aarl: at nyde til livs ophold.
Allerunderdanigst publiceret Kongl: Allernaadigste skiøde af 17 Nobr: 1759 til Knud Olsøn
paa Løsnings Retten til 1 L: 2 pd: 6 mrk: smør i gaarden Biørche.
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Allerundedanigst publiceret Kongl: Allernaadigst skiøde af 17 Nobr: 1759 til Torgier
Willumsøn paa Løsnings Retten til 1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør i gaarden Biørche.
Hr: Biskop Tideman udgivene bøxel brev, med Rewers, af 24 Septbr: h: a:, til Anders
Tostensøn paa 9 mrk: smør i gaarden Hællesnæs, blev læst.
Ole Nawesøn Fieli udgivene skiøde af gaar dags dato til Niels Olsøn paa En halv Løb 6 mrk:
smør i gaarden Fielie, blev læst.

Hr: Provsten Atche udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 3de Nobr: 1760, til Ole Knudsøn paa
En Løb smør i gaarden Lirhuus, blev læst.
Hr: Fogden Bildsøe gav til Kiende, det hand med Muntlig warsel til dette Ting har ladet
indkalde de 2de Mænd Ole Myrland og Niels Hage, begge af Holbøygder otting, under Eed at
forklare, hvad løsgiengere af begge Kiønd, samt handels Karle, der i dette aar har været i
denne otting.
de 2de indkaldede Mænd fremstoed for Retten og angav: Michel Colbeensøn Hirdt, har i aar
været uden fast tieneste, handlet med 3 á 4 heste, hvor af hands broder fick En hest. Colbeen
Johan/n/essøn Tweto, er Soldat ved Hr: Obrister Meidels Compagnie, har været leedig
giengere hver tredie ugge, og tiendt Resten af aaret fast. Anders Gafle sin søn Bottolph
Andersøn har været hiem/m/e hos Faderen, men i som/m/er arbeide i aans tiiden ladet sig leie,
altsaa kand ansees for løsgiengere. Brynild Bottolphsøn, tiener deels hos Ole Drøgswold, og
deels leedig giengere, ved ej hvor meget af aaret, er ellers Soldat. q <q ligeleedes Drengen
Niels Olsøn Fielj, deels leedig> flere veste de ej at angive, uden hvad gamle Drenge og
Tøser der ere, som er saa gamle, det ingen wil have dem i tieneste.
Fogden begierede et udtog af Protoc: om det passerede.
Dend 12de Novbr: [Er] wed Wangens høsteting passeret som følger.
afgangne Cancellie Raad Alstrup udgivene gieldsbrev af 21de Nobr: 1757 til Præsten Hr: Blyt
for laante penge 400 rd:, mod det underpant af 5 Løber smør med bøxel i gaarden Rogne, blev
læst.
Hr: Capitain Barchelaj og Sigr: Nordahls udgivene bøxelbrev, med Rewers, af 11de Julj 1760,
til Andwe Torbiørnsøn paa 12 mrk: smør i Almindingen, blev læst.
Arveskifte brevet af 22de Septbr: 1760, sluttet efter Knud Torbiørnsøn Løhne, blev læst, og
war stervboen Eiende jordgoeds i gaarden Løhne 1 Løb 2 pd: 6 mrk: smør med bøxel,
wurderet 252 rd:, og udlodnet først til Creditorene Lars Jwersøn Aland 15 mrk: smør for 30
rd:, Peder Erichsøn Løhne 1 pd: 1 mrk: smør for 50 rd:, Ragnilde Olsdatter 9 mrk: smør for 9
rd: Resten lodnet imellem arvingerne, saasom Encken Britta Pedersdatter 1 pd: 11 ½ mrk:
smør for 71 rd:, til Børnene, Torbiørn 9 ½ mrk: for 19 rd:, Anders og Peder, hver 9 mrk: for
36 rd:, Barbro og Jngebiør, hver 4 mrk: smør for 16 rd: (Mrkn: 6 mrk: for lite utlodda)
Sagefalds-Eieren Sigr: Nordahl gav tilkiende, det hand lovl: har ladet forkynde Rettens
forelægelse for widnerne Siur Stuerjord, Johan/n/es Fenne og Anders Moen under Lovens
faldsmaal, udj sag[en] anlagt mod {Ole Torgiersøn øvre Growe} \Erich Ousgier/, og tillige
ved Muntl: stevnemaal indkaldet til vedermælle den overfaldne og slagene Ole Growe. wilde
fornem/m/e om de samtlige møder.
Ole Torgiersøn øvre Growe møtte. for Erich Ousgier møtte Bøygde Procurator Traae.
widnerne møtte alle. Eedens forklaring blev widnerne forelæst, og formanet at blive ved
sandhed.
1ste Vidne, Siur Stephensøn, er boendes paa Stuerjord, efter aflagde Eed widnede, at i
som/m/er, efter hands tøcke for!! (før?) som/m/ermaal, war widnet paa Biørke, der kom Ole
øvre Growe, og sagde hand det Erich Osgierd havde overfaldet ham ved Qværnen, sigende,
det er hendt mig i dag, det som ej er hendt mig som en gaml: Mand tilforn. Jwer {Osjer}
Osgier talte mig til fordj gutten min havde Kiørt over bøen, og siden kom Erich og {skuffe}
Kiørte eller skutte ham under qværnehuuset. ordene hvorleedes de faldt, kand widnet ej ret

mindes. siden fuldes widnet og fleere paa wejen med Ole Growe til qwærnen. paa weien
møtte de Erich Ousgier, da siger Ole Growe til Erich: hvor kom det du overfald mig i dag.
der til Erich swarede, at det var løyn, og benægtede icke at wilde giøre saadant. og løftede
hand paa Ole sin hue, sigende til ham, du er sød i Kollen din du gamle Mand, ieg skal give dig
brendewiin engang. i deres tale som de havde sam/m/en, den widnet ej mindes, sagde Erich
til Ole, din gamle staader. og saa skildes de alle fra hin anden, og en hver gick sin wej.
Actor tilspurte widnet, om hand icke saa blod eller andet tegn paa Ole det hand var slaget.
Resp: needen paa Kinden, war det lidet lige som hand war Revet, og var huden lige som
skaalet, {eller} (: skal være lige som skuret af :). 2o om widnet, icke enten selv, eller hørte
af de andre widner, skam/m/ede Erich Ou[s]gier ud, for at have lagt ha[a]nd paa saa gam/m/el
Mand. Resp: Nej. 3o om widnet icke kunde see, at det war af vreede, da hand lagde haand
paa ham, som den der tilforn have slaget ham. Resp: kand ej sig det, men de skiendes.
Parterne havde ej widere at tilspørge widnet.
2det Vidne, Johan/n/es Jwersøn, boendes paa Gaarden Fenne, efter aflagde Eed. forestillede
Procurator Traae, det dette widne er Ole Growe[s] steesøn, der for protesterede imod ham.
Actor paastoed, at som widnet har aflagt Eeden, paastoed og dets widnesbyrd.
Eragtning,
da det intet kand reflecteres, hvad dette widne end kand udsige, saa dog, for at fornøye Actors
begierlighed efter at høre det, kand det admitteres.
widnet fremstoed og wandt, at hand war paa Biørke, og saa sin Fader fare oven for, da
Raabte widnet paa ham, fordj widnet vilde tale med sin Fader,
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og da tilspurte vidnet ham, hvor hand wilde hen, [h]vor til Faderen svarede, det hand vilde til
qværnen dersom hand torde: fremdeeles sigende, der er hændt mig i dag, som ej er hændt mig
som en gam/m/el Mand tilforn. Jwer Ousgier kom og talte mig til, fordj min gut havde Kiørt
over bøen, det agtede ieg icke. men siden kom Erich Ousgier og skuffelet mig noget lidet. (:
det ord skuffelet skal forstaaes at skyde!! (skyve?) :). end widere sagde hand, det hand wilde
tage og strube ham. som hand sagde det, siger enten Siur eller Anders, hvem af dem det war,
mindes widnet ej, ja det (te?)er efter det. da saa vidnet, at det war neden paa hands Faders
Kind, ligesom hand war lidet Revet, saa man kunde see lidet blod wand. siden fultes de et
støcke op efter wejen, da møtte de Erich Ousgier som kom fra qvernen. da widnets Fader
siger til Erich, hvor for (: enten det war wold over!! (eller?) over fald hand sagde, mindes
widnet ej :) mig. hvor til Erich swarede, da løgst du gaml: staader, ieg har icke overfaldet
dig. som de stoed og taltes sam/m/en, siger Erich, du er sød i Kollen din, du gamle Mand, og
løftede med det sam/m/e paa min Faders hue. og som de atter taltes sam/m/en, siger Erich til
min Fader, ja, ieg skal give dig brendewiin. til Actors qwæstioner ved Første widne, kunde
dette widne ej svare noget.
3de Vidne, Anders Godskalksøn, boende paa gaarden Møen, efter aflagde Eed widnede,
betræffende Ole sit Klagemaal, og siden den talle som falds imel: ham og Erich, Conform
med nest foregaaende. til Actor[s] {første} \anden/ qwæstion ved første widne, swarede dette
widne, ja, widnet Johan/n/es sagde til Erich, du maae skam/m/e dig at du vil legge haand paa
en gam/m/el Mand. til 3de qwæstion svarede widnet, det de taltes sam/m/en, slutter hand war
i vreede, dog icke i stoer vreede.
Actor paastoed Dom.
Procurator Traae benægtede aldeeles, ej at have begaaet saadant, af hands Principal som
foregives, der for Submitterede sagen til Doms. {Afskeediget}

Actor paastoed, at efterdj de 2de war saa got som Ene, i det, at det ene vidne som war
tilstæde, war den paagieldendes egen Fader, paastoed hand det Erich Ousgier maatte fraligge
sig sigtelsen ved Eed.
Afskeediget,
Sagen optages til Dom, indtil i Morgen.
Udj sag[en] indstevnt af Sigr: Nordahl Contra Ole Aarmod, Magne Bystølen og Ole
Helgeland, er saaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Med de førte widner er det ej lovligen bleven beviist, det Ole Aarmod, Magne Bystølen og
Ole Helgeland har øvet slagsmaal. Thj Lovens 1ste B: 13 C: 1ste art: byder, det widne er ej
mindre end Toe Personer overeens stem/m/ende, hvilcket ej er skeet i den/n/e sag, hvor til
kom/m/er, det ingen af de indstevnte har Klaget at være i minste maade fornermet. Altsaa
Kiendes for Ret, det de indstevnte Contra Citanter for Hoved Citantens tiltale bør fri at være.
Og bør Hoved Citanten at betale til Contra Citanterne for ibragte omkostninger 6 rd:, inden
15ten dage efter Dom/m/ens forkyndelse, under widere lovlig Adfærd, hvor imod hoved
Citanten gives Regres til den som sag[en] for ham angivet haver, at søge som hand best ved,
vil og lovlig skee Kand.
Lars Swendsøn Lødwe udgivene skiøde af 7de Nobr: dette aar til Jwer Larsøn paa En Løb
smør i Lødwe, og 3 mrk: smør i Lødwe-Teigen, blev læst.
Procurator Traae for Jon Elie, Contra Niels Lie, efter forige tiltale, begierede sag[en] forfløt til
neste ting, som blev billiget, siden Niels Lie der imod ej har protesteret.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl gav tilkiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har
ladet stevne og indkalde Anders Urland for det af ham Natten imel: dend 9de og 10de Julj
sidstleeden, her paa Wangens giestgiberie øvede overlast paa og imod Niels Sondwe, der om
vidner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, sc: Joen Biørke og Lars
Neqvitne, der efter forbryderen Dom at imodtage til undgieldelse og processens erstatning.
til vedermæle i sag[en] er indkaldet bem:te Niels Sondwe, wil fornem/m/e om de samtl:
indstevnte møder.
Niels Sondwe møtte. Anders Urland blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare. de
indstevnte vidner møtte, dem Actor paastoed forhørte.
stevnevidnerne Jwer Jwersøn Rogne og Torgier Larsøn Lii afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt paa gaarden Urland, i Jngebiør Oldatter[s] paahør, som er Kone til Anders
Urland, da hand ej vilde lade sig finde.
Edens forklaring blev de mødende widner forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Joen Larsøn, boende paa Gaarden Biørke, efter aflagde Eed widnede, som
widnet med mange sat ved bordet i giestgiber stuen og talede med hin anden, kom Anders
Urland og tog Niels Sondwe med den Ene haand i Niels haar og holt ham, og med den anden
hand slog Anders, uden at vidnet hørte minste aarsag af Niels givet. siden sagde Anders, det
hand slog Niels fordj hand havde solt for dyrt Korn. enten det skulde være solt til Anders
eller til andre, kand widnet ej mindes.
2det Vidne, Lars Andersøn, boende paa Gaarden Neqwitne, efter aflagde Eed widnede
Conform med første widne, lagde dette der til, at Anders siden, efter at hand havde slaget og
haar Revet Niels, sagde det Niels havde bedraget ham med Korn.
Actor Erindrede om Lavdag for den udeblivende Sagvoldere.
Afskeediget,
Anders Urland gives Lavdag til neste ting.

Knud Olsøn Ringheim efter forige tiltalle Contra Jon Biørke, æskede sagen i Rette.
Jon Biørke sagde, efter at sag[en] var paa som/m/ertinget udsat, har hand paa Gaarden
Growe forligt sig med Citanten, af den aarsag ej stevnet Contra, men da hand nu hører, det
Citanten vil
1760: 96b
1760
fragaae forliget, paastaar hand end nu udsettelse til at føre vidner, saavel om hoved sag[en]
som om forliget, og protesterede imod ald overilelse.
Citanten urgerede paa Dom.
Afskeediget,
Jon Biørke[s] paastand om udsettelse billiges end nu en gang for alle, til nest anstundende
aar[s] som/m/erting.
Dend 13de Nowembr: Er ved Wangens høsteting saaleedes passeret.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl og Erich Ousgier declarerede, det sag[en], som i gaar var
optaget til Doms, er i mindelighed afgiort, saa de ej forlanger at høre Dom.
Bøygde Procurator Traae for Soldat Mons Knudsøn Græe, lagde i Rette Et Kongl:
Allernaadigste Beneficium Paupertatis, dateret 12de Octbr: 1759, saa lydende Lit: A.
hernæst hand fremlagde sin skriftl: stevning af 4de Octbr: 1760, hvor ved indkaldes Knud
Nielsøn Bachethuun til at tage imod Løsnings penge for En Løb smør i gaarden Bachethuun,
med widere stevningens indhold, saa lydende Lit: B.
Knud Nielsøn Bachethuun blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde svare. de 2de widner
Erich Giærald og Erich Græe møtte. ligesaa møtte Citantens brødere Haldor Knudsøn og
Størk Knudsøn. Formynderen Størk Knudsøn Afdahl møtte. Hr: Lieutenant Holk blev 3de
gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
Procurator Traae sagde, det hand for den/n/e sinde frafalder Hr: Lieutenant Holck, siden
stevningen for ham ej er forkyndt.
Hr: Fogden Bildsøe møtte og sagde, det hand intet kunde sware eller oplyse, hvad heller
afgangne Foged Søren Glad[s] skiøde er Ret eller urigtig, men da wores Allernaadigste Konge
har solt Relutions Retten til den indstevnte, skulde hand meene det Kongen havde Løsnings
Rtten, og icke Citanten.
stevnevidnerne Siur Knudsøn Glime og Michel Olsøn Wangen afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt paa gaarden Bachethuun i paahør af Torgier Monsøn Bachethuun, siden
Knud Nielsøn Bachethuun ej lod sig finde, og blev En Copie af stevningen leveret til Knud
Nielsøn Bachethuuns søn, der end nu ej har været til Alters.
Citanten lagde i Rette Et skriftl: indlæg af 27de Octbr: sidstl:, men ej de der udj anførte
documenter. I anleedning af sam/m/e, blev saaleedes
Eragtet.
Da sagen i følge Lov bedere kand Ventileres og afgiøres, samt Naar en skøndig!! til
endebringelse og afgiørelse, som grunden hvor for Loven byder, det Odels sager til Aastædet
skal indstevnes. saa worder sag[en] der henviist.
Knud Olsøn Ringheim for Encken udj Bergen, Mdm: Warneke, æskede sagen i Rette, og gav
til Kiende, lovl: at have ladet forkynde for Niels Lii og Torkiel Fannestølen, nu Twerberg, den
af Retten ved seeneste Ting dem givende Laudag, wilde fornem/m/e om de nu møder.
Niels Lii og Torkiel Twerberg blev 3de gange paaRaabt, men ingen wilde sware.

stevnevidnerne Jwer Jwersøn Rogne og Torgier Larsøn Lii afhiemlede forelægelse lovligen
at være forkyndt Niels Lii udj Eget paahør, og for Torkiel Twerberg i hands huuBonde Tosten
Tverberg[s] paahør, siden Torkiel ej lod sig finde.
Citanten paastoed Dom. Da blev saaleedes for Ret Kiendt, Dømt og
Afsagt.
Søgemaalet mod Niels Lii er for skyldig værende 6 rd: 4 mrk: 8 s:, og mod Torkiel Larsøn
Fannestølen, nu Twerberg, for skyldig værende 7 rd: 2 mrk: 6 s: til \in/de værende aars
som/m/erting blev dem af Retten given Lavdag til dette Ting. Citanten har beviist det den/n/e
dem givende Laudag er dem lovlig forkyndt, det uagtet møder de ej efter paaRaabelse. Med
den/n/e deres udeblivlese, {lige} giver de tilkiende søgemaalets rigtighed. og med deres
taushed ligesom tilstaar fordringen. Thj Kiendes for Ret, det Niels Lii bør betale til Encken
Madm: Warneke de paastevnte 6 rd: 4 mrk: 8 s:, og i processens omkostning 3 rd:, og
Torchiel Larsøn Fan/n/estølen, nu Twerberg, bør betale til Encken Madam Warneke de
paastevnte 7 rd: 2 mrk: 6 s:, samt i processens omkostning 3 rd:, alt inden 15ten dage efter
Dom/m/ens forkyndelse under Nam og Execution.
Knud Nielsøn Kinden udgivene gieldsbrev af 14 Nobr: 1754, indført i Pantebogen paa fol:
426, blev efter paategnede qvittering af 11 Nobr: 1760, udslet.
Lars Hermunsøn Lassehougen udgivene gields brev af 14 Julj 1760 il Ole Tostensøn
Westreim for laante penge 80 d:, mod det underpant af Lassehougen, der udj at have anden
priorite, blev læst.
Ole Knudsøn Stoub udgivene skriftl: forpligt af 7 Nobr: h: a: til Gullich Halstensøn Lirhuus
og Anna Siursdatter, paa det de aarlig skal have til livs ophold, blev læst.
Arveskifte brevet af 29 Febr: 1760, sluttet efter afgangne Knud Jonsøn, blev læst, og war
stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Qwale 2 Løber 19 ½ mrk: smør, wurderet 408 rd: 4
mrk: 8 s:, og udlodnet først til Creditorene, saasom Anders Dagestad 7 mrk: smø for 17 rd: 3
mrk:, Jwer Knudsøn ligesaa, og Halbiør Andersdatter ogsaa. Resten udlodnet imel: Encken
og Børnene i arv, saasom Encken Britte Knudsdatter 2 pd: 23 mrk: smør, Anders, Jwer, Niels
og Jon Knud-søn/n/er, hver 12 mrk: smør, Guri, Maritta og Dønnet Knudsdøttere, hver 6
mrk: smør, og Anna Knudsdatter 5 ½ mrk: smør.
Anders Knudsøn Dagestad og medJnteressendere ugivene skiøde af dags dato til Anders
Knudsøn Qwale paa 2 Løber 1 pd: 6 mrk: smør i Gaarden Qwale md Qvalsteigen, blev læst.
Lars Andersøn Tachle og medJnteressendere indgaaede Contract af 14 Julj 1760 med Lars
Olsøn Eie om Marckeskield imel: deres stølshavner i Fieldet, blev læst.
Lars Andersøn Waale udgivene gieldsbrev af 8 Nobr: h: a: til Siur Pedersøn Spilden for laante
penge 160 rd:, mod det underpant af 9 mrk: smør i gaarden Waale, blev læst.
Frantz Wenviig gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet stevne og
indkalde Mickel Store Rochne, Dom at imodtage til at betale og indfrie sin Rewers af 8 Julj
1758 med 4 rd:, og betale processens omkostning. wil fornem/m/e om hand møder.
Michel Store Rochne blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
stevnevidnerne Jwer Jwersøn Rogne og Torgier {And} Larsøn Lii afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt udj Michel Rochne[s] Kone Barbra Jonsdatter[s] paahør,
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siden Manden ej lod sig finde.
Citanten erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
Mikel Store Rochne gives Lavdag til næste ting.
Bøygde Procurator Traae for Knud Schutle, Ole ibdm:, Thron ibdm:, og Knud med Anders
Nedr: Schutle, gav til kiende, det de med Muntl: warsel (: tillige med Gaarden Tachle[s]
beboere :) alle som fællets Eiere til stølen Stuesetter, har ladet stevne og indkalde Mons
Grønlien fordj hand eller tienere har jaget Citanternes Creature paa støllen, der om widner at
anhøre og Dom imodtage til undgieldelse, samt processens erstatning. til widner i sag[en] er
under Lovens faldsmaal indkaldet Anders Nielsøn Grønlien og hands Kone Jorand
Thomasdatter, Thomas ibdm: med Kone Asgier Størkdatter. vil fornem/m/e om de samtlige
indstevnte møder.
Mons Grønlien møtte, tilstoed warselen og sagde det Niels Gielland havde givet ham
tilladelse at Røde sig en liden slotte i Fieldet, og der fra havde hand jaget Creaturene, og ej
anderleedes. og naar Citanterne der over tager forbrydelse, vil hand strax til waaren rive
gierdet af, og lægge slaatten igien under Fæefoden, i haab Citanterne tilgav ham hands
forseelse.
Citanterne declarerede at fra falde sag[en], dog med forbeholdenhed, at Mons Grønlien til
waaren strax opfylder sit løfte, i mangel der af paastaaes sagen at staa ham aaben indtil
anstundende aar[s] som/m/erting.
Afskeediget
Sagen gives Rum til som/m/ertinget 1761.
Dend 14de Nobr: Er ved Wangens høsteting følgende passeret.
Arveskifte brevet af 30de Junj 1760, sluttet efter afgangne Magli Siursdatter, blev læst, og
war stervboen Eiende jordegoeds i gaarden Schiølje!! (Skylje) 1 pd: 3 mrk: smør, wurderet
100 rd:, og udlagt til Creditorene, saasom Oleif Tollefsøn Grimestad 1 pd: smør for 88 rd: 5
mrk: 5 1/3 s:, og Lars Haaversøn Schøldahlen!! (Skjeldalen) 3 mrk: smør for 11 rd: 10 2/3 s:
Jwer Olsøn Kolwe og medJnteressendere udgivene skiøde af gaar dags dato til Tollef Larsøn
paa 20 mrk: smør i gaarden Hiembære, blev læst.
Et imel: de ægte folck Gullich Halsteensøn Lirhuus og Anna Siursdatter oprettet Testamente
af 26 Febr: 1760, paa den lengst levendes halve hovedlod, blev læst.
Eilef Michelsøn Flage udgivene skiøde af 12 Nobr: 1760 til Godskalk Eilefsøn paa En Løb 18
mrk: smør med bøxel, og over bøxel til 1 pd: 12 mrk: smør, i gaarden Flage, blev læst.
Godskalk Eilefsøn Flage udgivene gields brev af gaar dags dato til Hr: Provsten Ruus for
laante penge 100 rd:, og til Eilef Michelsøn Flage for 110 rd:, mod det underpant af 1 Løb 18
mrk: smør med bøxel, og over bøx: til 1 pd: 12 mrk: smør, i gaarden Flage, læst.
Godskalk Eilefsøn Flage skriftl: forpligt af gaar dags dato til Eilef Flage og Britte
Godskalkdatter, hvad hand aarlig skal give dem til livs ophold, blev læst.

Andwe Torbiørnsøn Neqwitne og Knud øvre Ygre udgivene skiøde af dags dato til Lars
Andersøn paa 1 Løb smør i gaarden Neqwitne, blev læst.
Frue Cancellie-Raadinde Alstrup udgivene skiøde af gaar dags dato til Michel Svendsen paa 2
pd: 23 mrk: smør med bøxel, og over bøxel til 19 mrk: smør, i garden Schierven, blev læst.
Et dito af sam/m/e dato til Jon Olsøn paa 2 pd: 6 mrk: sm: med bøx:, og over bøx: til ½ Løb, i
gaarden Growe, læst.
Bøygde Procurator Traa for Mats Seim, gav tilkiende, det hand var Contraheret med Elling
Seim, om at opsige halve bruget for ham i Seim, paa den maade at Elling skulde ægte Mats
Seim sin datter naar hun blev Mandwoxen, og betale ham i opsagen 200 rd:, samt bøxle
Gaarde bruget selv hos Biskoppen. dette, undtagen ægteskabet, er paa begge sider opfyldt, og
Elling om waaren 1759 træde til det halve brugs beboelse. i den/n/e næst afvigte som/m/er
kom/m/er Elling og ved tvende widner paastaaer sine udlagde penge tilbage, imod at Mats
skulde faae gaarde bruget igien. Mats søgte da penge paa den maade at faae gaarde buget
igien. men da hand widnetsfast kom med pengene, wilde Elling ej imodtage dem. Altsaa har
Mats Seim wæret nødsaget til dette Ting med lovl: warsel at indkalde Elling Seim, widner at
anhøre, og Dom at imodtage til at anam/m/e og modtage de udlagde penge, gaarden at
frawige, og at betale Citanten den lovl: bøxsel Citanten atter maae udgive for bøxle sig tilbage
igien sin forhen havde halve jord, og at svare ham processens omkostning. til widner under
Lovens faldsmaal er indkaldet Rognald Nestaas, Torgis Seim, Lars Himle, Anders og Tosten
Store Soue. wil fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
dend indstevnte Elling Brynildsøn Seim møtte, tilstoed warselen, men som hand war i
Bergen blev det forseent for ham at stevne Contra. de samtl: instevnte widner møtte, da
Eedens forkla[ring] blev dem forelæst, og formanet at blive ved sandhed.
1ste Vidne, Rognald Rognaldsøn, boende paa Gaarden Nestaas, efter aflagde Eed widnede,
at i Nestleeden waar kom Elling til widnet, og begierede, det hand wilde følge ham til Mats,
saasom hand wilde betale Mats det som Restede paa pengene. da de nu kom der og taltes
sam/m/en, siger Mats sin Kone til Elling, det de worder bryt af deres Folck fordj de indtog
Elling paa jorden, hvor til Elling swarede, ja, giv mig mine penge igien, tøckes de saa at ieg
med falskhed er kom/m/en her ind paa jorden, kand de fly mig mine penge igien. Traa
tilspurte widnet, om hand saa eller hørte det Elling bød Mats penge. Resp: Nej, hand sagde,
det Mats skulde faae penge her paa Tinget, og war det nest for som/m/er tinget. 2o om Elling
icke sam/m/e gang begierede, det hand af Mats wilde have et wist swar om hands datter,
enddog hun inu er et barn. Resp: om et wiste swar kand widnet ej sige at have hørt, men en
meening om det nogen lunde. 3o om Mats icke swarede, hand kand intet svar give, føren
hands datter bliver saa stoer at hun selv kand sware, og hvis hun da icke vil, saa beholder du
din jord. Resp: jo, det forholder sig saa. 4o om Elling da icke sagde: paa den maade
leverer ieg icke fleere penge ud. Resp: kand ej mindes dette, men Elling sagde hand skulde
faae sine penge paa Tinget, naar hand fick qwittering der for. 5o om icke widnet saa og
hørte, det Mats Seim, sidst i Julj Maanet nestl:, det Mats Seim tilbød Elling Seim sine udlagde
penge 120 rd:, og hvad Elling da svarede. Resp: hand baade saae og hørte det, og talte
pengene 120 rd:, men Elling wilde ej imodtage dem, kand ej mindes hvad hand svarede. 6o
om Elling icke svarede, ieg vil icke tage imod penge, føren ieg faar bøxelen med. Resp:
Elling sagde, ieg tager ej imod, fordj der icke er fulde
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penge. da siger Mats, hvad er det som fattes, swarede Elling, bøxelen fattes. 7o om icke
Elling sagde, Naar ieg faar alle mine udlagde penge, kand du faae din jord igien, der bages
fleere steds brød end her. Resp: jo, dette er med sandhed.
2det Vidne, Torgis Stephensøn, er boende paa Gaarden Seim, efter aflagde Eed widnede, at
hand efter forlangende af Elling, 2 ½ ugge før som/m/er Tinget, gick ind til begge Parter, som
tilholder i en stue. da siger Elling til Mats, nu skal du give mig et wiste swar om giftermaalet,
saa skal du faae de penge som fattes. da swarede Mats Nej, icke føren hun kom/m/er til aar
og alder, at hun kand give swar selv, thj ieg vil hvercken locke eller true hende der til. da
siger Elling, kand du icke nogenleedes give mig din Meening, det er wanskelig for mig at
udlegge saa mange penge, naar ieg icke ved en meening, og faar ingen qvittering for saa
mange penge. da swarede Mats, paa Tinget skal du faae qvittering, naar ieg faar pengene, wil
ieg icke nægte dig qvittering. Mats sin Kone siger, ieg bliver bryt af mit Folck, naar Ret
skulde været, skulde du betalt pengene føren du fick bøxle. her til Elling svarede: ja, dersom
de siunes ieg er kommen med falskhed ind paa jorden, saa fly mig mine penge igien, saa faaes
der brød fleere steder end her. da siger Mats til Elling, det er best du faar dine penge atter, og
ieg min jord. her til Elling svarede, ja, det være saa lenge til du kom/m/er med penge, naar
ieg faar mine penge, skal du faae din jord igien, men Elling wilde icke haand recke paa
den/n/e tale, da Mats reckede ham haanden. Efter som/m/er-Tinget i aar, bød Mats penge til
Elling, som blev optalt, og var 120 rd: 3 mrk:, da siger Elling, ej at vilde tage imod penge
fordj hand ej havde begiert dem, men vilde holde sig efter ord og Contract. Mats sagde, det er
seent. Elling svarede, jo, ieg holder mig efter ord og Contract. Mats siger, hvad Mankerer
disse penge, men!! (siden?) du icke vil tage dem. Elling svarede, der Mankerer intet pengene,
men ieg har ingen tancke giort mig om at tage dem, og bøxselen fattes der. da siger Mats, den
skal du faae med tiiden, dersom det er ret at du skal have den, og kand det være til Mikelmisse
tiider, saa kand du betæncke dig til des. 8te dage efter Mikelsdag sidstl: bød Mats sam/m/e
penge til Elling. men Elling swarede, ieg holder mig efter ord og Contract, og tog hand da 26
rd: op, og tilbød Mats, men ingen af dem wilde tage imod penge.
3de Vidne, Lars Nielsøn, boendes paa gaarden Himle, efter aflagde Eed widnede. Kort for
som/m/ertinget war widnet paa Seim. da hørte vidnet, det Elling sagde til Mats, naar ieg faar
mine penge, skal du faae din jord igien. og Mats siger, naar ieg faar mine 26 rd: paa Tinget.
saa skal du faae qvittering. widere sagde widnet ej at mindes.
4de Vidne, Anders Anfindsøn, boende paa Store-Soue, efter aflagde Eed widnede. St: Hans
aften war widnet paa forlangende af Lars Himle, med ham og Tosten Soue, paa Seim, da Lars
Himle fordrede i formynder penge hos Mats Seim 26 rd:, da kom Elling frem med penge,
sigende, her er 26 rd:, og bød Mats dem, om hand vilde tage dem. da svarede Mats, Nej, du
skal heller faae penge hos mig, du skal icke Narre mig til Evig tiid, her er endnu penge i
Bøygden, og saa gick Mats. ellers sagde Mats, ieg har vidne paa dig før, at du vilt tage imod
d(..?)n/n/e penge, dette sagde hand til Elling, føren hand gick. Elling swarede, ieg tilstaar det
end nu naar ieg faar alle mine udlagde penge, skal du faae din jord igien.
5te Vidne, Tosten Knudsøn, er boendes paa {Lille} Store Soue, efter aflagde Eed widnede
Conform med fierde widne.
Elling Seim paastoed sagen udsat, for at begiegne den med Contra stevning.
Afskeediget,
den forlangende udsettelse billiges til neste ting.
Dend 15 Nobr: Er ved Wangens høsteting saaleedes passeret.
Arveskifte brevet af 4 Martj 1760, sluttet efter afgangne Knud Nielsøn Kinne, blev læst, og
war stervboen Eiende og tilhørende jordegoeds i Gaarden Kinne 1 Løb 6 mrk: smør med
bøxel, og overbøxel til 1 pd: 12 mrk: smør, wurderet 260 rd:, og der af først paa gields

fordring udlagt til Johan/n/es Kaalskaar 1 Løb smør for 240 rd:, Resten lodnet imel:
arvingerne saaleedes, {Encken} Niels Knudsøn 3 mrk: smør for 10 rd:, Johan/n/es, Ole og
Knud Knud-søn/n/er, hver 1 mrk: smør for 3 rd: 2 mrk:
Henrich Schiøldahl for Gullich Larsøn fremlagde Et skiøde af gaar dags dato til publication.
men udgiveren Svend Andersøn Dugstad protesterede imod publi[c]ationen, med foregivende,
ej at være tilfulde betalt, og at ham paa Kiøbe Sum/m/en Rester 10 rd: af den aarsag, det
uden publication blev Henrich Schiøldahl tilbage leveret.
Niels Jwersøn Bøe udgivene skiøde af gaar dags dato til Aamun Nielsøn paa 18 mrk: smør i
garden Bøe første Thuun, blev læst.
Gullich Halstensøn Lirhuus udgivene skiøde af gaar dags dato til Ole Knudsøn paa 2 pd: 12
mrk: snør uden bøxel i gaarden Lirhuus, blev læst.
Gullich Larsøn Growe udgivene skiøde af gaar dags dato til Erich Knudsøn Souwe paa 9 mrk:
smør med bøxel i gaarden Dugstad, blev læst.
Frue Alstrup udgivene skiøde af 13de Nobr: 1760 til Andwe Jonsøn paa Toe(?) pund 23 mrk:
smør med bøxel, samt over bøxel til 19 mrk: sm:, i Scherven.
Fogden Bildsøe udgivene beviis af 12de Nobr: h: a: til Christopher Hansøn Hirdt, at maa
bruges, som Expresse til Chistiania, blev læst.
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Michel Siursøn Noreqwal skriftl: penge Mangels Lysning af gaar dags dato, som odels
prætendent til 1 Løb 23 mrk: smør i gaarden Giersqwal, blev læst.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl gav til kiende, til dette Ting at have ladet indstevne Aagotte
Pedersdatter for begangne Leiermaal med gift Manden Niels Traae, efter at hun tilforn har
været besovet af bem:te Niels Traaes Kones søstersøn Siur Stephensøn Grewle, og da der
Sporgeres at hun ved sin ankomst her til Bøygden skal have medbragt Et sig tilhørende Barn,
er indstevnt under Lovens faldsmaal som widner til oplysning der om, Anders Dugstad og
Michel Wangen, hvad de i den sag ved. wil fornem/m/e om de indstevnte møder.
den indstevnte Aagotte Pedersdatter og widnet Anders Dugstad blev 3de gange paaRaabt,
men ingen wilde svare. widnet Michel Wangen møtte.
stevnevidnerne Jwer Jwersøn Rogne og {Mi} Torgier Larsøn Lii afhiemlede stevningen at
være lovl: forkyndt Aagotte Pedersdatter i Eget paahør for hindes tilhold stæd, som er paa
Brudestølen. lige saa stevningen under faldsmaal forkyndt widnet Anders Dugstad udj hans
Kone Anbiør Kielsdatter[s] paahør, siden hand ej lod sig finde.
Actor paastoed det mødende widne forhørt, og de udeblivende forelagt.
widnet Michel Olsøn, som slutter her paa stædet Wangen, fremstoed og sagde, ofte her paa
Tingstuen havde hørt Eedens forklaring oplæse, wiste og gandske vel hvad Eeden betyder.
der for aflagde Eeden og vidnede, at den/n/e Aagotte kom her hid omtrendt for 18 eller 19 aar
siden, {og} fra Hallingdahlen og Aals-Præstegield, og havde hun et Drengebarn med sig, som
kalde hende Moder, men om det var hendes Eget Barn, eller hun var Foster Moder til det, ved
widnet ej.
Afskeediget,

Aagotte Pedersdatter gives Lavdag til nest anstundende aar[s] som/m/er Ting, og vidnet
Anders Dugstad for[e]læges under faldsmaal til sam/m/e ting at møde.
Sagefalds Eieren Sigr: Nordahl gav tilkiende, Med Muntl: warsel at have ladet stevne og
indkalde Halwor Mørqwe fordj hand med slagsmaal har overfaldet Soldat Halstein Olsøn
Schierweim, der om widner at anhøre, som under Lovens faldsmaal er indkaldet, Lars
Aamunsøn Store Hirdt, og den indstevntes Egen Kone Brynilde Colbensdatter. og er
Soldaten til wedermæle indkaldet. saa er sagvolderen kaldet, Dom at imodtage til
undgieldelse og processens erstatning. wil fornem/m/e om de samtlig indstevnte møder.
sagvolderen tillige med widnerne blev 3de gange paaraabt, men ingen wilde sware. for den
til vedermæle indkaldede Soldat møtte hands Lieutenant Hr: Barchelaj, som tilstoed det
Soldaten er lovlig kaldet.
stevnevidnerne Jwer Jwersøn Rogne og Torgier Larsøn Lii afhiemlede stevningen at være
lovl: forkyndt Halwor Mørqwe i Eget paahør. ligesaa vidnerne under faldsmaal i Eget
paahør.
Actor erindrede om Lavdag.
Afskeediget,
sagvolderen Halwor Mørqwe gives Lavdag til nest anstundende aars som/m/er ting. til bem:te
Ting forelæges under faldsmaal widnerne Brynilde Colbensdatter og Lars Store Hirdt at
møde.
Frantz Wenviig gav til kiende, det hand med muntl: warsel til dette ting har ladet stevne og
indkalde Mads Seim for skyldig wærende 5 rd: 4 mrk:, der om Dom at imodtage til betalning,
samt processens erstatning, vil fornem/m/e om hand møder.
dend indstevnte blev 3de gange paaRaabt, men ingen vilde svare.
stevnevidnerne Jwer Jwersøn Rogne og Torgier Larsøn Lii afhiemlede stevningen at være
Mads Seim lovl: forkyndt udj Eget paahør.
Citanten erindrede om Laudag.
Afskeediget,
Mads Seim forelæges at møde til nest anstundende aars som/m/erting.
Lars Kolwe med fleere indgaaede og oprettede Contract af gaar dags dato, betræffende deres
fællets støel Jons-stølen kaldet, blev læst.
Hr: Fogden Bildsøe gav til kiende, det hand med Muntl: warsel til dette Ting har ladet
indkalde 2 boesiddende Mænd af hver otting, for at angive de Løsgiengere af begge Kiøn,
samt handels Karle, der i hver otting i dette aar har været. saasom
af Dørwedahls otting: Ellef Berge og Anders Germe. {dend sidste møtte ei, men den første,
som angav} men ingen af dem møtte.
af Gulfierdings otting: Knud Børke og Anders Qwale, som begge møtte og angav, Soldat
Mikel Johansøn Store Honwe, er ¼ deel aar leedig. Soldat Siur Nielsøn Dykesten, tiener
halv hos Faderen, er leedig halve aaret. Joseph Monsøn Store Honwe, er Dreng og 1/3 part
leedig gienger. Drengen Lars Larsøn Lødwe, er halv leedig og tiener halv paa Dolwe. Ellef
Michelsøn, slutterens søn, tiener slet inte. Jngebiør Nielsdatter Qwale, er imod 40 aar gaml:,
tiener ingen. Hesteskiærerens søn/n/er Anders og Swend, tiener ingen.
Borstends otting: Lars Skulestad og Sølfest Fletere. den sidste møtte icke. den første
angav, Drengen Johan/n/es Torgiersøn Ringheim, tiener ingen, handler noget lidet. Soldat
Anfind Knudsøn Lille Ringheim, har tiendt paa som/m/er arbeide, men er nu winteren over
leedig.
Winjer otting: Anders Gerager og Henrich Hellewe, af dem møtte ingen.

af Bøer otting: Brynild øvre Growe og Wiching lille Growe, den første møtte ej, men den
sidste møtte og angav, Knud Larsøn Almendingen, tiener ingen. Torgis Olsøn Sygne-Bære,
er Soldat, værende hos sin Fader, handler, maatte i forige aar bøde for sin handel.
af Qwitler otting: Knud Schule og Knud Tachle møtte begge og angav, Soldat Knud Larsøn
Growe, tiener halv, og er løs halv. Tøssen Torilde Godwinsdatter Lii, tiener ingen. Drengen
Lars Thomaøn Grønlien, tiener halv, og er halv hiem/m/e hos Faderen. Johan/n/es Øyelsøn
Biørgo, tiener 2 parter paa Opheim, 1/3 part hiem/m/e.
Bordahls otting: Ole Lille Rochne og Swend Himle, den første møtte ej, men den siste
angav, {Da} Soldat Peder Aadsøn Himle, halvdeeelen løs. Soldat Siur Nielsøn øvre Himle,
er svag. Soldat Erich Heljesøn Olde, er tildeels løs, wides ej hvor meget. Soldat Lars
Knudsøn Nedr: Qwitne, tildeels løsgienger. Soldat Knud
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Willumsøn Rogn, til deels løs.
Wigier otting: Erich Sætere og Torgis Skelde møtte begge og angav, Drengen Elling
Jwersøn Gierstad, tiener ingen. Siur Winsand, tiener ingen.
Lensmanden sagde det hand haaber og der for af Almuen er angivet, Baar Torgiersøn
Hæwe, skal være svag. Størk Andersøn Wossebachen, er 1/3 part leedig. Anders Knudsøn
Mossefind, tiener halv, er halv leedig, men svagelig. Lars Arnesøn Schiøldahlen, tiente hos
Encken, som blev gift, og der over blev tieneste løs, men tager tieneste igien til aars. Knud
Torgiersøn Hæwe, er Soldat, tiener til deels og en deel leedig.
Fogden begierede Et udtog af Protoc: af det passerede.
Fogden lod inden Retten oplæse og Examinere følgende documenter, til bilag ved hands
allerunderdanigste Regnskaber. 1o det almindelige Tingswidne, indeholdende 13 poster. 2o
odels Mantallet. 3o Restansen, hvis endelig Sum/m/a war 125 rd: 9 s: som ingen noget
imod havde at erindre, war hand Rettens attestation begierende, som blev efterkom/m/et.
De Laug Rettesmænd som Retten tilstundende aar 1761 skal betiene, bleve opnævnte og er
følgende, Godskalk Flage, Aad Bræche, Anders Lille-Ringheim, Øyel Nesheim, Ole Larsøn
Winje, Jon Biørke, Anders Schutleberg og Mons Nesthuus.
Efter 3de gange udraabelse indfandt sig ej nogen der wilde gaae i Rette, altsaa blev Tinget
ophævet.
1760
-----------------------------(1761-1766)

