Tingbøker for Brandsøy skipreide (lenet) 1706-14, 1740-48 og 1760-75
(berre saker, ikkje tinglyste dokument etc.)
(berre saker frå Flora kommune innanfor dei noverande grensene)
Kilde: Tingbok nr. 8 (1706-1707)
Sidetall: folio nr. 7b-8a
Dato: 16. april 1706
Sted: Smørhaffn
Prousten Hr. Peder Diurhus forestillet it Skrift at Læses forrettes saaledis. Saasom mine
formænd Sogneprester til Kindens gield i Bergens stift istædes for dend ringe aufling som
falder paa Præstegaarden Kinden og Skorpen og Lides tiende og indkomst af Kaldet, haver
haft i roelig Hæfd og Passetion, dend Lille Skov, de Sildevaager, garnstøer sampt ald anden
fiskefang og Veideskab omkring og paa Prestegaarden Kinden og Skorpen og dends
tilliggende Wær og Skiær, och mange hælst omboende ved min Sal. Formænd Hr. Caspar
Christensen hans Idlig svaghed hafuer betient sig til at søege leiglighed u lovlig at
Benegtige sig dend rettighed och ovenbemelte rette tillæge som Præstegaarden af Alderstid
tilligethaver saa ieg ochsaa formedelst deris frembturende Aaverk iche heller kand den
fribeholde da er min tienstlig begiering at motte behages Præstegaarden Kindes og Skorpes
medtilhørende Lotter og Lunde, som om rørt er for alle og enhuer at freedlyse saa Jeg det i alt
med fred og i forbud her efter kand nyde og besidde, og som i efterskrevne maade
Præstegaardens Hæfd og tilligelser mange i Præstegieldet i sær herombkring er vitterligt da
bedis derpaa til vissere bekreftelse og mig til Assistent hos dend høye Øfrighed, om Jeg
derom skulle trengis til at ansørge it fuld Kommen tingsvinde motte meddelis.
Floren dend 14 April 1706
Peder Diurhus
Huor til dend Almue nestboende Schorpes og Kindes iche kunde negte at dend Hæderlig
Mands indgivende jo befindes saaledes i Sandhed och blev fredliust og i forbud sæt huis hans
Hæderlighed var begierende.
Kilde: Tingbok nr. 8 (1706-1707)
Sidetall: folio nr. 37b-38a
Dato: 16. juli 1706
Sted: Nedre Standdal
Peder Andersen Høidal og hans quide Birgitte ThollefsDatter gave breve oplæst at de har har
gived hueranden deris halve hovetlot huem hin anden overleve. Dateret Høidal 6. July 1706
Soldat Johanis Olsen i Bergen ladet stevne Høedals besidere formedelst de har Lejed ham at
huge en favne brende ved, som og Jacob Ousen har taget lige af ham for. Herom møtte Lars
Høedal og negted iche at forne Johanis fich jo fich lof at huge en favne birche breende ved udj
end sted inde i Paredis uhren og faaet af ham derfor 1 Rdr: Jacob Ousen møtte och foregaf at
dend sted Paredis uren hørt hans Odels Jord Ousen til och liget der til over 20 aar og meget
lenger. Det hand vilde bevise, huorom hand frembfordret en Mand ved Nafn Niels Rasmusen
Svardal som vandt at hand for over 28 aar siden tiente Sallig Moens Ousen som boede i
Ousen och da var med sin Hosbund og opsatte en Løe ofuen for Paredis uhren och siden alle
tider brugt den baade med Slotter og hugster der om hand giorde sin æd med opbragte fingre.
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Lars Andersen Svardal frembkom og wandt at hand vel mintes da Mons Ousen Sl: Lod
opbiuge Løen ovenfor Paredis Uren og har Stedse siden brugt der oven saavel neden for.
Forne Lars Høedalen forskiød sig indtil hans broder Peder Høedallen tillige motte, som Jacob
Ousen bevilget om de kunde forebedre beviist at dend steed nogen tid har liget til Høedal
huorved Sagen beroede efter bevilling och Laugdag til same tid forelagt.
Kilde: Tingbok nr. 8 (1706-1707)
Sidetall: folio nr. 51a-53b
Dato: 6. nov. 1706
Sted: Nedre Standal
Maren Munthe Ladet stevne hendis Land bunde Olle Stendal for indestaaende Landskyld och
Kongens Skatter hand med resterer og hun maa svare – efter afregning dend 12 Augustj 1704
5 Rdr. 4 mrk. Landskyld, tredietage og andet 1 Rdr. 4 mrk. – skaten samme aar 9 mrk. 4 s.
foruden rettighed og schat ner verendeaar 3 Rdr. 8 s. er tilsammen 11 Rdr. 5 mrk. 11 s.
Forne Olle Steendal møtte og kunde iche negte, mens undskyldte sig at han nu nogle aar af
mis vegst ingen Korn saa oppe til Fields har faaet at nære sig af der fore er komen i saadan
skyld. Dømbt at betahle samme sin rest inden hand saaer sin Jord tilsomermaal 1707 eller da
have sin Jord forbrut og dog betahle sin rest som bemelt under Namb og wordering efter
Loven.
Lensmand Anders Nedre Standal Stefndt forne Olle Steendal for 2 Rdr. Laante penge for 3
aar siden bekiende at have bekomit rente med rested samme 2 Rdr. Olle Stendal møtte og
sagde iche kunde negte, Capitale at vere skyldig. Dømbt forne Olle Stendal at betahle forne 2
Rdr. til Lensmanden inden 15 Dage og omkostning 1 ort under Lovens adferd.
Efter Laugdag seneste ting møtte udj retten Jacob Ousen paa Olsens veigne i Bergen som
frembkallet Lars og Peder Høedal om dend Rixdler dj har annamit af forne Johanis for en
skovetej hand skulle huge efter fol: 37 og 38 som Jacob Ousen beviste at Lige tilhans
ejendomb Ousen och ofr: 20 aar dertil liget forne Laurs Hoedahl motte iche, mens broderen
Peder møtte og sagde end dog samme skovetej med rette liger til deris leje Jord Høedal, saa
efterdj Jacob Ousen til egner sig den, saa kan Hand iche giøre imod de Vidner som er ført og
Loved at Lege sin halvdaler tilbage, huor ved tejen efter de Widner som er ført. Iche alle er
Jacob Ousen tilfindes, mens end och Dømbt Johanis at nyde sine vdlagde penge hos Lars og
Peder Høedal med 1 ort ombkostning inden 15 Dage ved adferd efter Loven.
Niels Jacobsen Rens paa Sidsele Sl: Jens Thøgersens veigne tilspurede menige tilstede
verende Almue om Strandsiddere som bør give i Skatt aarlig 2 Rdr. elle Huusmend som
kunde betahle 3 mrk. det aar 1704 om her i skibredet nogle Strandsidere eller Handtwerks
folch det aar har verrit, som burde suare 2 Rdr. Sampt huorledes Jørgen Berentsen Smørhafn,
Niels Andersen Furesund, Søren Nødsætter, och Olle Nielsen Kipperholm. Deris Vilkaar er
item om Thorsten Holmen iche er Død, disligste Olle Grotleberget, huor til af samptlig
Almuen blev suaret, at Jørgen Berentsen, Niels Furresund, Olle Kipperholm, deris Vilkaar, at
naar en huer skal svare lige og ret for huis de ere skyldige, og for maaer at betahle dend aarlig
Consumption, som høyst dennem aftvinges, og ej widre goed for at betahle, Søren Nødsetter
har tilforne brugt en ringe Handel, mens formedelst armod nu nogle aar forlat, og bruger og
bruger en ringe bunde Jord og ej vidre, Olle Grotle berget, er af de Enrollerede under
Commandeur Trøjel og er en fattig udarmed Mand.
Om Huusmend som 3 mrk. skulle det aar 1704 betahle ble svaret at det aar ey angiffuen
nogen som efter forordningen kunde bethale Huusmandskat.
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Restandzen som blev igien af Skaten for nerverende aar 1704, og tagen beschrefuen fra Retten
og forseiglet var saaledes.
Kindsougn:
Sunde Peder 2-2-7
Sunde Lars Nielsen husm. 0-3-0
Yttre Regsten Jens 0-0-4
Yttre Regsten Absalon 0-5-3
I: Regsten Jens 3-5-11
Domben Anders 0-3-0
Baregsten Sambson 1-3-5
Baregsten Olle 0-4-5
Qvalvig Niels 0-0-8
Sollum Rechert 1-2-11
Broe sougn
Uføre Peder 1-5-5
Biørnsetter Thruels 2-5-8
Helgøe Olle 1-0-11
Leversund Jacob 1-4-11
Qvalvig Olle 3-1-4
Qvalvig Anders 3-1-4
Houfland Jens 1-2-6
Houfland Anders 2-0-13
Houfland Lars 3-3-8
Langedal Niels 2-3-0
Suarthomel Ras: 2-4-5
Suarthomel Erich 3-3-5
Rambsdal Lars 1-5-10
Syrdal Antons 0-1-1
Ousen Rasmus Mons. 1-4-0
Suardal Lars 2-5-2
Høedal Hans 0-3-14
Hellevig Albert 1-0-13
Waage Peder 1-1-11
Nervig Ingvald 0-1-0
Merchisvig Lars 1-0-13
Øfre Standal Gregoris 2-3-2
Øfre Standal Michel 2-3-2
Øfre Standal V. Hans 2-4-14
Øfre Standal Iver 3-3-9
Øfre Standal …..?? 3-4-11
Øfre Standal Lars 2-4-3
N: Standal Torger 2-3-14
Stavanger Anders 3-0-1
Stavigen Olle 0-1-11
Sundhorvig Hans 0-0-14
Wefring Sogn
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Steendal Olle 1-4-8
Steendal Willum 0-2-3
Kilde: Tingbok nr. 8 (1706-1707)
Sidetall: folio nr. 75b-77b
Dato: 1. feb. 1707
Sted: Nedrestandal
Lars Høedal stevndt sin Myndling Moens Moensen Ousen for at anname sin arv nu hand er
kommen til myndige aar 18 aar efter Loven, och som Skiftebrevene tilholder som Moens
Monsen selv fremblagde i Faderens arv befandtis – 34 Rdr. 1 ort, og i Mødernearff 40 Rdr. 2
mrk. item befandtis at hafue Solt en Kiedel højere end vorderit 4 Rdr. faaet Landskyld. – 14
mrk., og Koeleje 3 ort til sammen 81 Rdr. 4 mrk., derpaa forklarit at have med Monsis villie
leverit til sin Svoger Lars Aarsetter – 26 Rdr. noch tilbøed rede penge at levere ham for rete
25 Rdr. item Odelsgodsit i Steendal 8 mrk. for – 6 Rdr. 4 mrk. er 57 Rdr. 4 mrk. Resten loved
at svare til Moens inden 8te Dage som er – 24 Rdr. Huilchet forne Moens Monsen vejerede
sig at modtage for forne Lars Høedal enten svared ham rente af hans fulde Capital, eller Leje
af hans Kiør quie og Søver med gieder som Lars Høedal sagde iche kunde suare formedelst
Kiør og Smalene som var bragt paa ham for ulve gieng at ham motte selge dem och opboedet
penge er i retten huor ingen sig frembøedet at andtage pengene paa rente. Derfor er meener
sig at vere derfor frj och end har en deel usolt. mens som Moens sammesis arf vil anname for
hand sine 25 aar endethafr: bør forne Lars annamer sine penge i forvaring uden rente til Hand
dem vil anname eller hand kand finde en nermere dennem bør antage.
Albret Pedersøn Hellevig ladet stevne Peder Andersen Høedal til affreigning om mellem
verende og for hand har huget ulovligen i hans Lejemaal og gaards tilligende skov. Forne
Peder Andersen møtte och sagde at have huget efter Lov og minde af Albret i hans og
Stavanger fellitz Lejemaal 1 tylt fure tømmer og derfore ved afreigning got giort hamb 4
skilling for huer træ item for nøjed ham for it støche Egh Hand har opgraved i en Myr og der
fore gived ham 1 Kande Erter Huilchen naar hand den faar igies skal bekomme det træ som er
ubrugt, noch beskyldet ham at Hug i Ege kub eller taget fra ham som hand hafdet Etled sig til
Stave veed, forne Peder sagde fich 10 Staver af dend og atvere ved en afreigning forlig om
aldforne hugster saa de derved har Sletted ald afreigningen imellem dennem derved.
Albret Pedersen foregaf at vil beviise at forne Peder Andersen har huget langt meer end nu er
bekiendt begierit derfor er der ved opsettelse som hannem bevilgedes.
Anders Kinden paa sin Fader Hans Nødals Weigne møtte, og foregaf at have stevnt Johanis
Olsen Nedre Gryten for 2 Rdr. 1 mrk 12 s. hand til af Wefrings Kkis behold er Afsignerit hos
Kircheverges Johanis Grytes Hans Nødal at betahle efter Hr. Peder Hanings Attest eller udtag
af Kirchestoles Dat: Dend 1. Nov: 1703. Herom frembkom schaferen Anders Olsen Wefring
som ved Johanis Aarsetter hiemblet Stefnemaalet at fandt forne Johanis Gryttes ved Vefrings
Qku derom, som sagde ved det Stefnemaal 10 Dages tid var til fritz, og vilde derom møede,
der fore Lagt ham Laugdag at møde til neste ting eller da Domb at lide.
Noch som paa andre tilforn Holte Vaartinge og læst Cammer Collegii anteignelsis 1 Post udj
Sl: Jens Togersens Regneskab, huor efter Niels Retz tilspurde Almue om dend iche er
witterligt at de Welbr. Svaninger paa deres Jordegoedtz forvaltes og birchedommer inden
birched har ladet schee aftag paa de gaarder, Houchaan, 12 mrk. S: Nedre Reedal 12 mrk. S.
Derimod igien paalagt Vadsetter 18 mrk S: Midvatten paa Lagt 12 mrk. S: saa at naar aftagete
och paaleget mod huer anden lignis formenis de Kongl. Contributioner = 6 mrk. S: Huor efter
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tingswidnen begiertis som iche kunde vegres huis i Sandhed derom var vitterlig. for det 3die
tilspurdis om forenskabet paa tingreisen suaret Almuen som paa de anden at blev betalt effter
skatte brevet huer mand 4 skilling mi??len i huor mange mand behøvedes for Veiret Stranget.
Kilde: Tingbok nr. 9 (1707-1708)
Sidetall: folio nr. 5a-6b
Dato: 8. juli 1707
Sted: Nedre Standal
Christen Nielsen Husmand paa Nechøen ladet Stefne Jens Biørsen Regsten
1. for beskyldning at skal have staalet en Cannfakbroeg i stue Døren paa Regsten
2. taget Christens quinde Barbro Clausdater Strubetag, slaget Huen af Hovedet, dragen i
Haaret og given ørefigen
3. slaget forne Christen med en nøgel i Hovedit at blodet er udgaaen over det ene øjenbryn og
ansigted, huilchet scheede paa en Søndag.
Willum Rasmusen Mallene Regstens Dreng fremkom og wandt at have seet i fior paa en
Søndag at Jens Biørnsen slog forne Christen Nielsen it øre figen og derefter ref ham i Haaret
og saae noget lidet bloed ud kome under hans ene øje om det var reven med en negl eller
anderledis kommen viste hand iche, mer viste hand iche derpaa hand giorde sin æd.
Lars Hansen og Mallene Regstens tienistedreng frembkom og ilige maade wandt, at hand saae
ej andet end forne Willum i allemaade Windet haver, derpaa hand giorde sin æd. forne Jens
Biørnsen vedgich forne 2hvendes Vidner, mens iche vedstoed at Slog ham med nogen nøgel,
og det for hand brugte en unytig mund for nogen beskyldning om en Cane fak brog de fandt
hos ham i hans Kleve som hans broder Berent Regsten tilhørde och hand havde taget og brugt
og mist i Regsten. forne Christen Nielsen og hans quinde bekiende at et deris barn hafde
fundet dend omtvistede brog som Jens Biørnsen hafde fundet i hans Kleve og og mist i
Regsten, i fieren paa øen om aftenen førend Jens kom och fandt dem hos dem i Kleven og
bøed ham den igien som hand iche vilde anname, og der fore saa snart vejret blev foer dermed
Ind og mente at faae hos hans broder finde Løn og blev da saa overfaldet. forne Christen
Nielsen bad med hans quinde for forenmelte Jens Biørnsen, at der vilde faris i mildigste
maade med ham, saa som de var med huer Anden forligt. Kient derfor at Jens Biørnsen bør
bøede for slagsmaalet til Kongen – 12 lodsølf, saasom hand sin 3de part hafde efterladt.
Lensmanden Anders Standal stefndt Margrete LambretzDatter for Lejermaal med Lars
Merkesvig for hindes bøeder efter Loven – 6 Rdr: møtte og bekiende sin forseelse, men sagde
slet indted ejede til nogen bøeder med at betahle. Dømbt efter Loven at betahle for hindes
lejermaals forseelse – 6 Rdr: eller lide paa Kropen til fengsel.
Kilde: Tingbok nr. 9 (1707-1708)
Sidetall: folio nr. 35a-36b
Dato: 15. november 1707
Sted: Ikke nevnt
Dernest paaraabtis Jens Larsen og Dorethe AndersDatter Qualvig stefndt formedelst de
fortillig har avlet barn i deris Egteskab, Lensmand Lauritz Laugesen ved tinglauget gaf
Kundskab, endog de sig har forseet, saa er de Fattige Husfolch hos Niels Furesund, der aldelis
inted ejer til nogen bøeder. Huorfore Niels Rends satte i retten om de iche med arbeide eller
fengsel paa deres Kroper bør lide, thj blev de til funden at lide paa Kropen til fengsel efter
Lovens tilhold for deris for faldne boeder 3 Rdr. 2 ort og 4 S. at lide.
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Svane goedtzis forwalter ladet stevne een del for resterende tiende nemblig Olle och Abraham
Steendal for 10 mrk. ost = 1 mrk. siges har betalt paa tiende byted i Selvigen og Abraham for
1705 skulle have igien paa Korn tiende som var betalt med 2 mrk. voger og efter Capit: taxten
ej skulle betale mer end med 1 ort. wil anderledis bevisis.
Olle Olsen Settre for 2 W: borget Korn 5 mrk. møtte og bekiende och lofd betalling godvillig
Peder Hegernes for 1706 ½ W: Korn 1 mrk. siger er ham paaskreven og har betalt sin fulde
tiende 3 Wog vil derfore ej videre betahle, faar og anderledis bevisis
Enchen Rachel Høedalen 3 W: borget Korn 1 Rdr. 12 s. Hans Monsen ibm. møtte og
bekiende.
Enchen Ousvig 2 mr. Borget korn 13 mrk. Enchen møtte atvere betalt med rede penge af
hindis Festemand vil og anderledis bevisis.
Ole Qualvig 1706 1 W: Korn 2 mrk. og ostepenge 14 s. bekiende den W. Korn, mens af
ostepenger vedstod Kirchevergen Jørgen Hoedal efter hans register faaet 8 s. ostepenge.
Kient er huersom vedgaait deris skyld inden 15 Dage afbetalt med ombkostning huer 8 s.,
mens de andre bedre deres skyld som fordres ofuer bevisis.
Kilde: Tingbok nr. 9 (1707-1708)
Sidetall: folio nr. 52a-52b
Dato: 28. januar 1708
Sted: Nedre Standal
Iver Larsen øvre Standal ladet stevne Gregoris hans grande ibm formedelst hand med
slagsmaal har overfaldet hans quinde Marite JoensDatter med Hug og Slaug, Michel Iversen
øvre Standal paa sin Fæstepige Britte JoensDatters veigne bar hindes vidnisbyrd at hun saae i
Høst det forne Ivers quinde Marite kom gaaende efter forne Gregorius op over en reine Huor
forne Marite toeg noget op af marchen enten Sten eller træ og kaste efter forne Gregoris.
Widere saae hun iche, at hindes bekiendelse saaledis for hannem har verit der paa giorde sin
æd. forne Iver gaf fore at vere tvende umyndige børn Casten Clausen og Østen Larsen 10 a 12
aar gl: som samme slagsmaal haver seett mens for deris umyndige aar ej var stefndt, eller nu
møtte, kient efterdj forne Iver Larsen ej beviiste Gregorius nogen Sag ofuer thj bør hand
betahle hamb ombkostning 16 s. og Gregoris vere frj for Ivers tiltalle.
Kilde: Tingbok nr. 9 (1707-1708)
Sidetall: folio nr. 78a-80b
Dato: 7. juli 1708
Sted: Ikke nevnt
Olle Andersen Botten stevndt for Lejermaal med Britte ReinertsDater, bege frembkomb och
iche negted deris forseelse lovit at Egte hueranden, huor om dem blev tid forelagt at fæste
huer anden Inden Paaske forstkommende, thj blev de saa tilfunden at svare deris Egtebøeder
efter Loven – 3 Rdr. 2. mrk. 4 s., eller om de iche fuldkommer Echteskabet efter Løfte, da
betahle deris fulde bøeder efter Lovens tilhold 18 Rdr.
Anders Endesta og stevndt for Lejermaal med Marithe AndersDater Svardal, forne Anders
møtte och bekiende deris forseelse mens de beklaget sin Fattigdomb ellers foregaf og at de
vilde Egte hende Kiendt og at bør Egte bøede 3 Rdr. 2 mrk. 2 s: Jacob Ousen lovit for dennem
2 Rdr: at betahle huor mod Sagefalds forpagter Niels Rentz efterlod dem deris bøeder for
deris forseelse.
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Jacob Ousen stefndt Britte Svardal for hun utilbørlig har talt imod Loven. Herom sagde Jacob
Ousen at var stevndt Lars Andersen Svardal som iche møtte eller nogen paa hans veigne,
mens ved Olle Pedersen Stendal loed svare at var Siug saa hand iche kunde møede. Anders
Nedre Standal og Torgeir ofre Standal hiemblet Stevnemaallet at vere Laulig wed 14 Dags
Stefnemaal scheed, derfore lagt Laugdag for at mode til neste ting under Lovens bøeder at
vidne sin Sandhed. noch foregavis at vere stefndt som og var tilstede Johanis Stefensen
Setterlj, mens forne Enchen Brite Suardal forskiød hannem at vere villig Vidne som har
bøxslet en Jord hos Jacob Ousen der hindes Sønn har stefndt om och formeener sig at vere
nermist til at løse eller bøxsle huorfore hans Vidnisbiurd iche kunde antagis. Sagen beroer til
lovlig beviis om huis ulouligt Enchen kunde have talt.
Svanøe birche Domer Jens Christensen ladet stefne Albret Persen Hellevig for nogen Skyld
som hand iche ejenlig kunde udsige huor meget endelig er, formedelst noget Smaatag dennem
er imellem, mens meener imellem 4 eller 5 Rdr. maatte vere, herom sent sit Suar ved
Lensmand Anders Standal at naar Jens Christensen tilsender hannem reigning og efterseer
huad hand søeger hos Ham: og huad hand der imod har at fordre hos Jens Christensen, da
mener iche skal blive stort skyldig, og huis hand da kand blive til rest uden undskyldning
richtig at skulle til suare och betahle, saa efter deres mellemverende bestaar ved reigninger
imod huer anden henvises det til afreigning i oververelse af Lensmand Anders Nedre Standal
og Olle Klepperholmen at skee som huis de retmessig kand befinde da om nogen parterne
iche bliver til findz (??) efter deris slutning at kiendes derom huis ret er.
Lars Høedal ladet stevne sin broder Peder ibm. for ham vil hindre ham dend rette Drifte vej
som hand har til Skov og march med sit fæ og anden drift item at hans quinde skal hafue
slaget til en Koe for Hannem. Anders Olsen tienende i Lille Høedal som vandt at som hand
stoed i Ageren i Vaar saae hand at Peder Høedals quinde torven troe op af marchen og sloeg
en Larses Koe over Korsbenet til at forhindre at hans Creaturer skulle ej kome op ad dend
gamble drifte vej, mens iche saae at dend fich nogen skade, forne Peder og hans quinde sagde
iche giorde det for hand vilde hindre vejen mens at hans queg iche skulle kome op at skade
hindis Creature som Hun gich imellem at det iche skulle Stange huer anden. Brødrene forligtis
med med huer anden, at skulle lade deris que uformeent fare deris Drifte vej under 3 Lod sølfs
boed. Huem bevises det formener item at Peder skulle naar Lensmand og mend eftersee nogen
reple gaard som Peder har opbygt och bliver tilsagt at føre tilsin nøtte, Lovet ved Handtag at
leve Kierlig og brødrelig med hin anden herepter.
Hans Egevold ladet stevne Anders Qualvig for skyld nemblig at have efter begiering kiøbt 1
tønde Dansk Korn i Bergen og ladet ham faae for 2 Rdr: imod it nød hand skulle faae hos
Hannem for samme Verd mens iche siden bekom, item malet hos hamb 1 aar 2 mrk., og rente
i Thoe aar af de 2 Rdr. – 20 s. Herom møtte forne Anders och nechted iche, mens foregaf at
forne Hans Egevold med Hans broder Joen Barliebotten for 2 aar siden thoeg en, børse fra
ham, som hand sagde at forne Hans allene vej børses frakommen og drog bort paa siøen med
saa Hand ej fich dend igien, mens forne Hans sagde at hand iche toeg børsen mens Hans
be(mel)te broder toeg dend formedelst hand uloug hafde skiøt for Hans Land vejeskab
Huorom de har verit til Svanøe tinget forne Hans Egevold blev efter Loven paalagt at giøre
benegtelse æden at hand iche toeg børsen fra forne Anders, huilched hand iche vilde, huor
fore forne Anders Qualvigen til sin befrielse aflagde sin Æd at for hans og hans broeder bege
var om og toeg børsen fra Hannem, Niels Rens ved Anders Nedre Standal gaf forre børsen
iche at vere meer verd end – 1 Rdr. thj blev forne Anders Qualvig tilfunden at betahle til Hans
Egevold naar halvpart i børsen af korten er som hand tog fra ermelte Anders 3 mrk., da bør
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betahl til Hans Egevold den øvrige skyld med 2 Rdr. 4 s. og 2 mrk. i ombkostning inden 15
Dage at betahle under Lovens adfærd.
Kilde: Tingbok nr. 9 (1707-1708)
Sidetall: folio nr. 85b-87a
Dato: 16. oktober 1708
Sted: Nedre Standahl
Udj dend opsatte Sag mellem Jacob Ousen og Britte Svardal som for en del utilbørlige ord var
stevnet til seeneste vaarting. blef af vidnerne som nu tilstæde, efter Laugens stefnemaal var
saaledis vundet. Hvorom da først frembkomb Lars Svardal og vant, efter at Eden først for
dennem blef oplest hvilchet hand med opragte fingre efter Lougen stadfæstede, at som
Johannis Stefensen som havde af Jacob Ousen bøxlet 1 pundz leje i Svardal liggende i Lod og
Leje med Britte Svardal, kom om vaaren at vilde kiore sit møg paa sine agre hvor til Lars
Svardal var begierende at være over værende for at vise denne Fremmede Mand dend rette
Drifte vej til sine agre saa og hva ager ham tilhørte. Horte at forne Steffen og for bemelte
Brittes Søn kom i nogen ord sammen i det at Brittis Søn for mente at møget iche hørte Steffen
til, og derfor førte forne Johannis Slede fra Møddingen, hvilchet mod den Beritte iche vilde,
men drog Johannis Slede tilbage og bad hamb læsse paa Slæden, men som hendes Søn
endøvede det anden gang, sagde Moderen Berette med anden gang lod ham kun læsse paa sin
Slæde, kom i det samme udj Ivrigens tahle med forne Johannis og i samme hendis Ifrighed
lod han disse ubesindige ord falde. Den anden mand fore i saadan Laug og hannem med.
Gunilde OlsDatter tienende hos Lars Svardal som og med opragte fingre giorde sin æd og
vant at kom i det samme at Britte dragis mod Sledene at fløtte til moddingen hørte i det
samme at Britte Svardal sagde af stor ifrighed Dievelen fare i Laugenog hand med.
Lisbet FrandsDatter frembkom i ligemaade og efter Lougen med opbragte fingre ed og vant at
som hun dend tid tiente hos Johans Svardal og Kone med sin Husbond at skulle læsse møget
paa Slæden, tog Brittes Søn Nafnlig Peder i Slæden og sagde gaa ned og hent Laugen op og
viis om Møgen hører dig til, hvilchet hand øvede 2de gange, da kom Moderen Britte Svardal
og tog Sleden og Settes til Moddingen sigende gud give Laugen vor i Dievelen og de med.
Kongl Mayte Foget spurde Britte Svardal om hun mente derved Kongens Loug, der til
svarede hun, at hun aldrig det havde menet langt mindre tenchte, men af ubesindighed udj
hendis Ifrighed allene mente Jacob Ousens Loug efter som hun fantis at Jacob Ousen have
giort hende uret ved det hand Bøxlede hendes Jord fra hende, derved meenede at fore Jacob
Ousens ubillighed til gemytte, bedende og her hos at om noget af ubesindig hastighed kan
være talt iche maatte komme hende til skade, lovede og herved saaledes her etter mod sine
grander og Naboer saaledis at Love og omgaae i at Ingen paa hende med billighed, skal have
at Klage. Kongel. May. Foget satte i retten at Britte Svardal for hendis ubesindige og uhøflige
tahle bør at Lide efter Laugens 6 bogs 4 Capt: 9 artl: hvor efter hand var dom Begierende.
Som befindis at Britte Svardal af en ubesindig Ifrighed, som et enfoldigt qvinde Menniske,
Iche haver meent andet med det, at Jacob Ousen ved hans bortbøxling til en anden, hende skal
have formeenet og derfor af ubesindighed faldet hende udj Munden at Landet hans, som hun
formente, usammenlige medført, Kand iche Siunis efter fogdens haarde irettelse at være
brødfældig, men Brittes Svar for hendis usømmelighed mod Jacob Ousen, bør efter Lougens 6
bogs 21 Capt. 4 Artl. Bøede til Kongen 2 rdr., samt at Erstatte Jacob Ousen for hans
Omkostning 4 mrk. alt under Loug med adfærd.
Lensmand Anders Standal ladet stefne Hans Øfre Standal for skyld, retten trende ganges
paaraabelse møtte iche Hans øfre Standal eller nogen paa hans veigne. Leggis ham Laugdag
for det neste ting at møde eller derfor Lide Dom.
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Peder Høedal ladet stefne Hans øfre Standal for skyld efter Indlagde Liste beløbende til den
Summa 8-4-2. Hans øvre Standal møtte iche eller nogen paa hans veigne. Leggis ham derefter
Laugdag for til neste ting at Møde eller lide Dom som vedbør.
Kilde: Tingbok nr. 10 (1709-1711)
Sidetall: folio nr. 8-9
Dato: 21. mars 1709
Sted: Nedre Standalen
Ingen saker fra Flora kommune nevnt
Kilde: Tingbok nr. 10 (1709-1711)
Sidetall: folio nr. 15a-15b
Dato: 6. juli 1709
Sted: Furresund
Kisten TollefsDatter er stevnt for Lejermaal med Richert Erichsen Barexten, Qvindfolchet
møtte og tilstoed sin forseelse, berettede hindes vilkor at være ganske ringe. Monsr. Niels
Reentz satte udj rette at hun efter Lovens 6 Bogs 13 Capitel 1 Artl: maatte lide.
Kiendes herudj:
Kisten TollefsDatter, som tilstaar sin forseelse tilfindes at betale efter Anledning af deris
Kongl: Mayts: Lov, udj Lejermaalsbøder Tolv Lod Sølv.
Lars Svardahl er stevnt for Lejermaal med Gunnele OlsDatter ibdm, Lensmanden
afhiemblede Stefnemaalet at vere Rigtig, ingen af Parterne møtte. Thj legges denne Lavdag
for til neste ting at møde.
Kilde: Tingbok nr. 10 (1709-1711)
Sidetall: folio nr. 20a-27a
Dato: 29. juli 1709
Sted: Nedre Standal
Anno 1709 d. 29 – July blev holden Extra ordinaire ting Nedre Standalen, Imellem skipperen
Hans Christiansen Paa den ene side og Berent Biørensen Lam Paa den anden side, huor da var
tilstæde Efter Velbaarne Stift befalningmandens resolution, Kongl: Mayts Foget Seigr. Hans
Rue, tillige med Efterskrevne ædsvorne Laugrettismænd Nafnlig, Anders Olsen Wefring,
Anders Joensen ibdm:, Anders Oslandsbotten, Mathias Hammersetter, Casten Sortevig, Niels
Wallesta, Christen Hauge, og Axsel ibdm:
Dernest møtte Jesper Balchenberg og for det første produceret j rette en Suppliqve indgiven til
HøyEdle Hr. Stiftbefallingsmanden Wilhelm d. Tonsberg der paa fulde resolution dateret
Bergen d. 6 – Juny 1709. Procurator Balchenberg lod oplæse Stefningen dateret Kaarsund d.
15 – July 1709, Som og var forkyndt for vedkommende som Berent Biørensen og Andre.
Monsr. Bagge møtte for retten til Vædermæle, og Producerede Welbaarne Hr.
Stiftbefalingmandens Wilhelm d: Tonsbergs resolution af 17 July 1709 hvor med hand ville
got giøre at hand til denne Sags ed for lovmessig Constitueret. Balchenberg produceret et
tingsvidne j rette, af bemelte Monsr. Balchenberg paa Bergens byeting foreskrefved d. 15April 1709. Samt en Attest af Skibsfolchene udsted dateret Bergen d. 15 – April 1709. Monsr.
Niels Bagge paa Berent Biørnsens veigne exciperede imod fremlagde Skrift som en del
Persohner hvilche hand iche Kiender skal have underskrevet hvis Indhold hand har erfahret,
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skal vere til hans defame at samme imod Kongens 1 Bogs 13 Cap: 5 og 6te Art meget hart er
skridende og derforuden Publich Usandfærdig, hvorfore hand for det første paastand at Efterdj
Vederparten iche efter Lovens bydende udj 1te Bogs 4 Cap: 1te og 5te Art: haver givet
hannem louglige kald og Varsel, Saadanne skrifter eller ulovmessige vidnisbyrd at anhøre
hand da efter lovens 1te Bogs 14 Cap: bør ansees. Som den der uden Dommerens tilladelse
har frembragt udj rette iche allene skrifter som for Usandfærdighed beskyldelse, mens og
tillagt æd nu der samme. Dernest prosterede han at samme skrift som Vederparten, vel vil
kalde en Attest, da den dog er uden grund og Sandhed iche bør udj den forvendtede Agt
Inddragis mens ved en interlocutori kiendelse som u-efterretlig og som et ulouvmessig benche
bref af vises, hvilchen kiendelse hand forinden udj Sagen videre foretagis, af retten var
begierende thj den kiendelse falden paa Bergen byeting er aldelis ere derparten iche til nogen
bestyrchelse, mens mere til Sveckelse, fordj den aldelis setter hans Vidnisbyrd til side indtil
hand dermed j følge af Lovens 1te Bogs 4 Cap: 1 Art: Omgaaes. Balchenberg derimod
replicerede med faste paastand At retten, at indgivne documenter for gyldige og kraftige
maatte ansees, og vedbørlig udj Agten indtagne og uden nogen interlocutorial kiendelse matte
endtholdis.
Herudj for Ret Kient
Den saa kaldet Attest af Balchenborg udj retten fremlagt udgifven af skipper Hans
Christiansens Skibsfolch dateret Bergen d. 15. April 1709. Kand ej ansees eller antages med
Lovens 1te Bogs 4 Cap: 1 Art: Saavelsom 1 Bogs 13 Cap: 5 og 6te Art: Saasom den ej er
lougformelig. Videre produccered Balchenberg et tingsvidne udgiven paa Bergens byeting d.
18 – April 1709 og til slutning fremlagde et indlæg dateret 27 July 1709. hvorefter j rette
lagde, Paastandes Dom og Kiendelse. Dernest Monsr. Niels Bagge tilspurdte Wederparten
hvad det Indlagde tings forhør skal betyde saasom ingen vis Person der udj for noget er
beskyldt, Item om hand torde understaa sig at tillegge Berent Biørnsen noget tyfverj eller
Røfverj, eller nogen utilbørlig gierning som der udj er af attestanterne indført og andragen.
Monsr. Balchenberg derimod paa skipperens veigne svarede og refererede sig til de j rette
lagde documenters gyldighed og paafølgende en retmessig Doms Erholdelse. Monsr. Bagge
derpaa efterdj wederparten iche torde beskylde Berent Biørnsen for noget ulaugligt, hvortil
hand og iche kand være beføyet, ansaa det j rette lagde Tingsforhør denne Sag
uvedkommende og maatte Efterlade wederparten den plesair det at j rette lagde Producerede
ellers Berent Biørnsen udj Sagen Contra Stefning af dato – 22 – July 1709.
hvoved skipperen Hans Christiansen tillige med endeel Widnisbyrd til j Dav ere indkallede,
hvilchet hand begiærede maatte oplæsis.
Balchenberg tilspurdte Monsr. Bagge, om hand wille producere saa kaldet skiøde paa wraget
Castanie Bom. Monsr. Bagge svarede samme skiøde at ville producere naar tid var. Derefter
blef af bemelte Bagge wederparten tilspurdt, paa det tiden formedelst widnisbyrdis
examination Iche skulle forlenges og Sandheden langsom eftersøges om hand iche ville tilstaa
at hand frivillig efter at hand andre om at kiøbe hafde anmodet hannem det for Ulyckede og
beholdene skib og redskab haver solt. for det andet om han hannem Anden biergeløn for hans
møye ved biergningen haver givet end en ringe del Korn, som hand efter Hans tilladelse sig til
stor skade opfiskede. for de Tredie om hand iche førend Berent Biørensen sluttede kiøb med
hannem ville lade wraget ophugge.
Hvorimod Balchenborg til det første svarede og paastod, at retten ej bevilger eller tillader
widnisbyrd at føris, men protesterede af den Aarsag at Eendel af de indstefnte widner er
Berent Biørnsens og hans Hustru altfor ner rørende. og de andre widner udj Sagen saavit
interesserede, været med j gierningen at bierge Korn saa at ej noget Widners forhørelse j
denne Sag tilstedes, men ville formode Retten wille det ansee.
Niels Bagge ansaae forindførte prostestation som noget der hverchen hafde lov eller
billigheds Grund, saasom der intet saadant er bevislig giort, hvorved widnisbyrdene j følge af
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Lovens 1 Bog 13 Cap: 17 og 18 Art: bør antagis siger, forskydes. Balchenborg referered sig
til sit forige og indstendelig begierede at skipperens Stefnemaal punctuel maatte foretages,
Monsr. Bagge det saa kaldede skiøde maatte fremlegge.
Bagge agtet unødig at svare noget hertil, men begieret widnisbyrdene maatte anhøris og æden
for dem læsis. Balchenborg begiered at det saa kalded skiøde maatte tilholdis af retten at
fremlegge. Dertil svarede Bagge at naar widnisbyrder ere hørte, skal Skiødet produceris.
Derefter saa frembkom Jacob Desiderius og forklarede at være Contra Citantens Konis
Farbroders Søn Imod hvis widnisbyrd Balchenborg Protesterede Iche burte antagis. Monsr.
Bagge derimod referede sig til Lovens 1te Bogs 13 Cap: 17 Art: Som iche forbyder noget
widnisbyrd at føris, mens det staar til Dommeren wed Endelig Dom at kiende paa om det bør
ansees eller iche.
Desiderius frembkom og vant at skipperen har tilbøet ham skibsvraget førend Berent kiøbte
det. skipperen var tilstæde og benegted hvad denne astestant har berettet og tilstaaet, Derpaa
hand ville giøre sin æd. Dernest forklarede Desiderius den hafn Rognjldswogen hvor skibet
laa, var den beste hafn her omkring Er liggende hvilchet alt hand bekreftede med sin æd.
Balchenborg tilspurdte widnet om hand saa Galiothen liggendis fortauet, hvor mange Anchere
j Grund hvor mange tau j land. Dertil svarede Desiderius hand var iche ved skibet førend det
var for ulyched.
Per Andersen Høydal efter hans Aflagde æd tillige med Lars Andersen Høydal, som og sin æd
aflagde for Retten, forklarede at de har afhørt Knud j Hopens ædlig forklaring saasom hand
laa paa sin reise ad Bergen hvilchen forklaring de sagde bestod der udj. At Knud j Hopen
hafde forklaret at hand hafde hørt skipperen hafde tilbudet Jacob j Aasen skibsvraget førend
Berent Biørensen det kiøbte.
Albrigt Persen og Ole Nielsen paa Holmen frembkom for retten og aflagde deris Corporlig
æd, at de udj Lensmandens nerværelse, hafde taget Jacob j Aasen j ædlig forklaring saasom
hand laa paa sin reise og er reist herfra til byen. og bestod hans forklaring derudj at hand
hafde sagt og wed æd forklaret at skipperen Hans Christiansen hafde Tilbudet hannem skibs
wraget, og som hand undslog sig derfra formedelst fiskeriet, sagde hand at Berent Biørnsen
kiøbte vel med skipperen, men skipperen svarede at hand hafde tilbudet Berent det, mens
Berent hafde undskyldt sig at hand iche kunde formedelst hans fiskeriets forsømmelse hvorfor
bemelte Jacob j Aasen efter nogle Dagis forløb, J tanche skibet at ville kiøbt henreiste, men da
han henkom hafde Berent skipperen det afkiøbt. skipperen derimod svarede ligesom tilforn
hverchen hafde tenckt at tilbyde ham eller nogen det, ville derpaa sin æd aflegge.
Anders Larsen ligeledes wed æd forklarede at hand hafde hørt, skipperen tilbyde nogle
Norfarere som laa j Rexsten med deris Jegt Winterleje, den tredie Part af Jernet som var udj
det for u-løckede wrag førend Berent j Rexsten det kiøbte, formedelst at de samme skibs wrag
skulle ophugge. skipperen hertil svarede hverken at have tenkt eller tilbøen Norfarene wraget
at ophugge derpaa hand ville aflegge sin æd.
Rognildswaagens opsidder Johannes Larsen wed sin Corporlig æd, vant ligeledis som Anders
Larsen forklared haver, at skipperen hafde givet Norfarene Tilladelse at ophugge wraget at
vidnerne forklarede ellers Enstemmeligen at skipperen hafde tilladt dennem for en Marks
Penge at tage deris baade fulde af det forderfvede Korn hvem som ville. skipperen svarede til
dette som til det forige aldrig at give forlov at opfiske Kornet eller taget penge derfor. Monsr.
Bagge begierede at retten ville tage j overveielse hvorledes skipperens skibsfolch udj det af
Skipperen self fremlagde tingsvidne haver forklaret at Kornet som tillige med undergich var
ganske forderfved og til ingen nøtte, og dog prætenderer hand nu at vil have det tilbage som
hand self har bevist at være ganske uduelig. Producerede hellers Hans Christiansens Original
skiøde tillige med en Copie som for retten tilforne er Publiceret. Item En videmeret gienpart,
verificeret af Notarius Publicus. Dernest Publicerede tvende tingsvidner forhverved til
Bergens byeting udj skipperens præsence Balchenborg til det første tingsvidne svarede at
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roret var bleven beskadiget j Søen og siden udj hafnen. Støtte roret fra skibet j land, af
Spilvereket hafde taget saa meget Jern af som der stod paa, og Jern Kistene førend det skulle
blive bort staalet lod han det afsla til sine Rederis gave og nytte, som det af andre Tilforne var
begynt at hugges paa. Det andet tingsvidnis indhold for begge Parter forklarer sig self. Monsr.
Bagge til Slutning producerede et skriftlig forstæt, til hvilchet hand sig saavelsom til j hvis j
retter gangen er passered og at hannem fremført refererede og saavit denne Separate Sag mod
Berent Biørensen angaaer begierede Dom.
Paa Niels Andersens og Jens Lams veigne svarede hand kortelig at ald skiønt ingen af dennem
nogen forseelse hafde beganget, hvilchet skipperen iche heller skal kunde bevise, saa alligevel
efterdj der udj skipperens memorial til Stiftbefalningsmanden, Iche er Nafngiven mindre som
lovens 1te Bogs 4 Cap: 5 Art: udkrefver Sigtet og Saggivet, denne ret er heller iche begges
wærnsting j følge af lovens 1 Bogs 2 Cap: pag: 15 til 20 der skulde og Imod den Kongl:
Papiirs forordning af Anno 1699. Paa den maade skipperen processen driver, indløbe 3de
diverse Sager og Domme under en, hvorved Deris Mayts: Papiirs intrader blef defrauderet thj
kunde de iche Tale til Gienmæle, mens paastaaet for Citantens tiltale udj denne rettergang at
blive frikiendt, og over alt var Dom og kiendelse og begierende.
Balchenborg herimod svarede at retten vel paaseer at denne skipperens Sag er ved en Extra
ordinaire ting bevilget, at indstefne dennem som mand kand have tiltale til og derfor udj et
Stefnemaal er forfattet derefter paastaar. Efter hvis j retten indgivet er og begierer ydermere at
derfore de indstefnte maatte fremkaldis, nemlig Berent Biørnsen wille frasige for meget Korn
hand har bierget, saa og Jens Lam og Niels Andersen Furresund samtlige til Stefnemaalet at
svare, og enhver for sig Dom at lide.
Niels Bagge svarede at da hand møtte for retten paa de Indstefntis veigne, da møtte ved
hannem alle Trj wederparterne, og imod Monsr. Balchenborgs protestation refererer de sig til
lovens 1te Bogs 14 Cap: 5 Art: Som de alle 3de ware tilstæde er Balchenborgs paastand at
skulle giøre deris æd. Monsr. Bagge Endelig tilspurdte lensmand Lars Lagesen som for Retten
var tilstede, om almuen j dette tinglav som Berent Biørnsen boer Efter lovens 1te Bogs 3 Cap:
9 art: wed budsticken som bør med Jern være beslagen og Kongens krav paatrøgt, da den
Kongl: forordning om skibbrud af 21 Marty 1705 er Publiceret, til tinge er indkaldet saasom
Berent Biørensen intet om samme forordning er witterlig, lensmanden svarede at udj 20 aars
Tid har budsticken iche bleven udsent Almuen til efterretning de Kongl: forordninger, som
kunde være at oplæse at anhøre, mens fogderne en efter anden har hellers skreven hannem til
wed hans Sogne Kierche at lade Publicere, Som hand og andre Steder haver givet tilkiende
naar tingene var berammet at holdis og om derudj noget om Kongl: forordninger kunde være
mentioneret Erindrer hand iche Bagge derefter paastod at efter hvis som var paastod maatte
gives kiendelse udj.
Balchenborg svarede hva sig denne post er angaaende Da indholder Den Allernaadigste
forordning Aarligen ej allene paa tingene, mens og af prædiche Stolen at forkyndis til Allis
Allerunderdanigste Efterretlighed saa dens uvidenhed Berent Biørensen udj ingen maade kand
befrie sig, og formoder Sagens forhandling som forsvarligt er. Saasom skipperen for rette
forklarede at Berent Biørensen iche skal have bierget, derfor alle forbemelte widnenis blef for
retten af Niels Bagge frembkallet som under for bemelte æd vant, at de hafde set Berent
Biørnsen tillige med hans folch nogle dagis tid at have hiulpen skipperen Seigl, toug, ancker
og deslige at have bierget, dj forklarede og aldrig at have fornummet Berent Biørensen
hannem noget at have frataget frarøvet eller fra truet mindre hannem j nogen maade at have
ilde begiegnet. Monsr. Bagge Paaesket Dom endnu som før.
Skipperen paastod at have betalt dem biergelønnen og ingen af dem at være ubetalt, derpaa
var Kiendelse begierende, erindrede hellers aldrig at have ombedet Berent Biørensen at bierge
noget fra ham.
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Parterne bleve Efter Kongl: forordning Tilholder om de widere hafde at j Rettelegge Det at
producere, mens de ærklærede sig ej mere at hafve men paastod Dom.
Da blef herom saaledis for Ret kiendt og afsagt. Af alt hvis som for mig af endten parterne er
Proponerit og pruducerit, kand det iche befindes at skipper Hans Christiansen til det med
Berent Biørensen Rechsten sluttede kiøb om wrag skibet Carstanie Bohm kaldet og dez
beholden Inventario, som seigl Ancker og Tou, sambt 4re smaa Jern Støcker, endten ved
Trudsel er tvungen eller ved andre omstendigheder perswaderet mens det findes oplius af de
førdte widner, at skipperen samme wrag og Reedskab førend Berent Biørensen det kiøbte til
andre hafver udbudet, hvor ved det blifver Confirmerit at skipperen ingen tvang imod lov og
forordning er weder faret, hvilchet den Kongl: forordning af 21 Marty 1705 Eigentlig sigter til
at forbiude, det lader sig foruden af de førdte vidner ligesom Anse, at skipperen meget uagtsom har haft opsigt med sit skibrom da det endnu var j behold; Item at Berent Biørensen
stod hazard for skibswraget, som paa hafsbunden var beliggende og af een eniste times
Sydvest Vind efter Stedetz Situation kunde have bleven til intet, skipperen dis foruden iche
straxsens har talt mod sit kiøb mens først lagt stille og anseet om det ville lyckes Kiøberen
Eller dend hand det igien Transporterede, at fiske skibet op, og da efter at skibrommet først
var reparerit begynt at tale derpaa, da hand dog lenge tilforn hafde været j Bergen, og iche
kundet manqvere tid at klage udj; om hand noget Klagemaal med Rette hafde hatt at formere,
mindre for øfrigheden her paa Stedet førend nu noget Klagemaal der over fremført, mens
Berent Biørensen tvert Imod offentlig for Retten har ladet Publicere sit kiøb og skipperens
kiøbebref til neste ting, mod 7 ugers tid efter kiøbet var slutted, efter loven Jeg kand iche
heller befinde at Berent Biørensen hannem j nogen maade hafver fornermet eller været uvillig udj at bierge med hannem da skibet Støtte, mens det befindes at skipperen Til andre
haver Solt adskillig af skibs redskabet og ladet baade rorit, Spellet og mere skibet tilhørende
ophugge, Item resolveret dersom Berent Biørensen det iche hafde kiøbt, at lade skibs wraget
saa meget skee kunde sønderhugge, hvilcket alt udtrøckelig giver tilkiende, at skipperen iche
ville staae den omkostning at fiske efter skibet eller om detz opkomst mindre ville hazardere
at tage det, indtil ditz hand kunde indhente folch dertil fra Bergen, under Søen for
paakommende Storm beligge, mens haver anseet det tienligere, baade for sig og siine Reedere
at Tage Penge derfor, og over alt om noget herudinden af Berent Biørensen kunde være
forseet, da ser ieg iche at skipperen haver nogen magt at tale derpaa, Som u-tvungen frivillig
og med omhyggelighed, har formaaed Berent Biørensen til at kiøbe; mens ieg paa rettens
veigne herved kiender for billigt at skipperen bør j følge at louens 5 Bogs 1 Cap: 2 art: holde
sit kiøb j allemaader, og Berent Biørensen Skibswraget, Ancker Seigl og toug med de 4re
smaa Jern Støcker, hvilchet alt er skibs Inventario og udj det fremblagde skiøde En Genere
anført, at beholde Anckesløs for skipperens tiltale j alle maader. Hvad det biergede Korn
angaar, hvorom Parterne haver ulige dispute, da kiendes Derom for det retteste at efterdj
skipperen icke beviiser at hand det Allerringeste af samme Korn har ladet berge, mindre enten
ved sig eller sine folch berget noget deraf, som lovens 4 Bogs 4 Cap: 2 art: dog befaler, hand
da haver anseet samme Korn saa fordervet, at det iche kunde være af dend werch; det kunde
betale bierge lønnerne, hvilchet hand selv med det j rette lagde tingsvidne har forklaret, det
beviises og at Berent Biørnsen haver med sine folch giort hannem ald assistence wed for
ulyckelsen med at bierge skibsredskabet mens Iche at skipperen hannem med andet end de
anførte 18 tynder fordervet Korn haver fornøyet, hvilchet Korn som dis forinden 7 Dages tid
hafde lagt j den Saldte Søe, iche kunde wære stort at æstimere, da kand skipperen som iche
gotgiør, at Kornet haver været dueligt eller strax derpaa da det endnu var j behold begieret det
igien, Imod dend bergeløns betaling, som øfrigheden efter lauven kunde kiende forskielligt,
iche heller bifaldes ved min Dom I Den post, mens samme Korn bør følge Berent Biørensen
angerløst, iche heller kand ieg bjfalde Berent Biørensen derudj at hand nu ville afstaae samme
biergeløn eller svare derfor efter hans tilbud imod den biergeløn hand prætenderer saasom
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hand engang med det biergede Korn have wæret fornøyet. Processens omkostning modereris
efter Sagens tilstand og beskaffenhed, saaledes at skipperen Hans Christiansen, betaler j
forvoldte omkostninger til dato 6 Rdr. Inden trende soele Mercker under execution efter
lauven hva sig de prætentioner angaar som skipperen med Niels Andersen Furresund og Jens
Lam En particulær haver formeret, og j denne process inddraget da som ingen af dennem vil
tage til gienmæhle for denne ret, det sees og iche at skipperen j sin memorial til
Stiftbefahlingsmanden, noget over dennem haver klaget, hvorfore hans Welbaarenhedz
befalling til process mod dennem her til dette ting at formere, iche heller kand extenderis, og
over alt Er det imod den Kongl: forordning af 1699 om det Stemplede papiir, at trende diverse
processen udj een maa inddragis, saasom deris Mayts. Intrader af det Stemplede papiir,
derved deffrauderis og gaar j swang, saa henvises skipperen Hans Christiansen, om hand
syfnis nogen føye dennem at tiltale, wed Separat Stefnemaal for deris wærneting, om iche
andet af høy Øfrighed herudj kunde forordnis processen mod dennem at formere, og naar det
sker saa skal kiendis hannem og dennem imellem, hvis ret og forsvarlig kand eragtes.
Kilde: Tingbok nr. 10 (1709-1711)
Sidetall: folio nr. 46a-49b
Dato: 25. og 26. november 1709
Sted: Nedre Standahlen
Fogden Seigr. Hans Rue ladet Stefne Berent Biørnsen Lam formedelst hand imod Deris
Kongl: forordning om Strandet skib og gods har forseet sig. Derefter fremblagde fogden j
rette Stefningen. dateret d – 5 – September 1709. Berent Biørnsen møtte iche men ved Abel
Olsen lod producere j rette sit skriftlig indleg dateret 18 Nov: 1709. Fogden til hans indleg
svarede at den Kongl: forordning om Strandet skib at være forkyndt Paa tingene j hans
saavelsom j hans formænds tid, saa og af Prædiche stolene, mens om Berent Biørnsen ej har
Søgt ting og mueligens Da Deris Mayts Allernaadigste udgangne forordning er bleven
Publiceret af Prædiche Stolen ej Søgt ting eller Kierche hvorfore Kongl: Mayts. Foget
formente at Berent Biørnsen løbet meget feil og blind, udj den Post som han ellers burde vere
Straf skyldig for det øfrige begierte Kongl: Mayts foget at Sagen maatte optagis til nermere
besvarelse til neste ting. Herpaa var fogden Dom begierendis. Sagefaldz forpagteren Monsr.
Niels Rentz saavit hand siuntes denne Sag sig vedkom efter hans forpagtnings bref satte j rette
saaledes. Som Berent Rechsten ved sit indlæg iche kand fra gaa io at have faaen Korn vare af
den Galioht udj Regstevogen blef wrag forleden aar hvoraf Efter Deris Kongl: Mayts.
Allernaadigste forordning Iche er bleven gived nogen told eller rettighed, langt mindre gived
toldere eller nogen øfrighed det kinde at samme vare, som siges at skulle vere fordervet kunde
bleven Taxered, thj skulle ieg u-forgribelig formene at Berent Biørnsen som saaledis imod
forodningen haver handlet bør efter bemelte Allernaad: forordnings 6te Post tilfindes at
Multeres og Straffes, hvor om en kiendelse var begierende, j henseende at iche noget skulle
blive forsømt som var Deres Kongl: Mayts interesse og til befrielse for hannem j sin tid. Som
de intet videre hafde j rette at fremlegge.
Da blef herom kient og afsagt.
Saasom Berent Biørensen Lam udaf Fogden Seig: Hans Rue er Stefnt formedelst Korn hand
af det for u-løchede skib Castanie Bom kaldet skulle have tilforhandlet sig, Da som det nest
afvigte 29 – July 1709 da den Extra ordinaire ret blef holden, og kient udj Sagen af det
indførte tingsvidne udj den Sag seis at Kornet haver veret ganske udueligt, og Berent
Biørensen som for den ret blef forklaret ichun haver faaet en ringe deel af Kornet udj
biergeløn, ej heller bevises det at hand ulauglig har tilgrebet sig noget saa bør Berent Lam for
fogdens og Sagefaldzforpagterens Prætentioner ganske frj at vere, Processens omkostning
ophæved paa begge sider.
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Gunnille KnudsDatter Valvig Stefnt for lejermaal, Qvindfolchet møtte og bad formedelst
hindes fattigdom at maatte nyde nogen forlening paa Bøderne. Sagefaldz forpagteren Monsr.
Niels Reentz satte udj rette at hun efter loven maatte lide. Saa tilfindes hun efter loven at
betale sine lejermaals bøder 12 lod Sølf under nafm efter loven.
Anders Nielsen Vallesta og Berte MonsDatter er Stefnt for Ægte bøder, Niels Vallesta paa
deris veigne møtte, da tilfindes de efter loven at betale Deris Ægte bøder.
Marte ArnoldsDatter Stefnt for lejermaal, denne gang møtte iche, saa legges hun lovdag til
neste ting at møde under lovens brøde.
Knud Hoben paa Enchen Svardals veigne Stefnt Lars Svardal om noget Odels gods paa sine
børns veigne formente at skulle tilfalde, Lars Svardal møtte og svarede at Anne AndersDatter
som udj hans Huus hafde veret og hvad midler hun kunde have var ham leveret j hende. Da
som ingen oplysning her udj denne Sag kand faae førend skifte brevet fremlegges. Saa
opsettes sagen til neste ting da har Parterne at møde og skifte brevet fremlegge.
Joen Ousevig ladet Stefne Hans øfre Standahl for skyld. Hans Øfre Standahl møtte iche, thj
legges ham lavdag til neste ting at møde under lauvens Straf og brøde.
Provsten Hr. Peder Dyrhuus ladet sin tieneste pige Stefne for hun ulaulig er løbet af sin
tieniste uden Provstens vilie og videnskab, Anders Evinsen paa Pigens veigne møtte og kunde
iche negte at hun af sin tieniste var gaaet, formedelst hindes Svaghed ellers haver hun tilbødet
sig siden at ville gaa j tienesten, Paa Provstens veigne møtte ingen saa opsettes Sagen til neste
ting.
Monsr. Chresten Rue frembkom for retten og paa Provstens veigne lod opbyde de 100 Rd: De
fattige udj Førde tilhørende, imod forstrechelig Pant og Obligation at ville antage. Hr. Rasmus
Fischer endnu som tilforne Indfant sig og tilbød sig mod Obligation og Rente Dem at antage.
Monsr. Niels Reentzz frembkom for retten og tilspurte paa Sl: Fougden Niels Hansens Enches
veigne Almuen og laugrettet, om de iche haver nødt skydz penge naar de haver ført paa
tingene, Saavelsom Da tiende tinget holtes Ao 1706, saavelsom at angive hvor mange
Huusmænd der j Skibredet befindes der kand give Huusmand skatt aarlig hver Persohn 3
mrk., hvor til laugrettet saavelsom Almuen svarede at ingen kand klage, at de 10 rigtig haver
faaet betalling naar de skydzed og førte, saa og at ingen Huusmænd 1706 og 1707 haver veret
der kand betalle skat, videre endsom Anders Rognildsvog, Hans Joensen Sennesetter, og Lars
Nielsen Sunde, hvilchet Niels Reentz begierede at maatte protocoleres, og Derefter var et
Tingsvidne begierendes, som herved under laugrettis Zigneter meddelis.
Kilde: Tingbok nr. 10 (1709-1711)
Sidetall: folio nr. 92a-93a
Dato: 19. og 21. juli 1710
Sted: Standahl
Ole Halfversen Nøttingnæs ladet Stevne Anders Larsen ibdm: formedelst hand iche vil holde
det løfte som er giort Dennem imellem, Den tid bemelte Ole Halfversen oploed og afstoed sin
Jordepart for en Anden. Lensmanden afhiemblede Stefnemaalet rigtig at være, Paa Anders
Larsens veigne møtte Albricht Pedersen Hellevig som berettede at den tid Ole Halfversen
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opsagde sin Jord da indgich han med ham dj vilkor, det Ole Halfversen skulle gaa til hans
eget bord, hvilcket nu siunes iche at kunde taale formedelst de ere tvende gaarden beboer,
ellers tilbød Albricht Pedersen Ole Halfversen herfor retten, paa Anders Larsens veigne at
hand vil tillegge ham aarlig 3 voger Korn og et Nødsfoer. Den anden Mand Ole Andersen
Nøttingnes ligeledes lovede at tillegge Ole Halfversen aarlig – 1 vog Korn. Derefter blef Ole
Halfversen med Anders Larsen for retten foreened at hand skulle give ham 4 voger Korn og et
Nødsfoer, derefter vigede De fra retten.
Johannes Gad paa sin Principals veigne hafde ladet stefne efterskrevne for resterende
landskyld, nemlig Gregorius Øfre Standal 7-3-3, Torgier Abensetter 5-2-2 / Saa og at
fremlegge Deris landskylds bøger, ovenskrefne Mend møtte til gienmæhle, og fremlagde deris
Landskyldsbøger, som udviste forindførte resterende landskylde rettighed, efter j rettelagde
document at være bevislig, hvilchet de og self haver Tilstaaet, bad om forstaaelse, derhos
lovede ved leilighed at ville betale. Johannes Gad ved Monsr. Niels Reentz lod sette j Rette
over dem, de af Dommeren maatte Tilfindes at betale den resterende landskyld, Saa og at
erstatte reisens saavelsom processens omkostning, herpaa begierede Dom og kiendelse.
Herudj for ret Kient.
Gregorius Øfre Standahl, saavelsom Torgier Abensetter, der af deris Ejere, Den hæderlige
Mand Hr. Otte Finde var indkaldet for landskylds Rettighed, som har tildraget sig, Gregorius
Standahl er skyldig bleven 7-3-3, Torgier Abensetter 5-2-2, hvilchet er bevislig giort ved
deres j rettelagde landskylds bøger, Da tilfindes de samme rettighed at betale Til Hr. Otte
Finde, foruden bør de efter lovens 3 Bogs 14 Cap: 16 art: betale fierde Penge, og udj
processens omkostning tildømmes Gregorius at betale 1-3-0 Torgier 1-0-0, alt at udredis og
betalis under adfærd efter Loven.
Marete ArnoldsDatter var stefnt for begangne lejermaal med Knud Villemsen, Marte
ArnoldsDatter efter paaraabelse møtte iche, ey heller nogen paa hendis veigne, Saa legges hun
lovdag til neste ting at møde.
Kilde: Tingbok nr. 10 (1709-1711)
Sidetall: folio nr. 110b-112a
Dato: 27. og 28. okt. 1710
Sted: Standahl
Peder Hødal ladet Stefne sin broder Lars ibdm for it Støche Marck hand af felletz har indlagt
til bøe, Lars Hødal efter lovlig Stevnemaal for retten fremckom, Peder Hødal fremblagde
Fogden Seigr. Hans Rues befalling dateret Standahl d. - 21 – July 1710 med derpaa teignet af
lensmand Anders Standahl og Anders Joensen og Simen Abelsetter; Lars Hødal lagde j rette
sit skriftlige indlæg, dateret d. – 25 – 1710. Videre hafde han iche at svare til Sagen, men
referered sig til Indlegget derefter var en Retmessig kiendelse begierende. Peder Hødal var
begierende at Lars maatte tilfindes gierdet at udfløtte som af gammel tid været haver, I det
øfrige henstillede hand det til Dommerens skiøn og betenkende.
Kiendt og Afsagt
Peder Hødal som hos Kongl: Mayts. Foget Seigr. Hans Rue haver udvirket en befahling at
lensmanden tillige med Mænd, skulle besee den indhengning som Lars Hødal af fælles
udmarch haver indlagt, da som lensmanden og 2de ædsvorne Mænds verch forklarer at det er
Peder til skade formedelst udhage, Thj tilkiendes Lars Hødal at udlegge samme indhegning
igien og sette sin bøe gaard som den af gl: tid veret haver inden Korsmisse anstundende 1711
under 3 rdr: Straf, hvad det græs angaar derpaa er Aufled, da betaler Lars Hødal til sin broder

16

Peder for 2 ½ læs Høe 2 ½ mrk. og j processens omkostning 4 mrk. Danske under adfærd
efter loven.
Johannes Qvalvig ladet Stefne Huusmand Ole ibdm for hand imod leilendingens ville har
sloet 1 Nødfoer Høe Iligemaade og, for at giøre hannem det Huus Rødig som hand tilholder
udj, Johannes tilkommer, Ole Huusmand efter paaraabelse for Retten fremkom Til
wædermæhle, Johannes Valvig ville formene efterdj gaarden ham af sin ejer Rasmus Monsen
frj og frelst er fæstet, og Ole Huusmand ej nogen tilladelse haver haft at være paa gaarden, og
formedelst Huuseiers forraadelse Samt Skyld er gaarden ham frakommen, Da paastod, at Ole
Huusmand af Dommeren maatte Tilfindes gaarden og Huusene at fravige, herpaa Eskedes
Dom. Ole Huusmand kunde iche negte eller fragaa hvad Johannes Valvig for retten haver
proponert, derhos bad nogen tid maatte forundes at blive paa Walvig; Johannes hertil svarede
at som der var ganske faa Huus paa gaarden kunde Iche tillades lenger værelse, herpaa endnu
som tilforne begierede Dom.
Herudj kient
Som Ole Sæmunsen Qvalvig for nogen tid siden formedelst Huusernis forraadnelse og skyld
til Eieren Er for dj aarsager frasagt den Jorde part j Qvalvig som Johannes nu bruger, efterdj
det bevises leilendingen der nu bruger gaarden, ganske frj og frelseligen skal nyde og
beholde, da tilfindes Ole Qvalvig gaarden at fravige inden førstkommende fardag udj
processens omkostning betahler Ole Qvalvig til Johannes med 2 mrk. Danske under Straf
efter loven.
Kongl: Mayts foget Seigr. Hans Rue tilspurte Almuen som paa tinget var, om Soldaternes, og
Reserverne iche Den Mundering haver bekommet som efter den høye Øfrigheds ordre for
nogen tid siden er bleven beordred, saasom schoe skiorter, Knapsærcher eller andet etc. hvor
til lægsmændene saavelsom sambtlig Almuen Svarede at Soldaten af Lægderne er bleven
forsyned med 2 Skiorter, 2 par schoe og en Knapserch Reserven hafde og af lægderne faaen j
saa maade hvad anbefalet var, Saa lægsmendene og Almuen ej viste at nogen af Soldaterne
Rested noged paa den anbefallede mundering, det samme paa tinget bevidnet. Den nylig
aftachede Corporal Niels Berg, som udj dette schibrede og hafde sit Gebeth hvilcket svar
Kongl: Mayts Foget begierede fra retten at maatte gives beskreven.
Kilde: Tingbok nr. 10 (1709-1711)
Sidetall: folio nr. 135a-137a
Dato: 16. og 17. juni 1711
Sted: Standahl
Ole Nielsen hafde lade for retten indkalde Albrecht Pedersen Hellevigen for nogle Ubeqvems
ord mod hans Kone, lensmanden afhiemlede Stefnemaalet rigtig at være, Ole Nielsen beraabte
sig paa sine Prov og begierede at de maatte opraabis, hvor da for det første, udj Contrapartens
paahør blev fremkalled provet Johannes Stochebeck som efter æds afleggelse vidnede at have
hørt udj forbigangen høst 1710 ved Ole Nielsens land Albricht Pedersen skielte Ole Nielsens
Kone for en Sladder tæfve, og sagde kiør den tosse af landet, din fader fich en Udøed, Saa
kand Du faa med, videre viste Johannes iche at vidne j denne Sag.
Det andet Prov Stephen Andersen Berentz formedelst sit lovlige forfald kunde iche persohnlig
aflegge sit vidne, men ved Rasmus Stavanger og Anders Larsen Stavanger aflagde sit vidne
saaledes og for det første blev æden dem forelagt, hvor dj efter Æds afleggelse bekiendte at
have hørt af Steffen Berentz, de samme ærrørige Ord som provet Johannes vidnede, hvilchet
Albricht Pedersen hafde givet Ole Nielsens Kone, Albricht Pedersen som var til vædermæhle
kunde iche negte eller fragaae hand Joe hafde givet og Skielt Ole Nielsens Kone for en tæfve
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og Sladder tasche. Derhos bekiente at det af Ifrighed og Ubesindighed var talt, tilbød sig
derfor offentlig her for Retten at ville giøre afbige, beklaget sig og Storligen over sin Armod
og fattigdom, efter langsommelig trette, bleve de Stridige parter for retten enige, dog paa
Denne maade, at Albricht Pedersen giorde Ole Nielsens Kone offentlig afbigt, Saa ald
Tvistighed mellem dem ophævedis og parterne selv paalagde sig den første som nu her efter
bryder forliget da forud at have forbrut 10 Rdr. Derforuden paalegges Albricht Peders: at
betale til Ole Nielsen udj omkostning 3 mr. Danske.
Dernest fremkom Anthony Helmer og lod med Deris Kongl: Mayts foget udj Deris Mayts.
Høye nafn fredlyse Stavangers Skaug samt Stølderj, saa ingen derudj maa hugge eller Skyde
uden lov og Eierens tilladelse.
Iligemaade blev Nøttingnes Skaug fredlyst, saa at ingen derudj uden Eiermandens villie maa
hugge eller skyde.
Kilde: Tingbok nr. 10 (1709-1711)
Sidetall: folio nr. 157b-158b
Dato: 2. og 3. oktober 1711
Sted: Standahl
Absalon Nielsen Standahl hafde ladet Stefne Torgier Stavangers Kone Marte ArnesDatter for
nogle Ubeqvems ord, Stefnevidnerne lensmanden Anders Nielsen Standahl, og Peder Jonsen
Stavanger afhiemblede Stefnemaalet rigtig at være, efter Paaraabelse møtte Torgier Stavanger
paa sin Konis veigne, hvor hand da blef tilspurt hvad skal Eller føye hans Kone kunde have at
give Absalon Standahl ubeqvems ord, hertil viste Torgier Stavanger ej noget at kunde tilsvare,
men aldeles forskyd sig herfra, Absalon Standahl war hermd iche tilfreds men begierede
efterdj Marete Stavanger iche selv Persohnlig møtte, da Sagen til widere besvar maatte
opsettes.
Afskeediget
Efterdj Torgier Stavangers Kone Marete ArnesDatter ej denne Sinde war tilstæde at tilsvare
de Ubeqvems ord Citanten Absalon Nielsen Standahl er given, da forelegges hinde lovdag til
neste ting at møde under vedbørlig ser af efter louven.
Prouvsten Hr. Peder Dyrhuus ladet Stefne efterskrevne Hans, Lars og Gunder øfre Standahl
for Ulydighed j det de modsagde ej at ville føre da Prousten nu paa disse Visitions reise var,
Lensmanden, med skafferen afhiemblede Stefnemaalet rigtig at være, Ingen af ovenskrefne
var til wædermæhle, Monsr. Niels Reentz som paa Hr. Peder Dyrhuus veigne stod j rette
protesterede, at j det minste matte de af Dommeren tilfindes for ulydighed at bøde til Kongen
hver et lod Sølf, saa og at betale dem som førde videre hafde iche at svare hertil men Eskede
Dom.
Afskediget
Ovenindførte Hans, Lars og Gunder øfre Standal Der efter foregaaende Stefnemaal ej møtte at
kunde Tilsvare sin Sag, Da efter anledning at lauven forelegges dem lovdag til neste ting at
møde under lauvens Straf og brøde.
Kilde: Tingbok nr. 10 (1709-1711)
Sidetall: folio nr. 198b-200b
Dato: 5. desember 1711
Sted: Indre Rexten
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Den 5 December vare vj efter Kongl: Mayt Foget Seigr. Hans Rues begiering forsamlede paa
den gaard Indre Rexten beliggende j Brantzøe Skibrede, nemblig paa Fogdens veigne hans
tiener Niels Larsen Holm, og lensmanden Anders Nielsen, Paul Tandsøen, af forbenefnte
skibrede, samt Madz Furresetter, Ole ibdm, Ole Størdahl, Jens Yndesta, Ole Næs, Gunner Ask
af Askevolds skibrede, Ædsvorne laugrettes mænd, til at forfare om des beskaffenhed med det
wrag som for nogen tid siden her ude ved Yttrerextens land var indkommen, blev da
fremkalled de mænd af Rextens land, til at forklare hvorledes bemelte wrag var Conditioneret
da det indkom, hertil samtlige Opsiddere paa yttre og Indre rextens land ved Nafn Lars Olsen
yttre rexten, Hans Joensen, Axel Johansen, Anders Joensen, Absalon Halversen, Lars
Jacobsen, Ingvold Siursen, Marqvar Bottelsen, Jens Biørnsen indre rexten, Anders Desiderius,
Klocheren Jens Christensen samt Berent Biørensen af Furresund, svarede og bekiendte at d.
13 November nest afvigt om morgenen ved Dagningen, udj et forfærdelig væjr af en Synden
vind, Indkom det wrag at ligge ved et Skær kaldet Lamvog Skieret er strax ved yttrerextens
land, hvor da for indførte begaf sig til samme wrag, som efter Deres bekiendelse befandtes det
udj slet Stand, og kunde dj ej andet See end som støche af et skib og lit af et Ancker; saasom
Roer kajyt berettede dj at være borte, Dernest og for det første er bierget af det Inventarium
wraget kunde tilhøre, saavit der af kunde bekommes med stor farlighed; som j Stor Seigl med
6 Duger udj, hvoraf mer end dend halfve del var borte, var Derforuden ilde medhandet, haver
vj derfor efter vores Skiøn iche meere kunde Taxeret end til 2 rdr. Noch j mers Seigl som vj
siuntes var af ingen verdj kunde det derfore ej mer blive Taxeret end for 3 mrk. Iligemaade er
bierget 4 Støcher tau med j Rache og 2de blocher, som vj har anseet tilsammen for 1 rdr., j
stor Mast afbrødt 18 alen lang Taxeret for 2 mrk., Noch j Mastertræ Taxeret for 3 mrk., j
afbrødt Raa tilhørende den store mast for 1 mrk., j lille Raa for 1 mrk.,, Spillet af wraget med
Jern beslaen anseet for 2 mrk. er og bierget j tynne tiære, hvilcket fattedes imod en 3 kanner
der var af kommen, er saa samme tyne tiære ej høyere at Taxere end for 1 rdr. 2 mrk. Videre
er bierget af den ladning det for uløckede wrag har haft inde, som den fremlagde Specification
forklarer hvad en hver haver bierget hvilcket udj hvercket skal indføris, for det første 106
tylter bord, som vj efter Skiønsomhed efterdj de var meget giennem Drucken af Søe, kunde
Taxere den høyere end tylten 14 s. Er 15 rdr. 2 mrk. 12 s. Noch af Sperrer 50 tylter meget
smaa og den største deel til liden nøtte, kunde vj derfore ej høyere Taxere end tylten 8 s. Er 4
rdr. 1 mrk. Efter dette var passered bleve dj tilspurte om Indtet videre kunde have bleven
bierget, saa og om dj iche ved nogen anden at have bierget eller bortført noget fra wraget,
hvortil dj gav dette svar at dj iche ved eller har Seet nogen anden har bierget uden dj j hvilcket
dj med æd ville bekræfte, ej heller kunde der reddes mere af wraget end som angifven er
formedelst Guds haarde veir, derhos bekiendte de at den største del af ladningen tillige med
wraget af Strømmen samt En forfærdelig Norden Vind satte det af til hafse Dagen efter det
indkom, som var d. 14. November. Videre hafde de ej at forklare, eller mere at angifve mens
til slutning var deres paastand at de maatte nyde sin biergeløn efter lauven, og det af de bord
samt Sper, der bierget er, Dette var Kongl: M: Foget Seigr. Hans Rues tiener begierende
under forseigling maatte gifves ham beskreven hvilcket ej kand negtes.
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 17b-20b
Dato: 6. og 7. mai 1712
Sted: Nedre Standahl
Dernest for det første forkyndt Berent Biørnsen Lams Gastgiefver brev, af Welbaarne Hr.
Stiftbefalingsmand Andreas Undal beskicket at være Gastgiver udj Furresund, brevet er
dateret 31 Marty 1712.
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Antony Helmer ladet Stefne Albricht Pedersen Hellewigen fordj han skal have opsagt ham sit
brug udj Hellewigen, Albricht Pedersen møtte til wædermæhle at anhøre Citantens
propositioner hvor da for det første Antonj Helmer beraabte sig paa at have tilkiøbt sig
Hellivigen, og som hand nu er som en bæislid mand paastod derfor Albricht maatte tilfindes
at ryddig giøre ham benefnte Plads Hellevigen, berettede og wed 2de mænd Peder Joensen
Stavanger og Anders Larsen Stavanger for Juel at have ladet Albricht opsige Hellevigen.
Derhos bekiendte ej videre at have hertil svare men Eskede Dom, Albricht Pedersen tilbød sig
at ville indgaa forliig, hvortil Antony Helmer var inclineret og bleve begge Parter for retten
foreened paa denne maade at Antony Helmer skulle efter lauven give ham sin første bøxel
igien for Afstaaelse paa bemelte Hellevigen, samt og tillade ham aarlig 2de Nødfoer
hvorimod Albricht forpligtet sig her efter dags at leve fredsommelig, og dersom han ypper
noget Klammerj imod Antonj Helmer da paalagde sig self uden videre lauv og Dom at wiige
fra Hellivigen. Saa vigede begge Parter fra Retten.
Iligemaade hafde Antony Helmer ladet Stefne Albricht Pedersen for aabodfald paa de Huuse
staaende j Hellivigen, hvorom Antony Helmer fremraabte 2de mænd ved Nafn Peder Joensen
Stavanger og Anders Larsen ibdm der haver besigtet huusene j Hellewigen, hvor dj da
forklarede at huusene udj Hellevigen befandtes meget brøstfeldig, hvilcket dj ville ansee til
Aabodfald 16 Rdr. Albricht Pedersen tilbød sig at ville efterlade sin bøxel Ræt for de
prætentioner benefnte Helmer haver for huuseboden, hvilcket de derpaa straxen for retten
bleve foreenede, Paa saadan maade at Albricht Pedersen ganske ville efterlade sine
prætentioner for sin bøxle Ræt ved opladelsen paa Hellevigen, efter dette tilbud var Sr.
Antony Helmer tilfreds, derhos og forpligted sig at ville decortere Aabodfaldet paa den første
bøxel Albricht skulle have, videre tale handledes ej Imellem Parterne for Retten efter at dette
forlig var passered.
Kongl: Mayt. Foget Sr. Hans Rue ladet Stevne Gregorius Høvigen for resterende landskyld
fra Annon 1707 til 1712 den Summa 13 Rdr. 4 mrk. 8 s., samt 2de tredie tage beløber sig til 1
rdr. 5 mrk. er tilsammen 15 rdr. 3 mrk. 8 s. hvorpaa decorteris som af Sønnen Johannes
Høvigen er bleven betalt 1 rdr. 2 mrk. 4 s. bliver saa igien 14 Rdr. 1 mrk. 4 s. efter laulig
given warsel møtte Gregorius Høevigen og kunde iche benegte at wære skyldig forindførte
resterende landskyld til sin forige Jordeier Deris høyærværdighed Biscop Niels Smed, og
tilstod Gregorius Skylden var af den Summa 14 Rdr. 1 mrk. 4 s. Fogden paa Deris
høyærværdigheds veigne paastod Gregorius skulle fremviise sin landskylds bog om noget
videre kunde beviises at restere til Slutning var begierende Sagen Indtil videre maatte
opsettes.
Afskediget
For at kand erfahres om Gregorius Høevigen noget videre resterer paa sin landskyld End som
indført er, da forelegges ham til neste ting her for Retten at indkomme med sin landskylds
bog, under Straf efter lauven.
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 34-35
Dato: 23. juli 1712
Sted: Standahl
Ingen saker vedrørende Flora kommune
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 64b-70a
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Dato: 9. november 1712
Sted: Nedre Standahl
dito Niels Andersen Furresund paa Kongens Fogets veigne af lensmand Anders Standahl var
varslet at møde formedelst hand udj sit Egteskab med sin Hustrue Ane ChristensDatter noget
for tiden haver avlet barn benefnte Niels Andersen mødte, ej eller nogen var paa hans veigne
der kunde svare til Sagen; Kongens fogets fuldmegtig begierede Niels Andersen Furresund
maatte forelegges lavdag til neste ting, hvor da skal paafølge hans j rettesettelse.
Da blev for Afschediget
Efterdj den indstefnte Niels Andersen Furresund ej denne gang møtte forelegges ham lavdag
neste ting under Straf som vedbør.
dito Østen Pedersen Sunde Iligemaade ved bunde lensmanden Anders Standahl var indstefnt
formedelst hand med sin Hustrue for tiden haver aflet barn, Østen Pedersen paaraabtes 3de
gange møtte iche eller lod nogen for sig svare, hvorpaa Kongens fogets fuldmegtig begierede
Sagen til neste ting maatte opsettes.
Afscheediget
Som Østen Pedersen Sunde ej var til gienmæhle, forelegges ham lavdag til neste ting at møde
under Straf efter lauven
Paul Frandsen ved bunde lensmanden Lars Lagesen paa Kongens fogets veigne var Stefnt
fordj hand udj sit Ægteskab med sin Hustru Ingebor OlsDatter noget for tilig haver avlet barn.
Paul Frandsen møtte iche, Eller nogen svarede paa hans veigne, fogdens fuldmegtig begierede
at saasom Poul Frandsen ej denne siede var til vædermaals tale, da derfor Sagen Til neste ting
maatte opsettes, hvorom ble for
Afschediget
Poul Frandsen der ej efter Kongens fogets j rette kaldelsse var til vædermaals tale, forelegges
lovdag Til neste ting at møde under Straf som vedbør.
Erich Barexten ved Bendix Kitangen og Anders j Øen ladet Stefne Lars Hansen Barexsten
formedelst hand vil formeene ham en gammel Drifte Vej som alle tider er brugt til hans
Qvæg; hvilcket hand med videre ville bevise, Lars Hansen Barexsten møtte vedstod laulig at
være Stefnt og Protesterede imod det Erich j Barexstens formening om den Drifte vej,
berettede at Den vej Erich Barexsten beraaber sig paa, ej har været nogen gammel vej men af
ham ny optagen videre beviis hafde han iche, Erich j Barexstens fader Ole Barexsten som paa
Sønnens veigne stod j rette beraabte sig over med vidner at ville det bevise den vej haver
Alletider været en gammel Drifte vej, til dette ting var ej nogle af hans vidner indstefnte, I det
øfrige paastod Ole Barexsten Dommerens retmæssige Skiønsomhed.
Da Blev Kiendt og Afsagt
Denne tvestighed imellem Citanten Erich j Barexsten Contra Lars Hansen Barexsten, yppes af
en Drifte vej, mens ej af Citanten er fremført ringeste bevislighed om Dissens beskaffenhed
alt som saadan til nogen oplysning her for retten ey er Indkommen, saa kand herudj iche
annerledes kiendes end Erich j Barexsten efter Fogdens tilnefning bør have lensmanden med
tvende U-partiske Dannemænd paa Steden at besee den omtvistede vej, naar det er Sked og
deris forklaring igien for retten indkommer skal Parterne vederfares hva lauv medfører.
Halver Høvig ved Joen Øsevig samt Hans j Hødalen ladet varsle Gregorius Høevigen
formedelst endeel af hans Creaturer skal have opædet et Ager Støche benefnte Halver tilhørig,
Contraparten Gregorius Høevigen var til Gienmæhle vedgich laulig at være Stefnt kunde og
Iche benegte endeel af Hans Creaturer hafde opædet et Ager Støche for Halver Høvig, derhos
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sagde nogle Creaturer var Gregorius sin Søn tilhørig, der og er boende paa gaarden Høvig,
paastod ej at ville svare noget til Sagen førend Sønnen bliver Stefnt, og deris gierdes gaard
bliver besigtet, Halver Høvig beraabte sig paa om nogen brøstfeldighed findes paa gierdes
gaarden da er det paa den lod Gregorius tilkommer at vedligeholde, Gregorius igien sagde det
var paa Halvers lod paastod derfore endnu som tilforne det Til Mænds besigtelse maatte
henvises, Citanten begierede de Mænd nemblig Rasmus Stavanger og Peder ibdm der haver
besigtiget Skaden som hans Contrapartes Creatures har giort, hvilcke Mend fremkom for
retten med forklaring I det ringeste som dem siuntes kunde Skaden Taxeris for 1 ½ tdr. Korn
der af halve Høvigs Ager var opædet til slutning paastod titbenefnte Halver af de
vedkommende maatte nyde sin tilbørlige refusiun for De 1 ½ tdr. Korn, hvorom ervartet af
Dommeren en Retmessig Kiendelse.
Kiendt og Afsagt
Efterdj Halver Høvig ej her for Retten har kundet udj alt tillegge sin Grande Gregorius den
Skade som han af hans Creaturer er tilføyed, mens er og Skeed af endel andris, Gregorius har
og beraabet sig paa der Creaturene indkom det Støche gierdes gaard tilhører Halver Citanten
igien formeener det tilkommer Gregorius, da som ingen videre oplysning til. Efterretlighed af
Parterne er fremlagt, henvises, denne tvestighed anlangende gierdes gaarden, til lensmanden
med 2de U-partiske mænds besigtelse, naar det er skeed skal udj alt kiendes hvad lauv
medfører.
Den 11 November ble Retten paa nye administrered, Nerværende Kongl: Mayst. Foget Seigr.
Hans Rue som selv betiente rettten, samt forindførte opnefnte laugrettesmend. 1 Til samme tid
og Sted hafde Kongens foget ladet kalle j rette tvende delinqventer ved Nafn Anders
Simensen Stavanger og Gunilde OlsDatter der sig med hinanden udj Leiermaal haver forseet
hvilcket er imod de forbuudne leed efterdj Anders Simensen tilforn haver haft til ægte
Qvindfolches Søster og med hinde avlet børn, benefte Fanger for retten møtte og tilstod deris
Syndige gierninger hvor da Anders Simensen for det første blev tilspurt om hand lenge haver
haft sin wærsøster Gunilde OlsDatter udj tieneste hos sig, Svarede udj 12 Aar, for det andet
om hand med sin wærsøster har haft legemlig Omgiengelse for hans Hustruis Død, der til
svarede nej, ej nogen sinde tilforn men efter hans Sl: Konis Død kunde hand iche negte at den
slemme Satan ham til saadanne Syndige gierninger hafde forført, for det tredie om hand var
overværende da Gunilde fødde barnet, Svarede hand var ene j Stuen hos hinde mens fødselen
skeede for det fierde blev hand tilspurt om ingen anden var hos eller nogen haver været udj
Raad med at hun skulde føde j Dølsmaal, hvilcket Anders Simensen aldeles negtede at ej
nogen anden hvercken haver været med videre eller udj Raad at det skulle fordølges berettede
og saadant er skeed af deris store wanvittighed, Qvindfolchet da hun fødde barnet bekiendte
Anders Simensen ej nogen af Dem kunde fornemme det var liv hos fost: videre blev
delinqventen tilspurt hvor lenge barnet blev fordult saa og hvor hand hafde tenckt at henlegge
det hertil gav saadat svar at det efter barnets fødsel holtes dult j fra løverdag morgen indtil
mandag aften, hvor hand da til sin Grande Peder Stavanger aabenbaret det, hvilcket benefnte
Grande som var paa tinget for retten fremkom og vidnede at Anders Simensen for ham det
hafde bekiendt paa 3de dag efter dette var passered men for den tid var hand iche vidende om
noget, delinqventen svarede og, ej hafde andet udj Sinde med barnet end hand ville det skulle
komme for liuset, til Slutning bar hand hiertelig fortrydelse over sine begangne misgierninger,
saasom han mod Guds og Kongens lauv haver forseet sig, Qvindfolchet Gunilde OlsDatter
ligeledes for det første blev tilspurt hvad Alder hun hafde, svarede hun er 26 aar og noget
derover, for det andet om hun med Anders Simensen haver søgt Seng eller haft omgiengelse
da hans Kone levede, dertil svarede saa sant som hun vil gaa til sin død, at dj til sammen for
hans Konis død der var hindes Søster ej har haft legemlig omgiengelse, Iche heller efter
Kongens Død førend for et Aar eller noget siden, for det tredie om hun ved af anden
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barnefader End Anders Simensen, svarede nej af ingen anden uden ham allene for det fierde
blev hun da hun fornam at være frugtsommelig om Anders Simensen var udj Raad med hinde
at omkomme fosteret, svarede nej og kunde iche tillegge ham saadant, bekiendte og nogle
Dage førend hun blev barselig kunde hun iche fornemme fosteret hafde liv berettede at det ej
var kommen til Rette tid, videre sagde hun at være Syg 3 a 4 Dage for sin barselseng, for det
femte tilspurtes hun om nogen var hos da fødselen skeede eller om hun det for nogen hafde
bekiendt at lave til barsel, gav dette svar hertil at hun det for ingen hafde aabenbaret, ej heller
var nogen anden hos uden Anders Simensen da barnet blef fød, derhos sagde der ej var noget
liv hos da det kom til verden, hvorefter fra løverdags Morgen Indtil mandag Aften holt det
Dult, berettede og saadant er skeed af deres taabelighed, ydermere blev hun tilspurt om hun
for denne sin forseelse iche bar hiertens fortrydelse , hvortil svarede at hun hiertelig angret og
fortryder sine Synder. Dernest fremkom tvende Danneqvinder ved Nafn Karen HansDatter
Stavanger og Marete ArnesDatter Stavanger, der udj Lensmanden Anders Standal, samt
Antonj Helmers overværelse besigtede barnet hvor da Karen HansDatter gav sin forklaring
saaledes imod 8 Dage efter barnet var fød kom hun hen til Anders Simensen for at besigte
fosteret og som hun siuntes da var det moxen kommen til rette tid, siger derhos at det var
meget lidet, men dog j Allemaader fuldkomen Skabning, kunde iche see anden Skade paa det
uden j Panden hvor det befandtes at være lit blaat, videre berettede barnet tog alt til at
forandres de samme tider, var saa ej mere vidende herom; besigtelses qvinden Marte
ArnesDatter gav sin forklaring imod 8 Dage efter barnetz fødsel besigtede hun fosteret paa de
samme tider som Karen HansDatter, bekiente og at fosteret hafde sin fuldkommen Skabning,
men tvilte om det ej at være kommen til rette tid, videre berettede at barnet var noget
forandret, og var lit blaat udj Panden udj andre maader kunde hun ingen feil see paa barnet,
var ej mere videndes herom. Til Slutning bad begge delinqventer om Naaden og iche om
Retten. Kongl: Mayt. foget satte j rette at disse tvende delinqventer Nafnlig Anders Simensen
og Gunilde OlsDatter bør efter lovens 6 Bog 6 Cap: 8 Art: Samt 13 Capt: 14 Art: lide og
dømmes fra livet for deres foreelse, og derpaa var dom begierende.
Efter saadan Beskaffenhed bliver for Ret Dømt og
Afsagt.
Disse indstefnte delinqventer ved Nafn Anders Simensen Stavanger samt Gunilde OlsDatter
begge af Brantzøe Skibrede, der sig med begangne leiermaal haver forseet hvilcket af de
indførte Acter bevises at Stride mod Guds og Kongens lauv, efterdj Anders Simensen haver
haft til ægte Gunilde OlsDatters Søster, og med hinde aflet børn, siden brugt legemlig
omgiengelse med Gunilde, uden dette haver Qvindfolchet Ej Aabenbaret for nogen hun var
frugtsommelig, mens j Stilhed og løndom gaaet hen at føde barnet, langt fra icke brugt de
ordentlige midler, dertil, Ej nogen anden haft hos sig uden Anders Simensen, derforuden kand
af Acterne erfaris, Endskiønt delinqventerne ganske haver fragaaet at Intet liv var hos fosteret
da det kom til verden, Iche heller kunde besigtelse Qvinderne see nogen kiends gierning til
barnets ombringelse, da efter Deris forseelse kand ej annerledes for denne under Ret kiendes
end titbenefnte Anders Simensen Stavanger bør lide efter lauvens pag: 972 C: 14 og
qvindfolchet Gunilde OlsDatter efter lauvens pag: 920 a 8 begge at miste Deris Hoveder med
bøddelens Sværd. Som ej fleere Sager var, hvor da Fogdens fuldmægtig Monsr. Hans
Johansen Rue paa tinget tilspurt laugrettet samt Almuen om icke fogden eller hans fuldmegtig
betaler de som Skydser til og fra tinget for hver miil fiire Skilling Danske, og om det iche
saaledes befindes udj indeværende aar til de trende tinge, som indeværende Aar er passered.
Saa og om fogden tillige med de Andre Rettens betienter kand afstæd komme med den Skydz
som forordningen allernaadigst foreskrifver, efter forhen giorde tilsørgelse gav laugrettet med
sambltige tilstæde værende Almue saadant svar at fogden saavelsom hans fuldmegtig til de
trende almindelige tinge udj dette aar, som forbiganget aaringer til hver mand der haver
Skydzet af fogden eller hans fuldmegtig efter Kongl: Mayt. Skattebref ei betalt for hver miil 4
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s. Danske, saa ingen derpaa hafde at Ancke, ej heller kunde Almuen andet med Sandhed
bekræfte at fogden samt rettens betienter Iche kunde være hiulpen med fiire Mand paa en
baad, men 9 a 10 Mand til vands naar De anbefalede tingreiser skal fortsettes, saaledes fra
retten blev begieret beskreven hvilcket ej kunde negtis, mens herved under vore hænder og
Signeten Attesteris.
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 101b-102b
Dato: 3. mars 1713
Sted: Nedre Standahl
dito til samme tid og Stæd hafde Kongl: Mayt. Consumptions Forpagter over Sundfiord
Monsr. Hans Schiøtt ved tvende mænd Nafnlig Ole Nielsen Stavangersholmen og Peder
Joensen Stavanger ladet warsle Endeel hvilcket af Monsr. Hans Schiøtts j rettelagde Skriftlige
Kaldseddel kand sees benefnte Stefning er dateret Førde d.7 february 1713. og førend
Stefnemaalet forkyndtes blev 3de gange paaraabt om nogen fandtes paa Provstens veigne der
ville tage til gienmæhle, mens ingen indfant sig, ej heller var af Hr. Peder Dyrhuus paa
Stefningen teignet, hvorfore efter anledning af lauven blev kaldsmændene forelagt at giøre
Deri sæd, Stefnemaalet for benefnte Peder Dyrhuus laulig er forkyndt. Hvilcket de 2de
indførte warsels mænd, med opragte fingre her for retten giorde Deris Corporlig æd Provsten
Hr. Peder Dyrhuus til denne Sag at svare laulig er Stefnt. Iligemaade afhiemblede de Niels
Andersen Furresund, Anthonj Helmers, Niels Storøen af de welbyrdige Svaningers gods,
laulig er varslet. Ingen af disse 3de møtte ej heller nogen lod svare for sig, Anne DirichsDatter
nu boende paa Floren møtte og tilstod laulig at være Stefnet. Biercheskriveren Sr. Jens
Chrestensen udj Stefnemaalet findes indført møtte iche, dog at Stefnevidnerne blev forklared
ham var given varsel, Lars Skaarpen tillige Anders Qvalsta er og udj Stefningen indført,
berettede Kalsmenderne og at være given varsel. Jørgen Berentsen Smørhafnen møtte iche,
mens lensmand Lars Lagesen, Knud Monsen Nordbotten indgaf Deris Skriftlig forklaring
bemelte Jørgen Berentsen laulig var varslet, Monsr. Hans Schiøt paastod Disse nerværende
indstefnede maatte foretages at give deris forklaring, saasom Provsten Hr. Peder Dyrhuus til
wædermæhle lauligen er indkaldet, saa og de udeblifvende maatte forelegges lavdag. til at
Extra ordinaire ting maatte bevilges efter Stiftbefalingsmandens resolution, som udj retten
fremlagdes, samme resolution er af dato 16. Augusty 1712.
Da Blev forafscheediget
Provsten Hr. Peder Dyrhuus der af Consumptions forpagterne Monsr. Hans Schiøtt til
gienmæhle var indkaldet at anhøre De indstefntes forklaring, da som hand iche var
nerværende, saa kand ej Ane DirichsDatter Floren antages til noget forhør, mens benefnte
Ane DirichsDatter saavelsom de fraværende hvilcket befindes laulig at være varslet nemblig
Jørgen Berendtsen, Niels Furresund, Antonj Helmer, sambtlige forelegges lavdagtmøde,
/:efter velbaarne Hr. Stiftbefalingsmandens resolution til en Extra ordinaire Rettes holdelse
berammes udj Furresund at holdes:/ D. 23 Marty førstkommende. Lars Skaarpen af
Kaldsmændene er forklaret ej nogen varsel haver faaet saa forblifver det indtil hand laulig
Stefnes. og de af det welbyrdige Svanegods her for denne ret var indstefnede faar bemelte
Consumptions forpagter søge og tiltale for Deris Eget samt rette forum.
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 109a-112a
Dato: 23. mars 1713
Sted: Furresund

24

Anno 1713 Den 23 Marty holtes Extra ordinaire ting udj Furresund, hvor da efter Kongens
Foget Sr. Hans Rues befalning var tilnefnt retten at betiene Disse Efterskrevne Nafnlig
Mathias Hammersetter, Absalon Espesetter, Siur ibdm, Simen Abnesetter, Gunner Vesthau,
Johannes Aarset, Povel Tandsøen og Jacob Sunde ædsvorne Laugrettes Mænd udj Brantzøe
Skibrede, alt efter welbaarne Stiftbefalingsmandens Hr. Andreas Undals resolution som paa
nest afvigte waarting holdende i Standahl Den 4 Marty af Monsr. H. Schiøtt blev Produceret j
Retten efter samme høistbemelte resolution er j dag denne Rettes holdelse berammet. Derefter
Comparerede for Retten velagte Monsr. Hans Schiøtt saa og paa Provsten Hr. Peder Dyrhuus
sine veigne var til vædermaals tale Albricht Pedersen Hellewigen, til samme Tid og Sted
hafde welbemelte Schiøtt paa ny ladet warsle ved lensmanden Anders Standahl og Peder
Stavanger de paa waartinget d. 4 marty afvigt var forelagt lavdag til dette Extra ting at møde
og for det første Paaraabtes Niels Andersen Furresund dernest begierede benefnte Schiøtt
førend de indstefnte at give deris forklaring, disse Ord maatte indføris det hand for Retten
tilspurte Albricht Pedersen Hellewigen om hand af Provsten haver nogen Skriftlig Fuldmagt
at tage til gienmæhle; Albricht Pedersen hertil svarede hvad sig det er angaaende da hafver
hand Provstens Skriftlige Memorial til hver post at svare hvilcket hand og udj Retten
fremviste, Monsr. Schiøtt var saa begierende De indstefnte en efter anden maatte foretaget
sine forklaringer at give, blev da fremkalled Niels Andersen Furresund møtte og efter æds
afleggelse forklarede saaledes at hand ej kunde negte efter Provstens Mandtaller Jo bruger 3de
Avels gaarder saa og at der ere paa hver gaard 2de huusfolch, mens iche er udj hans tieneste
benefnte Schiøtt tilspurte Niels Andersen om hand iche bruger de huusfolch til Jordens
Dørchelse, Niels Andersen svarede hertil at iblant for huusleje kand hand behøve Deris hielp,
foruden Dem bruger hand til Jordernes Dørchelse sine egne og hans Svoger Berent
Biørensens folch, saa og iblant leiede folch, Monsr. Schiøtt til spurte Niels Furresund om
hand kan Dørcke en hver j sær af disse 3de afvels gaarder Ringere end med 2 a 3 Mennisker
aarlig og om hand iche alletiider haver svaret Consumption af 2de folch aarlig paa Dem hver,
Niels Andersen kunde iche benegte ej ringere at være hiulpen til samme 3de gaardens
Dørchelse End to a 3 Mennisker og har alletider svaret Consumption af de folch dertil er brugt
efter Præstens Mandtal. Nemlig af 2de Huusfolch, videre eller mere hafde iche at svare hertil.
For det andet paaraabtes Sr. Jørgen Berendtsen Balchen, møtte iche, mens paa sine veigne lod
Berent Biørnsen svare for sig, og berettede saaledes at Sr. Balchen formedelst Svagheds skyld
kunde ej Persohnlig være tilstæde, og efter hans begier proponerede Berent Lam dette
efterfølgende først blev forklared angaaende Sr. Jørgen Berentsens odels Jord Fløttevog dog
haver hand den for nogle aar siden bortbøxlet til Niels Olsen som bortreiste med Hr.
Commandeur Troiel udj Kongens tieneste, og hans bøxelseddel forkyndt paa tinget som
Sorenskriveren kand Attestere, mens nu udj Niels Olsens fraværelse bruger Daniel Jacobsen
Fløttevogen for aarlig afgift at svare, hvad sig belangende gastgiefveriet Monsr. Schiøtt
begierer at vide om det aar 1712, da gifves Retten denne forklaring at Sr. Jørgen Berntsen til
dato iche haver sagt det fra sig, mens var derved det aar 1712 saavelsom det foregaaende aar,
saa og samme aar haver holdet saa mange folch j sin Familie som Provstens mandtal
ommælder og til det at bevise Consumptionen for 1712 er betalt fremlagde Berent Lam
Fogden Sr. Rues qvitering er saaledes Jørgen Berentsen hafver betalt sin Consumption for
1712 med 10 Rdr. for hvilcken Tj Rixdaler herved qviteris af Hans Rue. Smørhafn Den – 1 –
Marty 1713. Monsr. Schiøtt tilspurte Berent Lam om hand haver udj retten at fremvise nogen
fuldmagt fra den bortreiste Niels Olsen, til den nu brugende Daniel Jacobsen at bruge den
gaard Fløttevog imidlertid hand er borte, eller og om Daniel haver nogen bøxelseddel paa
gaarden, Berent Lam hertil svarede at hand ej kunde give nogen videre forklaring herom,
mens refererede sig til sit forige indførte, Monsr. Schiøtt formente efterdj han var indstefnt at
fremlegge hvis beviisligheden hand kunde have til at hand icke brugte den gaard self, og som
hand det iche haver giort kand nogle fornemmes at hand siden Niels Olsens afreise hafver
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brugt gaarden self, saasom Daniel iche haver nogen fuldmagt til at bruge gaarden. Imidlertid,
bemelte Daniel var selv tilstæde, mens ej ville svare til Sagen, saasom hand ej hertil var
varslet. Ane DirichsDatter nu boende paa Floren møtte og gav efter ædsafleggelse saadan
forklaring at hun tiente paa bierget udj Bremanger det Aar 1711 og brugte paa sin hosbunds:
Sr. Jacob Olsen boende paa bierget j Nordfiord j Sælle Sogn: / veigne der sammesteds
borgelig Handel og Nering. Iligemaade blev Sr. Anthonj Helmer paaraabt og var Persohnlig
tilstæde, dernest først aflagde sin æd og efter tilspørgelse gav saadan forklaring at Imod Pintze
tider kom hand her hiem til Sundfiord det Aar 1711. Saa og hans Kone med børn Self samme
Tid, berettede ej at bruge videre Handel det aar end saa Iblant kunde forskaffe Vahrer paa
noget tømmer endeel bønder til hans bygnings fornødenhed tilveiebringte, Sagde og I det
første hand hiem kom var ingen Huuser paa det Sted hand nu boer, hvorudj hand med Kone
og børn kunde have deris tilhold udj, mens fast maatte være paa bar March, langt mindre
kunde da nogen borgerlig Næring bruges, anbelangende Helmers Værmoder Da negtet
benefnte Helmer iche at hans wærmoder det Aar 1712 iblant hafver været hos ham, og under
tiden hos sin Søster udj Bergen samme aar, hvor lenge hun haver været udj Bergen hver gang,
kunde Helmer ej mindes, videre berettede Sr. Helmer at naar hans wærmoder kom vere hos
ham, er hun ofteste Svag og maa holde med Sengen. Lars Skorpen efter de 2de Kaldsmænds
forklaring var varslet, mens møtte iche Persohnlig, Albricht Pedersen vedgich paa Lars
Skaarpens veigne at hand var laulig Stefnet, og berettede benefnte Lars tiener Provsten paa
Skaarpen, og negter iche Albricht Pedersen paa Prov: veigne at Provsten bruger Skaarpen og
Kinden der er rette Præstegaard, foruden Floren som hand selv beboer og bruger.
biercheskrifveren Sr. Jens Chrestensen til denne Extra ordinaire Ret ved skafferen Peder
Stavanger fremsendte sin Skriftlige forklaring Er dateret Den – 4 – Marty 1713. Imod indførte
Vidners forklaring svarede Albricht Pedersen paa Provstens veigne angaaende Niels
Furresunds 3de Afvels gaarder nemblig Floeren, Therdalen og Tansøen De Huusfolch som ere
paa Niels Furresunds avelsgaarder Er iche hans tienere, kand leie dem tillige med andre som
Daglønnere naar hand dem behøfver til sine Gaarders Dørckelse og afling, holder saa paa hver
af gaarderne en Qvindes Persohn som vogter hans qvæg. Angaaende Jørgen Berentsen
Smørhafnen da negter Provsten iche at benefnte Jørgen Berentsen haver været gastgiæfver for
det aar 1712 Saavelsom det aar 1711 og haver haft ligesaa mange folch 1712 som 1711 haver
og betalt Consumption af sin Familie for benefnte aar 1712 Til Fogden Sr. Hans Rue, som
hans qvitering udviser. Den gaard Fløttevog er bortbøxlet til en Person ved Nafn Niels Olsen,
samme Persohn er Enroullered og nu tiener Deris Kongl: Mayt. For det 3die angaaende Ane
DirichsDatter, da negtet Albricht Pedersen Iche paa Provstens veigne at benefnte Ane
DirichsDatter tiente Jacob Olsen paa bierget j Nordfiord 1711. For hinde hafver hand betalt
den fulde Consumption, den fierde Post angaaende Anthony Helmer boende j Hellevigen,
dertil refererede Albricht Pedersen sig til Sr. Helmers Egen forklaring. Angaaende den 5 Post
ville Albricht Pedersen paa sin Principals veigne ej videre tilsvare end dette at Lars Skaarpen
tiener Provsten udj Skaarpen og kunde iche møde, ej heller Provstens folch udj Kinden tiener
formedelst Creaturers opagt belangende biercheskrifveren Jens Chrestensens Søster, da
svarede Albricht Pedersen at welbemelte Jens Chrestensens Søster haver for det Aar 1711,
saavelsom 1712 tient sin broder som en tieneste Pige, Dernest var tilbenefnte Albrecht
Pedersen paa Provstens veigne begierende et udtaag af Protocollen paa hvad som passeret er.
Monsr. Hans Schiøtt svarede at hva sig Niels Storøen, og Anders Qvalsta er angaaende som
Provsten af sine Mandtaller haver udeladt, er for deris eget Forum indstefnet paa de
welbyrdige Svaningers birch, og til Albricht Pedersens Propositioner findes bemelte Schiøtt
Unødvendig at tilsvare, saasom Provsten selv tilstaar ved bemelte Albricht Pedersen at have
udelat de indstefnte af sine Mandtaller, begierede Welbemelte Schiøtt derfore et tingsvidnes
beskrifvelse paa hvad som passeret er, og at det hannem straxen maatte gifves beskreven
hvilcket ej kunde negtes.
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Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 120b-122a
Dato: 14. juli 1713
Sted: Nedre Standahl
dito til samme tid og Stæd hafde Kongens Foget ved lensmanden Anders Standahl paa ny
ladet warsle Østen Pedersen Sunde tillige med Synneve ChrestensDatter for dj med hin anden
kort efter deris bryllop haver avlet barn, ingen af disse indførte møtte ej heller lod nogen svare
for sig, lensmanden afhiemblede Stefnemaalet var lauligt, Laugrettet samt den
tilstædeværende Almue tilspurtes om dj noget var videndes heraf, hvortil saadant svar blev
givet at dj iche kunde negte Østen Sundes Hustrue kort efter sit bryllup var kommen j
barselseng, Kongens Foget satte derfor over benefnte Persohner udj rette det De efter loven
maatte lide herpaa Eskede Dom.
Afsagt
Disse tvende indstefnte Persohner ved Nafn Østen Pedersen Sunde, tillige Synneve
ChrestensDatter, der efter laugrettes forklaring for tiilig at have Søgt Ægte Seng sammen, Da
som det Dem er overbevist bør de udj følge af lovens 6 Bog 13 Cap: 1 Art: bøde til Kongen
sine ægte bøder med Trej Rixdaler Toe March Fiire Skilling, og det inden fembten dage under
Nam efter lauven.
dito til samme tid og Sted hafde Ole Nielsen Kinden og Peder ibdm ved tvende Dannemænd
Nafnlig Lars Richertsen Wallesta og Lars Nielsen ibdm, ladet varsle Barbra Øvre Sunde for
nogle Ubeqvems ord til Widne herom Anders Desiderius Rexten, og Matias Chrestensen
Rexten, Qvindfolchet møtte iche ej heller paa sine veigne lod nogen svare til Sagen,
lensmanden paa Stefnevidnernes veigne afhiemblede at benefnte Barbra var given louglig
varsel, Vidnerne udj Sagen af dem møtte Vidnet Anders Rexten og vedgick at være lauglig
stefnet, det andet Vidne tilstod lensmanden at være laulig indkaldet, dernest paastoed Citanten
det nerværende vidne maatte antages til forhør, og Qvindfolchet med det andet Vidne at
forelegges lavdag. Da blev herom saaledis forafscheed: Qvindfolchet Barbra Øvre Sunde der
denne sinde iche møtte, saavelsom vidnet Mathis Rexten Thj forelegges dj lavdag at møde
Citanterne udj Retten førstkommende ting, til sammen tid paalegges det nerværende vidne
Anders Rexten at indkomme hvor da endelig begge Vidners forklaring skal anhøris, sambtlige
lader ingen udeblifvelse skee under den Straf lauven omtaler.
dito til samme tid og Sted hafde Jacob Ousen ved tvende Mend ladet varsle Tosten Wefring
for Skyld, Tosten indre Wefring møtte Persohnlig , og vedgich Stefnemaalet var laulig,
dernest beraabte Jacob Ousen sig paa at have vidner udj denne Sag mens ej nogen at dem til
dette ting var indstefnet hvorfore Citantens paastand var Sagen maatte opsettes til neste ting.
Afscheediget
Efterdj Citanten paaberaabte vidner ej var tilstede saa opsettes Sagen og Vidnerne tillige
Contraparten Tosten indre Wefring forelegges at møde til neste ting.
dito til samme tid og Sted hafde Jacob Ousen ved tvende Mænd Nafnlig Anders Standahl og
Peder Stavanger ladet varsle Anders Qvalvig for 4 aars resterende landskylds rettighed
nemblig pro Anno 1709.10.11.12, hvilcket beløber sig udj alt til den Summa 5 rdr. 3 mrk.,
benefnte Anders Qvalvig møtte iche, dog alligevel afhiemblede Stefnevidnerne hand var
given laulig varsel, Citanten var begierende saasom Sagen ej kunde denne gang gribe til
nogen endskab, Anders Qvalvig derfore at forelegges lavdag til neste ting.
Afscheediget
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Citantens leilending Anders Qvalvig der ej efter laulig varsel var tilstæde, thj forelegges hand
lavdag til neste ting at møde under lauvens Straf og brøde.
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 123a
Dato: 15. juli 1713
Sted: Nedre Standahl
dito til samme tid og Sted hafde Berent Furresund ved Peder Stavanger, og Johannes Olsen
Stochebech ladet varsle Anders Wogen for Skyld, hvilcket som hands Regenskabs bog
udviste at beløbe sig til den Summa 6 rdr. 5 mrk., Den indstefnte Anders Vaagen var ej
Persohnlig nerværende iche heller lod nogen for sig svare, Stefnevidnerne ved æd
afhiemblede Stefnemaalet at være lauligt , Sagsøgeren begierede Contraparten maatte
forelegges lavdag til neste ting.
Afscheediget
Anders Waagen der af sin Creditor Berent Furresund var indkaldet for Skyld, efterdj hand
denne Sinde iche møtte, forelegges hannem lavdag til neste ting at møde under den Straf
lauven omtaler.
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 127b-129b
Dato: 20. oktober 1713
Sted: Nedre Standahl
dito til samme tid og Sted hafde Ole Nielsen Kinden ved Niels Wallesta og Anders Walvigen
nu til dette ting ladet indstefne Barbra Øfre Sunde som paa seeneste ting var forelagt lavdag at
møde, og nu Iche møtte eller lod nogen svare for sig, Stefnevidnerne afhiemblede at hun var
given laulig kald og varsel, Citanten begierede at Sagen til neste ting maatte opsettes, efterdj
ej vidnerne udj denne sag var denne gang givet varsel.
Afscheediget
Efterdj Barbra øfre Sunde som paa nest afvigte ting var forelagt lavdag, og nu atter igien til
dette ting af Citanten given varsel der ej møtte, saa bør hun for saadan sin udeblifvelse at bøde
til Kongen 1 lod Sølf, samt derforuden møde Citanten her j Retten førstkommende ting under
lauvens Straf og brøde, til samme tid bør Citanten og at have sine Vidner indkaldet, hvor da
skal handes udj Sagen hva lauv medfører.
Saa og hafde benefnte Jacob j Ousen ladet Stefne sin leilending for huusernes nedraadnelse,
leilendingen Anders Qvalvig var Persohnling tilstæde og vedgick at vere laulig varslet tilstoed
og at vere sin ombudsmand paa landskylds rettigheden skyldig for Indførte 4 aar den Summa
5 rdr. 3 mrk, hellers lovede hand at ville betale noget derpaa efter haanden, og hvad sig
huuserne paa hans tilbøxlede gaard er angaaende, da gav han sin Jordeier dette løfte at skulle
reparere dem efter haanden, Jordeieren paastoed at Dommeren ville tilfinde leilendingen
Anders Qvalvig først at betale den resterende landskyld, dernest de afgaaende fierde penge,
samt erstatte processens omkostning, anbelangende huusernis forraadnelse Da formeente
Jacob Ousen at faa leilendingen fra gaarden, dette saavelsom forrige post blev henstillet til
Rettens gunstige forefindende, til slutning Eskede Dom.
Afsagt
Anders Qvalvig der efter egen tilstaaelse befindes at vere sin Jord Eier Jacob j Ousen Skyldig
for de Aaringer 1709.10.11.12. landskylds rettighed beløber sig til den Summa 5 rdr. 3 mrk.,
da som leilendingen ej saadant her for retten haver kundt fragaae thj tilfindes benefnte
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leilending at betale til Ombudsmanden den Skyldige rest med 5 rdr. 3 mrk, herforuden efter
lauvens 3die Bog 14 Cap: 16 Art: Svare De deraf gaaende fierde Penge med 1 rdr. 3 mrk,
samt at erstatte denne voldende process med 4 mrk. Danske, belangende gaardens
nedraadnelse efterdj Leilendingen ej holder den ved lige som lauven omtaler pag. 507. Saa
bør tilbenefnte Anders Qvalvig betale Aabod eftersom sex skiellige Mend den vurdere, alt at
efterkommes udredes og betales under execution efter lauven.
dito til samme tid og Sted hafde Jacob j Ousen anden gang ladet varsle Tosten Wefring for
skyld. Contraparten møtte Citanten j rette og efter de var fremkommen bleve Parterne
foreenede saa ald stridighed den Sag vedkommende aldeles ophæved.
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 138-139
Dato: 26. mars 1714
Sted: Nedre Standahl
Ingen saker er ført på tinget: De indstefnte Sager kunde ey denne sinde foretages efterdj
Tinget indfalt udj Dimmel ugen.
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 168a-170b
Dato: 16. juli 1714
Sted: Nedre Standahl
Dernest Paaraabte Sager
1 til samme tid og Sted hafde Ole Nielsen Kinden 3die gang ved tvende mænd ladet varsle
Barbra øfre Sunde for usømmelige ord; Qvindfolchet møtte og vedgich Stefnemaalet var
lauligt. Citanten var begierende hans indstefnte Vidner Nafnlig Anders Desiderius Rexten, og
Mathias Rexten maatte fremkalles at aflegge Deris forklaring, begge Vidner møtte og tilstod
at være laulig varslet, qvindfolchet Barbra øfre Sunde selv for Retten godvillig vedgich af
taabelighed og mis forstand hafde tillagt Ole Nielsen Kinden tyfverier, hvilcket hun ej kunde
ham overbevise bad qvindfolchet Citanten for saadan sin Ubesindighed og utilbørlige tillæg
ville forlade hinde, giorde derfor Ole Nielsen en offentlig Erklæring at hvad som er talt ville
hun gierne kalle tilbage, derpaa efterloed Ole Kinden Qvindfolchet Barbra øfre Sunde alle
sine prætentioner for denne sinde sin forseelse dog paa saadan maade at hun her efter Dags
ganske endtholder sig Fra saadan ære Skenden hvis hun iche vil lide og Straffes som lauven
formelder, blive saa begge Parter forligte, og af Retten Paalagdes Barbra øfre Sunde at betale
Ole Nielsen Kinden udj omkostning for denne foraarsagede process Fiire Marck Danske.
2 til samme tid og Sted hafde Sl: afgangne Johan Adam de Rochlings Frue Ædel Dorethea
Biørn anden gang ladet stefne Lars Høedal at fra sig levere det Skiøde hun hans have givet
paa de 2 Pund fisches leie udj gaarden Annevig, Lars Høedal møtte og vedgich at være laulig
varslet – hvor da Fogden som Enchens lauverge svarede for hinde udj retten at hand atter ville
tilbyde Lars Høedal sine Penge tilbage for de toe Pund fiskes leie udj Annevigen, efterdj
benefnte Enche ej udj videre process ville indlade sig, Fogden berettede og at hinde var
ganske uvitterligt om den Kongl: allernaadigste udgangne forordning den tid Skiødet blev
udstæd. Lars Høedel hertil besvarede at naar hand faae erstatning for sit arbeid paa laxe verpet
ville da imodtage sine Penge j Det øfrige referede hand sig til sine j rettelagde documenter.
Fogdens svar dertil anlangende laxe verpet da dersom Lars Høedal for detz oprydning kand
have nogen prætentioner faar hand derfor hos vedkommende søge sin regres, til Slutning var
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fogdens Paastande Det Lars Høedal for denne forvaaldte process maatte tilfindes at betale udj
omkostning – 5 rdr., var saa en kiendelse udj Sagen begierende.
Da Blev herom kiendt og afsagt
Denne Sag mellem afgangne Obriste Lieutenant Rochlings efterleverske Ædel Dorethea
Biørn, Contra Lars Andersen Høedal er af saadan beskaffenhed, Lars Høedal have tilkiøbt sig
2 Pund fiskes leie udj den gaard Annevig beliggende i Bremanger Sogn, derpaa giver hannem
et fuldkommen Skiøde dateret d. 28. Juny 1712, hvilcket udj Retten er fremlagt. For det Andet
er anvist at Lars Høedal udj Retten en Missive dateret 29. Novembris 1711 hvoraf kand
erfahris benefnte Lars Høedal at Fruen Ædel Dorethea haver haft tilladelse at oprømme et
laxe fiskerj, dette siunes den paa gaarden boende leilending Ole Bendixsen Annevig at vere
storligen for urettet udj, derfor haver hand saadant for velbaarne Stiftbefalningsmanden
andraget, som kand sees af høistbemelte Stiftambtmandens Resolution de dato 1. September
1712. Videre er j retten produceret en Missive dat: 14 October 1713. Hvorudj Ædel Dorthea
Biørn begiærer Kongl: Mayts. Foget Sr. Hans Rue som hindes lauverge Samme Jordepart til
hindes nøtte ville indløse, thj efter disse omstendigheder kiendes forbilligt at Lars Høedal af
velbemelte Ædel Dorethea Biørn annammer sine Penge tilbage som hand hinde gav for de 2
Pund fiskes leie udj gaarden Annevig, og naar hun atternefnte gaard Annevigen vil afhæm??
Da efter deris Kongl: Mays allernaadigste udgangne forordning dateret d. 18. January 1710
leilendingen Ole Bendixsen den vere nermest at faa til kiøbt, det oprømmede laxse fiskerj bør
at følge gaarden, mens derimod Lars Høedal anlangende hans prætentioner for arbeidet paa
benefnte laxe Fiskerj da haver hand vedkommende derom at søge omkostningerne udj denne
Sag ophævet paa begge sider. Efter denne Doms afsigelse godvillig imodtog Lars Høedal af
Fogden de udlagde Penge for omtvistede 2 Pund fiskes leie j Annevigen, og angaaende laxse
fiskeriet for detz oprydning tilbød Fogden sig efter Mænds Skiøn at ville fornøye offbenefnte
Lars Høedalen derpaa bleve de med hinanden foreenede.
3 til samme tid og Sted hafde Synneve ChristiansDatter tiener Ole Reeqvam ladet ved Ellias
Svarthumble og Lars Langedalen varsle Kistj Ramsdalen for Skieldsord, til vidne derom Ole
Samuelsen Ramsdalen samt Torgier Pedersen Humble Støelen, Kiste Ramsdalen møtte iche ej
heller paa hindes veigne svared til Sagen, Stefnevidnerne var ej nerværende, mens
lensmanden Anders Standahl ville paa deris veigne ædlig afhiemle at Kistj Ramsdalen hafde
faaet laulig Stefnemaal, hvilcket ej kunde imodtages, mens blev herom saaledes
forafschediget. Efterdj Kistj Ramsdalen hvercken selv ej heller nogen paa sine veigne lod
svare til denne af Synneve ChristiansDatter indstefnte Sag, saa beroer det med Sagen til neste
rettes Dag, hvor da Kistj Ramsdalen eller en anden paa hindes veigne for Retten haver at
møde under vedbørlig Straf efter lauven tul samme tid forelegges Ole Ramsdalen tillige
Torgier Humble Støelen at fremkomme for retten til deris ædlige forklarings afleggelse, skal
da skee hvad retmessigt og Lauligt kan være.
6 Ole Steendahlen ved tvende Mænd haver ladet Stefne sin Naboe Anders ibdm for en Qvern
bech. Contraparten møtte og vedgick at vere laulig varslet, hvor da Citanten beraabte sig paa
at han Naboe vil bemegtige sig et Qvernhuus som paa fælletz grund er opsat endelig kunde
Citanten iche benegte Qvern huuset hører Anders alene til men som udj samme bech eller Elv
ej andensteds findes grund et Qvernhuus at opsette, uden til største skade paa Citantens
leiemaal, saa erbød Ole Steendahlen sig til at ville betale sin Naboe den halve Part udj Qvern
huuset saa og aarlig aars tillige med Anders at reparere hvad brøstfeldighed paa huuset kunde
findes, og herefter aldeles ville være frj for qvern leie. Herimod bestaaende Anders Steendahl
at hand ingenlunde kunde indgaa dette med sin Naboe mens formente udj samme Elv kunde
findes en grund for Ole et qvern huus at opsette, j det øvrige hensød hand sig til Dommerens
laumessige forefindende. Parterne tilspurtes om de iche kunde forliges, dertil var Citanten vel
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tilfreds naar det paa den maade kunde skee som hand her for retten haver tilbøden sig,
hvilcket Anders Stendahlen ej ville indgaa heller til nogen Enighed lade sig beqvemme. blev
da saaledes herom afsagt.
Udj denne Sag indstefnt af Ole Steendahlen fornemmes mellem ham og Naboen Anders ibdm
tvistes om en qverne bech, da som fuldkommen opliusning derom ej her for retten er
indkommen, saa henvises Sagen paa Aastæden til Dommer med Dannemænds Skiøn og
granskning, Samme tid haver de paa begge sider deris Jordeier at varsle, samt vidner og ald
anden beviis som til Sagen tienlig kand Eragtes at med sig føre skal saa handles Parterne
imellem hvad retmessig og lauligt er.
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 199a-199b
Dato: 19. november 1714
Sted: Standahl
2 til samme tid og Sted anden gang hafde Synneve ChristiansDatter tiener Ole Reeqvam ved
2de Mænd ladet varsle Kistj Ramsdalen for noget Skielderie, Paa Kestj Ramsdalens veigne
møtte Knud Solemslien og ville tage til gienmæhle, Lensmanden Anders Standahl stoed j rette
for Synneve ChristiansDatter begierede at vidnerne maatte forhøres hvilcke begge fremkom
for Retten og erbøed sig at aflegge Deres Vidne, Knud Solemslien protesterede herimod
saasom nu afvigte Sommer var et Aar siden at Skieldsordene imellem Kesten Ramsdalen og
Synneve ChristiansDatter var falden, formeente derfore det var laugstridig at Synneve
ChristiansDatters indstefnte Vidner skulle aflegge noget Vidnesbyrd, j det øfrige tilbød
benefnte Knud Solemslien paa Kisten Ramsdalens veigne J fald noget fornermelig af hinde til
Synneve ChristiansDatter er talt, da derfore her for retten giøre hinde en tilstreckelig
erklæring, Anders Standahl foregav at naar Synneve ChristiansDatter kand faa En fornøyelig
afbigt af Knud Solemslien saa og sin omkostning tilbage ville hand da ej videre staa hinde
efter, mens hvis iche Knud Solemslien det paa Kisten Ramsdalens veigne ville giøre, Paastoed
lensmanden endnu som tilforne vidnerne maatte blive examinered. Efter Lauvens anledning
pag: 129 kand ej gives bifald Synneve ChristiansDatters indstefnte Vidner til noget Vidners
førelse maa antages som det er over aar og dags forløb siden Skieldsordene er passered, men
som Knud Solemslien paa Kisten Ramsdalens veigne frivillig vil giøre Synneve
ChristiansDatter en afbigt her for retten om noget til fornermelse udj hastighed skulle være
talt thj bør atternefnte Knud Solemslien giøre Pigen Synneve ChristiansDatter en offentlig
Erklæring saa intet j nogen maader paa hindes Nafn komme hinde til ringeste Nachdeel udj
omkostning svare, Kisten Ramsdalen til Synneve ChristiansDatter Toe March Danske.
Kilde: Tingbok nr. 11 (1712-1714)
Sidetall: folio nr. 200a-201b
Dato: 21. november 1714
Sted: Standahl
D. 21. November sattes retten nerverende forindførte ting. Mænd til samme tid og Sted hafde
lensmanden Anders Nielsen Standahl paa fogdens veigne ladet indstefne Karen Rasmusdatter
Langedal for leiermaal, Qvindfolchet møtte og vedgich at vere laulig varslet, herhos bekiendte
barnefaderen at være Anders Nielsen Langedal, som ej var indstefnet Karen Rasmusdatter bad
om Naaden og iche om Retten beraabte sig paa ej at have nogen formue til bøderne, Fogdens
fuldmegtig Monsr. Hans Johansen Rue satte j rette over Karen Rasmusdatter Det hun efter
Lauven og Kongl: allernaadigste forordning maatte lide og Straffes herom begieret en
Kiendelse.
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Da Blev afsagt
Som Karen RasmusDatter Langedal efter egen tilstaaelse befindes at have begaaet leiermaal
med Anders Nielsen Langedal tienende Deris Mayt for reserv Soldat da efter saadan hindes
her for retten frivillige bekiendelse tilfindes hun efter Lauvens anledning pag: 965 at bøde til
Kongen Tollf lod Sølf, og dersom Qvindfolchet ej hertil skulle have formue, da efter Deres
Mayts allernaadigste seeneste udgangne forordning dateret d. 5 January 1714, Straffes med
arbeide udj Spindehuuset Til de j Dømte bøder kand fyllis giøre, barnefaderen Anders Nielsen
Langedal som denne Sinde Ej var given varsel, thj haver lensmanden Anders Standahl
hannem til neste rettes dag at indstefne skal saa efter Kongl: lauv samt forordning skiønnes og
Dømmes.
2 Siur Jensen Furresund af Lensmanden Anders Standahl var indstefnet for ægte bøder,
Stefnevidnerne Peder Stavanger og Falenten Wefring afhiemblede den indstefnte Siur Jensen
var laulig varslet, hvercken møtte hand self eller nogen paa hans veigne svarede til Sagen.
Ligeledes hafde benefnte Kaldsmænd varslet Ole Marchusen Furresund for Ægte bøder
Denne indstefnte møtte iche heller, varsels Mænderne afhiemblede hand var laulig Stefnt,
Fogdens fuldmegtig begierede som Disse 2de ovenanførte iche møtte dj da maatte forelegges
lovdag til neste ting.
Afskediget
Disse 2de indstefnte ved Nafn Siur Jensen Furresund og Ole Marchusen Furresund hvilcke
begge for Deris ægte bøder at tilsvare ej var til vedermæhle, thj forelegges dennem lavdag til
neste ting at møde under lauvens Straf og brøde.
3 Til samme tid og Sted hafde Provsten Hr. Peder Dyrhuus ved 2de Mænd ladet varsle Marete
SimensDatter for utroeskab, til Vidner herom Anders Larsen Gietle Dreng, Ole Batalen af
Svanegodset, Ole Nielsen Kindesundet og Peder Monsen ibdm: tillige Karj Olsdatter Andalen
som tiente j brød med Marthe SimensDatter, tieneste Pigen Marete møtte og ville Tage til
gienmæhle, Albricht Pedersen Hellevigen der stoed j Rette for Hr. Peder Dyrhuus begierede
Vidnerne maatte antages til forhør, Paaraabtes da Anders Larsen Gietle Dreng fremkom,
tilspurtes hand hvad alder hand hafde og om hand hafde veret til Herrens Nadver, dertil
svarede at vere over sine 15 aar og 2de gange gaaet til Guds bord, Paalagdes saa Anders
Larsen at giøre sin æd og efter æds afleggelse berettede saaledes at have fundet et Støche
Smør udj et høestaal j en bue der ude paa Kinden, mens ej viste hvem samme Smør Støche
hafde udj høestaalet hensat, angaaende nogen uld Provsten vil sigte Marete SimensDatter for,
derom kunde vidnet ej give nogen forklaring, berettede iche at have seet eller afved benefnte
Marete SimensDatter haver taget af den uld hun forre beskyldes, videre forklarede Vidnet at
have seet Smør udj Marete SimensDatters Kiste som Provsten var tilhørig, mere eller mindre
viste Anders Larsen ej at vidne udj Sagen, Ole Nielsen samt Peder Monsen Kindesunnet var
iche tilstæde, ej heller Stefnevidnerne at kunde afhiemble dj var given laulig varsel, Karj
Olsdatter Andalen møtte aflagde sin æd derhos bekiendte iche j ringeste maader da hun tiente
j brød med Marete SimensDatter kand sige hun nogen Utroskab udj en eller anden maade vise
mod Provsten, videre hafde Karj Olsdatter iche at forklare eller var videndes. Albricht
Pedersen begierede Sagen maatte opsettes til neste ting saasom de 2de af Kinnesund ej var
tilstæde tillige Ole Batalen Paastoed derfore dj maatte forelegges lavdag.
Afskeediget
Efter Citantens Paastande bevilges at Sagen til neste Rettesdag opsettes, hvor da Provsten Hr.
Peder Dyrhuus eller fuldmegtigen Albricht Pedersen haver at møde for videre Deris
protestation at anhøre, i ligemaade forelegges Marete SimensDatter til samme tid at møde
under vedbørlig Straf j følge af lauven, De 2de indstefnte av Kinesunnet, som ingen varsels
mænd var tilstæde at kunde afhiemble dj var laulig Stefnet saa kand dj iche forelegges lavdag
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mens beroer til laulig omgang skeer, Ole Batalen der er af de Svanningers birch kand ej
drages fra sit rette forum men faae der søges og tiltales, naar saa lauvmessig med Sagen
omgaaes skal siden kiendes hvad forsvarligt kand vere 3de gange udraabtes om flere Sager
var indstefnet de da ville fremkomme, men ingen indfant sig.
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 17-18
Dato: 15. august 1740
Sted: Standahlen
For og att benefnte Dag og tiid, blev inden Tinge og for Retten /: i følge af Høyædle og Velbr.
Hr: Stiftsbefallingsmand og Justitz Raads Baggers sambt Høyædle og Velbr. Hr. Etats Raad
og præsident udi Bergen Limes, som Kongl. anordnede Commissarier udi afgangne Stift
Ambtskriver Suanenhielms Sterfboeder til Kongl. Maite Foged Hans Thiis Nagel og mig
Ouden Videro, tillagde skrivelse ordre Dat: 4 Junj 1740: Udi hvilken foran staltes at Kinds
Præstegields Kirker udi Sundfiords Fogderie /: hvilke afg: Stift Ambtskriver Suanenhielms
Arfvinger er tilhørende, men til afdrag paa Bemelte Stiftambtskriver Debet till hans Maits
Cassa, til Auction ere foranstaltede at opbyde og de høist Bydende paa Kongl: forvendtede
Approbation, at til slaaen, med reservation for Kiøberen til afgangne Suanenhielms sambtl.
Arfvinger, men in Specie till Velædle Morten Suanenhielm som Berørte Kirker Revenuer skal
have oppebaaret, for dend paa samme Kirke, efter tagne siufns og besigtelses foretning
Befindens Brøstfeldigheder og desses Aaboed, og selv da først til Auction Separation enhver
at Kinds Præstegields Kirker opbuden saaledes:
1. Kinds Hoved Kirke som Blev indsadt og opbuden for 150 Rdr. Hvorpaa i alt Bud Blev
giordt; Alder indsadt for 100 Rdr. men af ingen Buden:
2. Blev Bremangers Annex Kirke opbuden og indsadt for 100 Rdr. Men Blev af ingen noget
Bud giort, Alder indsadt for 50 Rdr. for at encouragere Liebhaberne til at Byde, men Blev ei
heller af nogen giort Bud.
3. Blev Suanøe Annex Kirke opbuden og indsadt for 100 Rdr., men ingen libhaber som noget
Bud sig indfandt.
Deretter Blev alle forbenefnte 3de Kirke under et til Auction indsadt og opbuden for 300 Rdr.,
hvorpaa intet Bud fuldte, Alder indsadt for 250 Rdr., hvorpaa adskillige Bud skee, som
Continuerede indtil Velædle Morten Suanenhielm, som ved Auctionen var tilstede omsidder
Blev, for melt 3de Kirke dend høyst-bydende, og hannem tilslagen for dend Summa 290 Rdr.,
som dog Beroer paa den høie Herre Committeredes, nærmere forefindende, til paafølgende
forvendtede Kongl: Allernaadigst Approbation; For dend af Hr: Suanenhielm giort Auctions
eller Kiøbe Summa 290 Rdr., omviiste hand for Kongl. Maite Foged Sr. Hans Thiis Nagel /:
udi hvis overvær Auctionen skeede :/ fornøyelig Caution som af Velmelte?? Fogden Blev
imodtagen; eller forestillede Velædle Morten Suanenhielm, at hannem under det giorte Bud,
Blev reserveret Kirkener indkomster for Indeværende aar, at maatte følge hannem som Kiøber
under den Anbuden Suma.
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 23-25
Dato: 16. august 1740
Sted: Standahlen
Ermelte tiid og sted forestillede Kongl: Mait Foged Sr. Hans Thiis Nagel Beden: Det hand
fandt sig beføjet i anledning af det Høi-Kongl: Rent Cammer udi som for Aar 1738 aflagde
Allerunderdanigste Regenskab, Udsatte mangler udi dend 4de Artl: 5te post at tilspørge
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Christopher Nibe, Gastgieber og Boende paa Gaarden Hellewigen sambt lensmanden Anders
Nielsen Standahl, om ikke de Arbeider som udi Aaret 1737 opvirkede dend da fundne Hval
ved det sted Furresund, Behøveden tillige med dend der Diverse tiider ved samme Hval holdt
Nattevagt dend skarpe Vintere tiid, saa dend ved storm og U:vejr skulde Bortdrive eller noget
af Spekket forkommen: Dertil saa vel Christopher Nibe som Lensmanden Anders Nielsen
Standahl, eenhver for sig og Begge tillige Eenstemmig svarede? At det ei allene var høit og
U:forbigiengelig fornøden saa mange folk ved Arbeidet med dend forbenefnte Hval at
opvirke, men end og at det Antal folk som ved samme om Natten Holdt Vagt høiligen
fornødige den, og udstoed store travallie, fast over deres Efne, tilstoed og at enhver Directe
efter dend over samme Arbeide forhen forrettede Regning, Rigtig er vorden Afbetalt; Dernes
tilspurte Velermelte Fogden forbenefnte 2de mend, om det ikke var dennem vitterlig, at ham
tiener med 2de Mand Henreist til Furresund som var 3de Miile, for at opmaale forbenefnte
Hval, og at hand strax derefter, Reiste igien til Fogdens Gaard Furre, uden at fare nogen anden
stede hen, sambt at de af hannem satte førringe folk Rigtig Blev for hver Miil Afbetalt? Dertil
forbenefnte 2de Mend svarede: at det ei alleene var dennem velbekiendt at Fogdens tiener for
at opmaale Hvalen, til Furresund med 2de Roere – folk var henvist, men endog at hand derfra
reiste igien Directe til Fogdens Gaard, og ingen Anden sted fra, sambt at hans satte Rore folk,
for deres Skydsen rigtig blev betalt: Videre Blev finderne for Hvalen sambt Christopher Nibe
fremkaldet, Item lensmanden Anders Nielsen Standahl, samt ettermelte tilstedeværende 5
Mænd, Nafnlig Joen Knudsen Tywold, Fallentin Odsen Høewigen, Cornelius Castensen
Sortewig, Lars ibdm og Jacob Andersen Standahl, som stedse var fra Begyndelsen til Enden
af samme Arbejde, sambtl: tilspurte, hvor meget Spek der Blev i behold og opvirkte af samme
Hval /: efter at findinge Spekket var fradragen; Dertil de Erstatning forklarede at det i behold
værende Spæk, Blev nedkastet udi 24 furre tønder dog løslig nedlagt, hvilke ikke var fylte,
tilmed Baaden paa hvilke samme Spek blev ført, ikke mere drægtig end 24 tønder Item Blev
og af dennem forklaret at udj en liden fem Keippings Baad, Blev indlagt Eendehl Last Spek,
som ungefehr sig til otte tønder /: dog meget slet og Bedervet, sig kunde bedrage, ja var saa
mavert og U:duelig, at naar et stykke U:forvarende falt af deres Hender Ud i Søen, sank det
ligesom en sten, hvilket og af de 4re nærværende Mænd, nafnlig Elias Hammerset Ole
Andersen Walvig, Ole Olsen Walvig og Dis Gregoriusen Espeset som førte samme Spek til
Furre fogdegaard, Eenstemmig bevidnede og tilstoed: Sluttelig Blev sambtlige
tilstedeværende og forbenefnte Persohner af Kongl: Mait Foged tilspurt og questioneret? Om
ikke dend forbenefnte Hval hafde Kieftebeen og Barder, som kunde være nyttige og til penge
udbringen: Dertil de Eenstemmig Svarede: At berørte Hval hafde vel Kieffebeen hvilke vare
Sønderslagen og af ingen slags bonitet og befandtes endnu en haab af samme Been liggende
udi stranden hvoraf nogle stykke for Retten Blev Anviiste som fandtes at være saa møre at
mand med en Kniv lettelig kunde stinge Dennem igiennem og af aldeles ingen Verdie; Barder
forklarede de at der fandtes slet ingen paa samme Hvall; Paa forestaaende og indførte giorde
forklaringer, var Kongl: Maite Foged Sr. Nagel, Begierende, at Hannem et U:villigt
Tingsvidne fra Retten Beskreven maatte vorde meddehles, hvilket ikke kunde Benegtes, men
det som saaledes inden Retten passerede, Blev igien Under Rettens fulde forsegling,
Beskreven udstoed: ..
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 25-38
Dato: 17. august 1740
Sted: Standahlen
Bemelte tiid blev een fra nestleden Vaarting opsadt Sag paaraabt som dend tid saavelsom til
Nærværende Ting, at Kongl: Maite Foged Sr. Hans Thiis Nagel, ved Bundelensmanden
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Anders Nielsen Standahl, paa Justitiens vegne er vorden indstefnt, Contra Ole Andersen
Staføen, fordi hand udi sit Ægteskab skal have Bedrevet Lejermaal med et Qvinde Menniske
af Nafn Giertrud NielsDatter, Begge af det før værende Suanøe gods: Dend indstefnte Ole
Andersen saavelsom dend af Hannem besvangrede Giertrud NielsDatter mødte Begge for
Retten; Tillige indfandt sig og Sr. Christopher Nibe som tilkiendegav at være af Højædle og
Velbaarne Hr: Stiftsbefallingsmand og Justitz Raad Christian Bagger, anbefalet og beskikke
at være forberørte indstefnedes Personers forsvar for under retten, og deres Sag at Maintenere;
hvorom hand ydermere udi Retten fremlagde Høibemelte Hr. Stiftsbefallingsmandens hannem
tillagde skriftlige Ordre og Constitution, Dat: 20de Juny nest afvigt /: Dend Nibe ærklærede,
at være hannem neste –gaar –dags af Fogden Sr. Nagel først overleveret :/ som for Retten blev
oplæst og skal iblant Acterne vorde indlemmet: Hvorefter Christopher Nibe forestillede: at
efterdi hand af dend hannem gifne Constitution, erfahre at de indstefnede Persohner, som med
sin anden Lejermaal haver Beganget, skal være hver anden nær Beslægtede, og hand derom til
denne tiid ej hvori mindste Underrætning, ei heller paa tilspørgelse viste nogen af
tilstædeværende Almue om deres Slægteskab, at give nogen Underretning og forklaring;
kunde hand for denne siide Sagen paa de Beskyldtes Vegne og til deres forsvar, ei videre
procedere, men var Anholdende om dends Anstand til Næste – ting, Da hand Imidlertid vilde
lade sig om denne Haandels Nøye Undersøgning og beskaffenhed informere sambt
Vidnesbyrds indstefne, til paafølgende nærmere procedur paa de an og Beskyldte, Deres
videre forsvar: De 2de indstefnede og Sage Gifne, Blev at Retten tilspurdt: om de med
hinanden Denne deres tillagde Horerie – Synd have Beganget: Svarede: Jae
Tilspurdt om de begge for saadan deres Begangne Synd og forargelse har udstaaet Kirken
Deciplin, hvortil de svarede: Jae: at de begge Kirkens Deciplin har Udstanden; Manden Ole
Andersen blev tilspurt: om hand med dend af Hannem Besvangrede Giertrud Nielsdatter er
Beslægtiget og hvor nær med hver anden beslægtet dertil hand svarede: At hand ei Afveed,
det hand med hende er Beslægtet: Giertrud Nielsdatter paa samme Question svarede: at hun
ikke veed sig at være med Ole Andersen Beslægtet: End Blev Begge Saggifne tilholdt: at hvis
de maatte være udi mindste viidende om, at de med hin anden ere Beslægtiget: De da saadant
for Retten Rundt ud vilde tilkiendegive: Dertil de begge gav udi giensvar: at hvis de derom
hafde vist sig til hver anden at være beslægtiget, skulde de saadant frit ud have Bekiendt, men
veed sig saafald ikke skyldig at være: Udi Sagen Blev da denne sinde saaledes Afskeediget
foruden de af Christopher Nibe udjnden Denne Sag giorde forestillelse og forindførte Begier
om Sagens Anstand; Finder Retten det fornøden at lade med denne Sag for en tiid bestemme
paa det nøyagtig Undersøgning Imidlertid til opliusning udjnden Hvorvidt dend indstefnede
Ole Andersen, een Ægtegift Mand, der haver hans Ægte Hustrue endnu Levende, kand være
med dend af hannem Besvangrede Giertrud Nielsdatter, Beslægtiget :/ kand blive at
indhendte, som strax Øfrigheden Bør tilkiendegive, til nærmere foranstaltning og Sagen
ydermere giørende, paatale:
Til Dette Ting og sted hafde Sr. Gedding, Ligesom og til næst afvigte Vaarting, men nu til
dette ved mundtlig stefnemaal for Retten Ladet Citere Sr. Berendt Engelman Lund; Lige efter
det selv samme skriftlige stefnemaal som hannem til afvigte vaarting Blev given; Sr.
Engelmand Lund mødte og vedtog stefnemaalet Monsr. Falch Geddings tieniste – karl, Ole
Larsen, overleverede udi hans Huusbondes skriftlige indlægg, Dat: 15 Aug: 1740, som
indeholder hans paastand om Endelig Domb udi Sagen, samme Blev for Retten oplæst og skal
iblant Acterne vorde inddragen. Sr. Engelman Lund fremstoed for Retten og forestillede: at
som hand u:formodentlig maatte fornemme, hvorledes Sr. Falch Gedding paa Storøen til
sidstleden Vaarting her for Retten i sine skrifter saa aldeles skammelig og U: Christelig haver
begiægnet, hvilket hand den tiid formedelst Vigtige affaires ikke ved Retten kunde være
tilstede, mindre ved tinget nærværende, samme at anhøre til Besvar, men som hand nu erfarer
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at Falch Gedding alleene practiserer paa at efterstræbe ham, var Engelman allene Denne sinde
Begierende /: for at søge sin Lovlige Regress og vedbørlige Satisfaction :/ at Falch Geddings
forhen i rette lagde Documenter, maatte gives hannem beskreven i tiide for Anstundende
Høsteting, hvilket hand sagde ydermere udi sit nu i retten frembringende skriftlige Indlegg, at
være forlangende Hvilket Indlegg og af Sr. Engelman Lund, udi Retten Blev fremblagt, og
lydelig oplæst, sambt skal vedbørlig iblandt Acterne Blive inddragen, Bemelte Indlegg var
Dat: 16 Aug: 1740:
Ydermere tilkiendegav Engelman: At hvad Sagen imellem Falch Gedding og Peder Andersen
Høedahl, sambt dend inden Retten forhandlede omstendigheder er Belangende; at Peder
Andersen derfore er bleven anseet saaledes, at Engelman formeente det ikke nu paa nye var at
igientage, og derhos paastoed at Falch Gedding udi dend Sag som vilde vedkomme ham og
Falch Gedding, hvilken Sag tracterer om honeur Æres og et godt Rygtes forkleinelse, maatte
Blive af Retten tilholdet enten selv personligen at møede, eller og et Lov-skikket forsvar til
næst Anstundende Ting at forskaffe, Da hand Agter ei alleene at begynde men end og at
forfølge Sag vedbørlig imod Falch Gedding, refererende sig til forordningen af 19 Aug: 1735
der byder at ingen maa gaa for anden i rette, forinden hand dertil lovlig er Beskikket:
Imidlertid vilde og Engelman herved yderligere paastaae, at om Dommeren ikke skulde finde
Sagen af den Beskaffenhed at dend enten formedelst foranførte eller og i følge loven 1te Bogs
4de Capit: 2 Artl: maatte blive fra Retten afbeviist, at Sagen Da maatte Blive opsadt til
Besvaring og Lovlig Contra-stefning, indtil foranmelte nest anstundende Høste-ting, og
ervarted derpaa en lovforsvarlig Behandling. Udi Sagen Blev Da denne sinde saaledes
Afskeediget saavidt Sr. Berendt Engelman Lunds under denne Sags procedur /: Svevende
Imellem hannem paa dend ene og Monsr. Falch Gedding som Citant paa den anden siide :/
giorde paaberaabelse, Ventilationer og paastande, Angaar, af samme udfinder Retten / Det
Bemelte Engelman Lund Beraaber sig paa at Sagen /: som ikkun Imellem ham og hans
Contra-pardt er vorden paastefnet /: skal vedkomme Peder Andersen Høedahl, som ikke af
enten af parterne engang er vorden under Sagen indstefnt, mindre af Actor udi hans hverken
Stefnemaale eller forsætte i ringeste næfnt, at være Sagen vedkommende, og des Aarsage
forlanger Sagen at maatte Blive fra Retten afviist, ydermeere Beraabede sig paa lovens 1te
Bogs 4de Capt. 2den Artl. sambt forordningen af 19 Aug. 1735: Ved hvilke første
paaberaabelse Hand formeener at Peder Høedahl som om Sagen paagieldende eller
Vedkommende, Burde for Sagen vært indstefnt, og ved den anden paaberaabelse af
forordningen formeene hand at Sr. Gedding enten Bør have sig et lov skikket forsvar til næste
– ting beskikke, eller og selv persohnligen at møede, hvilke forberørte Engelmand
paaberaabelse, Retten finder aldeles ikke at være af dend Belang eller egenskab, at dend
hannem af Sr. Gedding gifne Æreørige Sigtelse, desformelst fra Retten kand afviises, og det
under et Bladt paaskud, at Sigtelsen Peder Høedahl som en udi Stefnings U=benefnt, skulde
vedkomme og paagielde, men i dend sted eragte Engelmand som Sage-giver, samme følgelig
de ergangne Festermaale, at vedblive og tilsvare som dend der egentlig for Sagen staar. Eller
Eragter i det øfrige, at Blive Sr. Engelmans giorde forlangende om Sagens Anstand til næste
ting følgelig hans derom forhen andragne raisonges, paa det hand ej med Retten skulde klage
sig overilet, Da hand og De forlangede og af Sr. Gedding i rette Lagde Documenter,
Copialiter, mod vedbørlig Befaling, U: veigerlig skal Blive meddehlet. Dermed Da Sagen,
Uden videre forhol, til Endskabe Befordring til Anstundende Høste-ting som for er melt
Bliver Beroende:
Til Dette Ting og sted hafde Jochum Berentsen Lille Høedahl ved mundtlig kald og varsel for
Retten ladet indstefne, Hans Naboe Abraham Zachariasen Lille Høedahl, fordi Hand paa 2de
steder, haver skilt een Elv fra dends gamle løb, og derved bannet vei for dend need over
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Citantens Jord, og hvorved hannem stoor Skade er vorden tilføiet: Dend indstefnte Abraham
Lille Høedahl Blev efter Loven 3de gange paaraabt, men mødte ikke ei heller nogen paa hans
Veigne, Kaldsmendene Anders Andersen Standahl og Peder Larsen Ousevigen fremstoede for
Retten, og Under Eed Afhiemblede stefnemaalets Lovlige forkyndelser: Citanten forestillede
ellers at hand udi anden tilfelde hans Jord angaaende, af forbenefnte hans Naboe tillige skade
er vorden tilføiet og hvorom hand forestillede sig at Retten ei inden Tinge, uden foregaaende
Siufe og Grandskning paa Aasteden, kand skiønne eller Dømme; Herudj eden Blev saaledes
Afskeediget
Lovens 1te Bogs 16 Capit: Byder Udtrykkelig, at naar nogen Beklager sig forurettet at være,
paa Jord, Eng, Skoug – skifter, Gierder, Vandfald, Bygning Græsning i fællet og alt saadant,
som ikke kand kiendes paa, førend Syn og Besigtelse sker, Da skal Sorenskriveren med 6
Laverettes mend som Fogden opnefner, komme paa Aastederne, og der grandske og Besigte
hvorledes det haver sig dermed, og paa hvilket Dommeren paa Aastedet skal Dømme: Da som
denne paastefnte og af Jochum Lille Høedahl paa ankede Sag, Contra Abraham Lille Høedahl
der hannem til skade har skilt en Elv fra dends gamle og sædvanlige Løb, og derforuden i
anden tilfelde ved samme hannem skade tilføjet, ikke inden det Almindelige Ting kand blive
at paakiende, Bliver dend følgelig Lovens før paaberaabt Bog og Capt: herved til Aasteden
henviist, hvor Sagsøgeren for Sorenskriveren og U:villige mend, efter foregaaende kalds og
varsel, sit Søgesmaal herudj eden have at formere og udføre; Derefter da ydermeere kand /:
efter førende Beviise og Begranskede omstendigheder, herudj eden vorde kiendt og Dømbt H:
Retter:
Til nærværende ting og sted hafde Ole Samuelsen Ramsdahl for Retten ved mundtlig kald og
varsel Ladet Citere, hans Naboe Ole Hansen Ramsdahl fordi hand hannem med U:tilbørlige
ord skal have Begiægnet; til Vidnisbyrd herom indstefnet Carsten Hansen og Bornj
Andersdatter, Item Dordej Powelsdatter, tienende paa Bemelte Gaard Ramsedahl; Denne Sag,
forklarede Actor at være til sidstleden Høste ting af Hannem paastefnet, Ligesom og Ole
Hansen samme tiid, formedelst hans udeblivelse til sidstafvigte Vaarting Lavdag Blev
forelagt, men Sagen til berørte ting /: formedelst som Iis og U:føre ei Bleven paastefnet; Dend
Citerede Ole Hansen Blev efter Loven 3de gange paaraabt, men mødte ikke, ei heller nogen
paa hans Vegne; Kaldsmendene Anders Andersen Standahl og Carl Axelsen Stawigen
fremstoede for Retten og under Eed Afhiemblede stefnemaalets Lovlige forkyndelse for Ole
Hansen; Citanten var derefter Begierende at hans indstefnede Vidner for Retten deres
Eedelige forklaring maatte aflegge, hvorpaa 1te Vidnet Casten Hansen for Retten Blev
fremkaldet, som retten aflagde Corporlig Eed, vidnede og forklarede; at hvad ord hand af Ole
Hansen Ramsdahl som nu er vorden paastefnt, og imod Ole Samuelsen ibm Udtalt, passerede
dennem imellem udj Aaret 1739, om Vinteren Jueletider, Iligemaade forklarede det andet
Vidne Bornj Andersdatter, at de Imellem partene passerede ord hvilke nu er paastefnte, og om
hvilke hun nu skal Vidne, faldt dennem imellem om Vaaren 1739 ved De tiider folket Saaede:
Ligeledes Udsagde Vidnet Dordej Powelsdatter, at hvad ord hun haver hørt og som af Ole
Hansen skal være Udtalt, og nu paastefnt, at hun skal Vidne om, tildrog sig om Vaaren 1739,
ved De tiider at folket Saaede: efter hvilke omstendigheder udi Sagen saaledes Blev Eragtet:
Lovens 1te Bogs 13 Capit 23 Artl: Byder udtrykkelig, at efter aars forløb maa ingen Vidne
føres, paa hvis nogen af andres Mund hørt haver; Thi kand Retten i følge samme, ei tilstede
Disse af Ole Samuelsen Ramsdahl udi denne sag indstefnte Vidnisbyrde at føre; saasom
meere end halfandet Aar er forleeden siden de paastefnte U:tilbørlige ord af Ole Hansen
Ramsedahl er vorden Udtalt; Tilmed er Sagen ikke af Citanten i rette tiide paaskadiget som
Burde ske paa Fresk foed og til ført ting, som hand lovlig kald og varsel til fand give, som
burde været sked til Vaartinget 1739. Da dog Sagen først af Hannem efter 2de tings forløb og
ikke forinden Høstetinget efter protocollens udviis har været indstefnte og atter til nu
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indeværende Aars Vaarting opholdet med stefnemaal Sagen at forfølge; Thi Bliver Sagen for
hans eget ophold skyld, og for egen Regning afviist, som udj eden samme for Berørt Aarsager
skyld, af Retten Bliver ophævet og ei videre bliver at paakiende.
Til dette ting hafde Ole Marquarsen Sandwigen ved Mundtlig kald og varsel for Retten ladet
indstefne Niels Hoflands Hustrue Gunnilde Olsdatter, for U:tilbørlig Snak og tale; til
vidnisbyrd herom indstefnte Iwer og Ingebore Hofland, sambt Cornilsche Christensdatter;
Denne Sag er og til sidstleden Høsteting vorden indstefnt og inden Retten anhengiggiort
sambt indført, og dend Citerede Gunnilde Olsdatter til næste ting Lavdag forelagt, men til nest
afvigte waarting, hør Sagen, ei formedelst indfaldende mengde som Iis og U:føre, været
indstefnt: - Citanten refererede sig til det andragne stefnemaalds indhold: Dend Citerede
Gunnilde Olsdatter Blev efter Loven 3de gange paaraabt, men mødte ikke; Kalds mendene
Anders Andersen Standahl og Carl Axelsen Stawigen frembstoede for Retten og under Eed
afhiemblede stefnemaalets Lovlige forkyndelse: Derefter Citanten paastoed, at hans indstefnte
Vidner for Retten maatte vorde afhørte, hvorpaa Vidnet Iwer Hofland først fremkom, som
etter aflagde Corporlig Eed, forklarede; at nestleden Høst, kom engang dend indstefnede
Gunnilde Olsdatter Reisende fra Sandwigen hvor Citanten er Boende, og kom ind udj Vidnets
Huus, hvor hun fortaldte, at 2de af hendes Smaler, fandt hun iblant Ole Sandwigens Creature
og dend 3die tilhørte Johannes Qualvigen; Derefter fremkom det andet Vidne Ingeborre
Hofland som efter Aflagde Corporlig Eed vidnede: at hun nestleden Høst hørde Gunnilde
Olsdatter Hofland sige til Ole Sandwigen disse Ord: Jeg fandt 2de af mine Smaler eller
Souver iblant dine og dend 3die tilhørte Karj Qualvigen, men du maa ikke klippe dennem,
førend ieg kommer ind; Høret hende ogsaa sige: Der kom 24 Kied udpaa landet, men de kom
ikke bort for Alle: Atter sagde Gunnilde Olsdatter disse ord: der var seet 3 ung – smale sier
udi mo mands Bommen ude ved Havet, men nefnede ikke, hvad mand det var, eller nogen
Nafn: end frembkom det andet Viidne Cornilsche Christensdatter Sandwigen, som efter
aflagde Eed, Vidnede og forklarede; at hun nestleden Høst hørde dend Citerede Gunnilde
Olsdatter Hofland, hafde samtale med Ole Marquarsen Sandwig, til hvilken hun iblant andet
sagde disse Ord og hannem med samme tiltalede: Der er 3de smale – bester iblant hans
smaler, Du maa ikke klippe dem, førend du giør mig bud hvorpaa Ole Sandwig svarede: saa
viis var hand før: Atter sagde Gunnilde Olsdatter: Du skal ikke giøre som du giorde i fior: Ole
Sandwig derpaa spurde: klipte ieg den smale i fior, dertil hun svarede: at hun det ikke har
sagt; Ole Sandwig derimod svaret hende saa: Sig da dem det til som det haver giort, og siig
mig det ikke til; Derpaa svarede offbenefnte Gunnilde Olsdatter atter: Haa! Haa! mand I maa
ikke giøre Jer saa stoor, der var 24 Kied sedt i Ultangen, De Blev ikke heller Borte for alle,
Kiede siden Blev seet i Bommen ved Havet, og rid dermed Diævler i Vold: Videre hafde
Vidnerne paa tilspørgelse herom ikke at forklare; Citanten Ole Marquardsen paastoed en
Endelig Domb udi Sagen, med paastand at hand for de hannem tillagde U:tilbørlige Ord,
maatte vorde saaledes frikiendt, det hannem ikke nogen Hinder paa nafn og Rygte, derved
skulde tilføyes, og at dend paa processen anvendte Bekostning med stefnemaale, tids Spilde,
Vidners førelse og Ophold, imindste med 2 rdr. 3 mrk. maatte Blive erstattet; Fogdens
Fuldmægtig tiener Monsr. Ludolph Withe, forestillede: at etterdi Sagen i sig selv ikke er af
nogen importance, indstillede Hand til Rettens skiøn om ikke dend Sag – gifne med en liden
Mulct til Skoele Cassen Burde vorde anseet; Thi Blev herudi eden Dømt og Afsagt. Det er af
de under denne Sage procedur, førte Vidners aflagde forklaringer Bleve opliust og Beviist, at
dend Citerede Gunnilde Olsdatter Hofland, Citanten Ole Marquarsen Sandwig med adskillige
U: tilbørlige ord haver Begienget, og som før udj Acten er vorden inddragen og nærmere der
er at fornemme; samme af hende udtalt og med Bagvaskende Mund, udgjvede Ord, kiender
Retten at Bør ikke komme Ole Marquarsen Sandwig Eller nogen af Ham, til mindste
præjudice paa nafn og gode rygte, men være hannem og dennem i alle maade u:vedkommelig;
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og paa det at Gunnilde Olsdatter Hofland, en anden tid kand vogte sig og bedre tage vare hvad
hendes Mund taler, saa at næsten derved ikke lider Bagvaskelse eller mindste forkleinelse;
Bliver hun for denne som dend første hendes beviiselse forseelse; tilfunden at Bøde til Skoele
– Cassen 2 mrk. 8 s: sambt at Betale og erstatte Citanten hans Anvendte process omkostning
med 2 rdr., som alt Bør udredes og betales inden 15te Dage under Adferd efter loven og maa
saaledes tidt forbenefnte Gunnilde Olsdatter, fordi hun nu til 2de ting ei efter foregaaende
stefnemaal haver mødt eller det ringeste til Sagen svart, have ogtage Skade for Hiemgield:
Til dette ting og sted, hafde Niels Olsen Hoflands-Berget ved Mundtlig Kald og Varsel, for
Retten ladet indstefne Mons Pedersen, tilholdende paa Gaarden Batallen, Hans Hustrue Allis
Iwersdatter Batallen, fordi hun hannem med u-tilbørlige Ord skal have Begienget; Citanten
som mødte for Retten, tilkiendegav Vidner som hand agtede at føre, Nafnlig Jan Hendrich
Batallen og Johannes Olsen Tonemb; Sagen eller til nestleden Aars Høsteting inden Retten
anhengiggiort og indtalt, og til indeværende Aars Vaarting fra Retten paaraabt, Da Citanten
sig ikke med Sagen indfant, som hand og selv nu for Retten tilstoed, at Sagen til Vaarting ei
af Hannem er vorden paastefnt; Dend indstefnede Ahlis Iwersdatter, Blev efter Loven 3de
gange paaraabt, men mødte ikke; Kaldsmendene Jacob Andersen Standahl og Torgier Larsen
Øfre – Standahl fremstoede for Retten og Under Eed afhiemblede stefnemaalets loflige
forkyndelse; Det eene indstefnede Vidne Johannes Olsen Tonumb Blev paaraabt, men mødte
ikke; eller var Citanten Begiengede at med Sagen til næste-ting Blive Beroende, indtil hand
Begge anførte Vidner til vidnisbyrds Afleg faar indstefnede; Imidlertid Blev under proceduren
opliust og af det ene Vidne Jan Hendrich Batallen forklaret, at de af dend indstefnte Ahlis
Iwersdatter imod Citanten udtalte Ord: passerede udi Aaret 1739 om Vaaren imellem
Kyndelmisse og paaske-tider, som nu er over Aar og dag siden; Imidlertid Bliver Sagen efter
Actors forlangende til næste ting Beroende, om hand ellers samme, for Godt finder, nærmere
at giøre paatalt eller paastefnt:
Till dette ting og sted hafde Encken Margarethe Roteness afgangen Niels Carstensens
efterleverske Boende udi Førde Skibbreede og samme Sogn ladet indstefne Peder Andersen
Høedahl, hvorom Sag til nestleden Vaarting er vorden ført og i protocollen samme tiid
indført: Efter forbenefnte Enkes Begier fremkom Monsr. Jørgen Høgh, og af Retten var
Begierende. At Sagen til neste ting maatte Blive opsadt, I henseende at Sagen vedkommende
og afgangen Margarethe Rotenesses Arfvinger i følge af Retten forafskeedigelse til næste,
ikke til nærværende var indstevnet; hvilket var skeed formedelst dend U:lykkelige Hendelse
Enkens nu Afdøde Mand Niels Roteness paakom, da hand seeniste her fra Vaartinget paa
Vejen til hans hiem, Blev Borte og drognet, Hvorover Enken ingen Underrettning om hvad
som dend tiid passerede, kunde ham, og vilde Benefnte Høgh paa Enkens Vegne til næste ting
Beviislig-giøre, at Peder Høedahl udi den paastefnte Sag findes skyldig, i det hand for
Berendt Engelman Lund har trædt udi Caution, Peder Andersen Høedahl mødte og
tilkiendegav, at hand atter til dette Ting, af Enken Margarethe Roteness, for Sagen er vordet
indstefnet; Men som hand nu formener, at Contra – parten har forlanget Sagen til neste ting
hen sadt, imod hvilke Begier hand intet hafde at indvende, men refererede sig til hans for
Retten nest afvigte Vaarting tilførte Replique:
Thi Blev Afskeediget
Da det af Citantinden for denne Sag Marithe, afgangen Niels Rotenesses efterleverske er
vorden forlanget, som og af Contra Citanten Peder Andersen samtykket, at med Sagen
imellem dennem under eenhvere foranført og paaberaabt omstendigheder; til næste ting skal
Blive Beroende; Samtykke saadan deres eget forgodt Befindende; Lige som Sagen Imidlertid,
paa nærmere jndtale Blive Henhvilende, under deres Vidner for Godt Befindende:
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Til dette Ting Blev af Kongl. Maite Foged Sr. Hans Thiis Nagel for Retten forestillet: At /:
efter en til hannem af Christopher Nibe indkomne skrivtlige angivelse af 11 Aug: nest
forskiunet :/ Ved dend Gaard Indre – Rexten udi Kinds Præstegield og Sogn Beliggende, skal
være Bleven funden dend 30 Julj sidstleden /: og til Landet ført paafølgende 31te Dito /: af
eftermelte Mænd og Biergere, Nafnl: Klokkeren til Kindens Præstegield, Biørn Klingenbergs
Dreng Lars Mathiasen, Anders Decideriusen Rexten, Østen Johansen, Didrik Larsen og Lars
Hansen, alle Boende paa Rexten :/ paa Havet og uden for alle Land, omtrendt en fierdings Vej
uden for det Land Kinden, Nembl: een Skibs – Galioths Mast ungefehr 36 alen Lang, hvorved
fulte 12 stk. Toug, hvilke tillige med masten skal være gandske forraadnet og af Søen
fortæret, Tougene ellers af stykker og smaa stumper bestaaende og da mand Befrygtede, at
samme Biergede Vrag, ved tiiden kunde til meere skade; fandt Kongli Mai. Foged Sr. Hans
Thiis Nagel for godt, at Lade samme ved offentlig Auction til tings opbyde og paa dend høie
øfrigheds forvendtende Approbation, dend Høiestbydende at til slaae, forbenefnte fundne
Vrag-Gods; Finderne som for ere meldte, der vare tilvarslede til tings og ved Auctionen at
møede, af dennem indfant sig ingen; Ellers er det fundne Vrag Bleven af Christopher Nibe og
Mathias Jensen Klingenberg, anseet in Allis, af verdie for 8 Rdr., Hvorefter Da melte Vrag til
Auction Blev indsadt og for dend taxereds Summa opbuden med vilkaar, at Kiøberen som
dend Høistbydende, selv indestaar og Betaler saavel Biergeløn som de ved Vraget allereede
anvendte Bekostninger, uden at afføre samme fra dend udkommende Summa som det ved
Auction sig kand Bedrage; og da adskillige Bud paa det benefnte Vrag, af Diverse skede;
Blev samme omsidder Monsr. Jørgen Høegh, som dend høiest bydende til slagen for 10 rdr. 6
s., hvoraf, efter Christopher Nibes forestilling paa Biergerens Vegne, Blev ærklæret: at naar
de, for deres Berettigelse sambt Biergerløn og de allereede anvendte Bekostninger, maatte
nyde den halve deehl, af dend udkomne Auctions Summa, vare de dend i alt fornøyede; Og
dend øfrige halve deehl der bedrager 5 Rdr. 3 s: Henfalder da til Hans Kongl Maite Cassa,
hvor samme Bør til Indtegt og ansvar tilføres og Beregnes.
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 63-67
Dato: 4. oktober 1740
Sted: Knabestad
Aasteds Sag og forretning paa Gaarden Knabestad udi Brantzøe Skibbreede og Suanøe –
Sogn: Anno 1740 den 4de Octobr: Indfandt Jeg Sorenskriver Ouden Widerø mig paa Gaarden
Knabestad udi Brantzøe Skibbreede og Suanøe Sogn Beliggende, Tilligemed eftermelte
Eedsoerne Lavrettes med, Nafnlige Ole Johansen Stendahlen, Ole Marqvarsen Sandviig,
Hendrik Hansen ibdm, Joseph Nielsen Hatleset, Jacob Hansne Nøttingeness og Lars
Sortewigen, og det efter opsidderen paa Benefnte Gaard Knabestad, Peder Abrahamsen, hans
giorde ansøgning og Begier til en Aasteds Sag og forretning at udføre, Contra de 4re Gaarder
Øren, Echewold, Indre-Wadset og Sundhorwigens Besiddere, som nærmeste Angrentzende
till hans Gaard Knabestads Lejemaal, hvilke ej allene skal fornerme hannem, saavel i skoug
som Marker, men end og tilegne dennem for deres Gaardeparter større Begreb og Destance
end som fra gammell tiid dennem tilhørt haver, hannem alt saa til skade og præjudice,
hvorfore hand ere Endelig og Lovlig adskillelse imellem hans ejende og paa boende gaard
Knabestad og forbenefnte 4re Gaarders lejemaale, ved Skiel og Merker nedsettelse, er
forlangende: Iligemaade Beklagende sig for hans egen paaboende Gaards part, at hand efter
Lodd og Leiebøll imod 3de øfrige parter, hannem ligeledes udi Gaarden Knabestad
tilhørende, og som Beboes af Abraham Andersen, Ole Andersen og Anders Larsen, hverken
af Skoug eller Mark, Ager eller Eng, haver saa meget eller saa godt, som nogen af dennem for
deres Brug haver og des formedelst udjnden ald Hiemme Jorden, saavel Ager som Eng,
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Ligeledes en Endelig Ligning og Skilsmisse er forlangende, og tilkiendegav at have ydermere
til nærværende tid ladet indsette saavel Gaarden Øren, Echewold, Indre Wadset og
Sundhorwigens opsiddere; Item de 3de hands landbønder paa Gaarden Knabestad; Abraham
Andersen Ole Andersen og Anders Larsen, hans ydermeere Herudinden giørende paastande at
Anhøre og denne Sag videre at tilsvare, Enhver af de Sagen paagieldende, Blev paaraabte,
men ingen af dennem indfant sig; Hvorfor Retten æskede, det Citanten Peder Knabestad,
maatte afbeviise: Ved Kaldsmend som stefnemaalet haver formeret, det samme for
vedkommende lovlig er vorden forkyndet; Forbenefnte Peder Knabestad hertil svarede: At
intet andet stefnemaale af hannem imod de forbenefnte Sagen vedkommende er vorden
foredelt?? allene at hand ved egen persohn har ladet Eendehl af dennem viide, at nærværende
Dag og tid, skulde holdes Markegang paa Knabestad, og for eendehl af dennem aldeles ingen
Underretning, mindre stefnemaal til Forrettningen, Given, Imidlertid Indfandt sig dog
opsidderne paa Knabestad Abraham Andersen, Ole Andersen og Anders Larsen, uden noget
foregaaende stefnemaall til forrettningen, og enhver for sig svarede: At deres ombudsmand
Peder Knabestad udi ingen maade haver fornermet; men allene tilholdt dennem for deres
Brugende Gaardeparter, hvis enhver forhen er vorden udbyttet og tillagt ved Lensmand og
mænd, som derudjnden Imellem dennem forhen har giordt adskillelse, og hafde udj øfrigt
intet videre for denne sinde til Sagen at svare: Sr. Erich Hansen Ryg, som ombudsmand og
ejer for Gaarden Øren, indfandt sig ved forrettningen /: skiøndt handt til samme ej var Bleven
indvarslet :/ og tilkiendegav at hand gierne saae for sin egen som og Opsidderne paa Gaarden
Øren, Hans Vegne, der ligeledes mødte, at forbemelte Gaard Øren, fra Knabestads Lejemaall,
til Endelig efterrettlighed, og videre Disputer derved at forekomme Blev ved Loflige Merker
adskildte; det sambtl: Gaarden Knabestads Besiddere Ligeledes Bifaldede, og hvorefter Vi da
Begaf os hen; for at adskille Bemelte Gaard Øren fra Knabestads Lejemaal, og hvilken
adskillelse, med de vedkommende deres foreehnelige samtykke og Bifaldelse skede da
saaledes: At merket imellem benefnte Gaarder tager sin Begyndelse ved Gaarden Eegewolds
merke, hvor først en Merke-skiels-sten Blev nedsat paa et sted kaldet Oxse-Hollen eet Lidet
stykke norden for Lomme-Kiennen Derfra haver Merket sin strekning udi Nord imod SvarteKiennen, hvor den 2den steen i dend yderste Ende af Bemelte Kienne Blev nedsadt; Videre
gaar Merket op og inden for Høge – Hej Enden, hvor dend 3die sten Blev nedsadt som peger
op og Norden for Mandsvejen, der Vi paa een Liden Haug nedsadte dend 4de steen, strekkede
sig derfra op og Nord efter udi en Myhr, hvor dend 5te steen Blev nedsadt, Derfra igien gaar
merket op udi en stoor Alm staaende ved eet sted kaldet Souestien, og strekke sig derfra
videre op og udi høieste Fields-Egg: Hvilke nedsadte Merke, herefter skall være Ret
skilsmisse imellem Gaarden Knabestad og Gaarden Ørens Lejemaale; Med hvis sim saaledes
Blev forrettet skeed denne Dag til sin Ende: Dagen dernest efter den 5te Octobr, forfares med
forrettningen efter Citanten Peder Knabestads forlangende, som ærklærede, at efterdi hand till
denne Retten Holdelse, hafde forsømmet at Besørge Sagen med Loflig stefnemaal, agtede
hand samme ei videre med process eller Rettergang at fuldføre; derved ydermere omkostninge
og process at forekomme: Men trædde derpaa med de 3de hans Leilendinger og Opsidder paa
Knabestad udi een Kiærlig samtale om mindelig foreehning, der imellem dennem saaledes
Blev sluttet og vedtaget; At Rettens middel skulde lige efter de imellem dennes forhen
efterretlig holdt skilsmisse Merke udi Skougen, denne sinde nedsette Loflige Marke-skielssteen, der stedet herefter skulde skielme dennem imellem, til Endelig og vedvarende
efterretlighed paa alle siider; Og Blev da først Imellem Peder og Abraham Knabestad, der
med hin anden haver Skoug till fælles, og Imellem Anders Knabestad, deres tilhørende Skoug
ved eftermelte Merke saaledes adskildte: Dend 1te Markesten nedsadte vi paa et sted kaldet
smaa Kienne Res, pegende derfra Lige i øst og udi smaa kiennen, hvor der Blev hugget et
Kors i en Furre hvorfra Merket gaar videre i øst, og till een anden steen som Vi nedsatte Furre
i hvilken og Blev huggen et Kors, strekkede derfra lengere i øst og til et sted kaldet
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Quitekienn, hvor der i dend 3die Furre Blev hugget et Kors, derfra gaar merket videre og
Østen for Quite – Kiennen hvor en Markesten Blev nedsadt, som slutter Merket imod Ørens
Lejemaale Norden for disse nedsadte Merke, Tilhører Peder og Abraham Knabestad Skougen,
og Synden for Merkerne tilhører Anders Knabestad; Ydermere Blev efterskrefne Merker, till
skilsmisse igien Imellem Anders og Ole Knabestads skouge saaledes nedsadte, og Begynder
merket imellem dennem paa et sted kaldet Eike-Aas-Rusten, som Grendzer imod Indre
Wadsets Merke, hvor en Markesten Blev nedsadt og tillige staar en Furre huggen et Kors udi;
derfra gaar merket videre, og til et sted kaldet Trold-Helder-Holten, hvor dend anden steen
Blev nedsadt strekkede sig derfra og Nord udi Støls-Holdten, der vi nedsadte dend 3die steen
som peger derfra og udi Nordvest til et sted kaldet Støls-Skaar hvor den 4de steen Blev
nedsadt, End gaar Merket derfra videre i Nordvest og til en plats kaldet Karj-Kleiv der vi
nedsadte den 5te sten, fra hvilken Merket videre haver sin strekning Lige udi Haa-Gaarden:
Østen for disse nedsadte merker, tilhører Anders Skougen, og Synden for tilhører Ole
Knabestad dend skoug der findes; End videre Blev til skilsmisse Imellem Ole Knabestads
skouge-teig paa dend søndre kandt, og Peder tilligemed Abrahams Skoug, sadt efterfølgende
Merker, som Begynder paa et sted kaldet Skiedstoe-Bakken, hvor dend 1te Markesten ved en
Furre i hvilken var huggen et Kors, Blev nedsadt; Derfra gaar merket Lige i Sør, og til en
platz kaldet Aarebrug, hvor der fandtes en furre med 2de Kors huggen udi og vi der nedsadte
den 2den Markesteen som peger videre i Sør og Norden for Wige-Vejen der vi nedsadte dend
3die steen, fra hvilken merket strekker op udi høieste Aas-Bruen som helder Søer, der vi ved
een Furre med 2de Kors udj nedsadte dend 4de steen; hvorfra Merket gaar Lengere Sør og til
en stoor Jordfast steen, ved hvilken paa begge siider en sten til Vidne blev nedsadt, derfra
pegende Lengere i Sør, til et sted kaldet Svarte-Gill, hvor en Furre med eet Kors udi var
Bestaaende, og tillige Blev nedsadt den 5te steen, alle med sine Behørige Vidner :/ derfra
strekket Merket videre og lige imod Wige-Merket. Inden for disse sidste anførte Merker,
tilhører skougen Ole Knabestad, og uden for tilhører dend Peder og Abraham Knabestad, og
Lige igien imod Eegefiords Merket; Angaaende dend Furre-skoug som findes paa dend
Nordre kandt af Gaarden Knabestads Lejemaall og haver sin strekning paa dend ydre-kandt
fra Eegefiords Merke og til Ørens Merke paa dend indre kandt, hvilken Imellem Peder og
Abraham Knabestad hid indtil har været til felles; Da Blev Imellem dennem Besluttet og
vedtaget, at skougen paa dend kandt fremdeles imellem dennem til Lovlig Brug skulde være
og blive til felles, uden videre skifte og desslieg for nogen af siderne; Hvad sig Ageren
Imellem dennem angikk, og hvorpaa Peder Knabestad hafde ført Ankemaal; Da Blev Imellem
dennem vedtaget, at eenhver skulde for sit Brug, Beholde dend Ager som de forhen haft og
Brugt haver, uden noget videre Ankemaall paa enten af siderne: Ogsom vi efter vort beste
Skiøn tillige har befunden, at disse forbenefnte imellem opsidderne paa Knabestad Oprettede
Merke, i alt Loflig og Retferdig dennem er tilloddede; Saa kiende vi og for Rette at samme af
dennem efterdage, i all maade Bør efterretlig holden og være Rette Merke imellem enhvers
tilhørende Jordeparters skouge til Ævig-tiid; Hvad sig denne forrettnings paadragende
omkostninger anbelanger Da fornøyede Peder Knabestad samme til Rettens Middel, uden
foregaaende Domb, hvortil og de 3de øfrige Opsiddere Item Gaarden Ørens Besidder /: I
henseende at de i alt med hin anden var kommen udi mindelig forehning :/ kom hannem for
eendehl till hielp, som de til Bekostninges Contribuerede, og hvormed da denne forretning
skeed til sin Ende.
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 82-85
Dato: 2. desember 1740
Sted: (ikke oppgitt)
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1. Sagen imod Ole Staføen en ægtegift Mand der haver Beganget Lejermaal med eet Qvinde
Menniske af Nafn Giertrud Nielsdatter, hvilke er Berygtede at være hin anden Beslægtigede,
og hvorom Christopher Nibe af dend høie – øfrighed udi Sagen til Defensor for de
paagieldende er Beskikket; De paa Gieldende Bleve alle paaraabte men ingen af denne mødte,
Ellers Blev af Lensmanden Anders Nielsen Standahlen ærklæret og tilkiendegivet, at ingen af
de Sag-Gifne till dette Ting er vorden indstefnede hvorfor ved Sagen des Aarsage, ei videre
for denne sinde kunde tracteres, men Beror paa Justitiens vedbørlige paatale, Lov og
Forordninger Gemæss??.
3. Blev een fra Sommerting hensadt Sag paaraabt som af Christopher Nibe var paastefnt
Contra hr. Morten Suanenhielm, angaaende Gields fordring; Christopher Nibe som efter
Loven Blev paaraabt mødte ikke, Hr. Suanenhielm som var nærværende, svarede: at Sagen
Imellem hannem og Søgnings manden i mindelighed var forlig og ophævet, som i henseende
til Actors udeblivelse, for denne gang Retten dermed maatte Lade Betemme.
6te Blev en fra Sommertinget opsadt Sag paaraabt, som af Niels Olsen Hoflandsberget var
indstefnt Contra Ahlis Iwersdatter Batallen, hvorom forhen udi Ting-bogen fol: 36 er vorden
indført; Citanten Blev paaraabt men mødte ikke, ei heller nogen paa Hans vegne; Blev ellers
af Lensmanden forklaret, at Actor til dette ting intet stefnemaall udi Sagen haver forlanget,
men paa Justitiens vegne af hannem indstefnt: Dend Sag-Gifne Ahlis IwersDatter mødte, og
med Bøn indfalt for Retten, at om hun udi ubesindighed og hastighed af U:forstand haver med
U:tilbørlige ord Begiænget Niels Olsen Hoflandsberget, Retten Hende saadan Hendes
forseelse mildelig vilde ansee; Ligesom hun ærklærede at hun Bemelte Niels Hoflandsberget
ei andet vidste at paasige, end hvis en Ærlig Mand vel sømmer og anstaar, I hvilken
henseende Kongl: Maite Foged afsonde denne hendes forseelse med 2 mrk. 8 s. som hun til
Skoele-Cassen strax erlagde og til bemte Fogden leverede, sambt erstattede dend af
Lensmanden ved stefnemaal anvendte Bekostning, for hvilken hand og Blev fornøyet, dermed
Sagen Blev sluttet og til Endebragt:
Til dette Ting og sted hafde Sr. Falch Gedding ved mundtlig Continuations Stefning for
Retten Ladet indkalde Berendt Engelman Lund, Lige efter det samme stefnemaall som
hannem til næst afvigte vaar-ting og derefter til Sommerting er vorden given. Sr. Falch
Geddings tieniste-karl Ole Larsen fremkom og paa Hans Huusbondes Vegne fremlagde et af
Sr. Gedding forfattet Skriftlig Indlægg Dat: 30te Nowbr 1740, Sagen angaaende, hvilket for
Retten Blev oplæst og skal iblant Acterne vorde inddragen: Sr. Engelman Lund mødte og
vedtog stefnemaalets forkyndelse derhos forestillede at hand af de 2de Kaldsmend Joen
Knudsen Tyvold og Jacob Andersen Standahl, hafde Begieret, at skulde Contra-stevne Sr.
Gedding til dette nerværende Høste-ting hvilket hand ei andet vidste og paaled at stefnemaal
var formeret førend nu ved tinget, da hand U: gievne maatte formene, at saadant af
Kaldsmendene var forsømmet og intet stefnemaal forrettet det og Bemelte Kaldsmend for
Retten tilstoed at være af dennem forsømmet, foregivende at de sig ikke kunde erindre
hvorledes stefnemaalet skulde forkynde, og derhos ydermere forestillede Bemte Engelman
Lund, hvorledes hand ved skrivelse af 14de Nowbr sidstleden som og denne dag Persohnlig
har søget om eet Mindelig og Christelig forliig i Sagen at erholde, og hand endnu ikke har
erholdet hans derpaa Endelige Svar, og Engelman ydermere sagde sig at være Bleven
forhindret ved vigtige og magt paaliggende Reiser til Bergen, hvorfra hand /: formedelst
haardt paakommende veir, ei saa betimelig kunde tilbage komme, at hand om forligets
erholdelse hafde feilet, da derpaa kunde have foranstaltes hans videre forestillelse udi Sagen
ved Contra-stefning at giøre formeret; for hvilke Berørte Aarsager, saavelsom og i henseende
til at Besvare Sr. Geddings i dag for Retten producerede indlegg, som hand ansaa Baade
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vidløftig og hannem nærgaaende, Bemelte Engelman Lund var Begierende Sagens anstand til
Nest holdende vaar-ting, og om hannem ikke saa lang tiid kunde indvilges, ærklærede hand
sig strax at vilde han Høyædle og Velbaarne Hr. Stifts befalnings Mands giøre underdanig
ansøgning om eet extra-Ting udjnden denne Sag at erholde, saasom Sagen er af dend
Beskaffenhed, at hand efter Sr. Geddings paastande, meget paa hans Coulur er vorden
Graveret, da hand sagde sig at vilde Defendere og ydermere forsvare det hannem paakostede
Søgsmaal, om hand Imidlertid ikke mindelig forliig har Sr. Gedding kunde erholde, hvilket
hand vendtede og endnu attraaede hos hannem at erlange imod een Sømmelig ærklæring for
Sr. Gedding at aflegge: hafde saa for denne sinde ei videre till Sagen at svare, men indstillede
dend til Rettens kiendelse; Thi Blev herudinden Afskeediget
Udj overvejende af Monsr. Berendt Engelman Lunds paaberaabte og før raisougs, som i
Besynderlighed hans tilkiendegivende attraae at faa denne Sag med Sr. Falch Gedding i
mindelighed /: imod een pligtig og sømmelig ærklæring foreehnet og Decateret, hvorom hand
selv giør sig forsikring om een Christelig Bifaldelse at erholde; gives Sagen end anstand til
dend 11te January nest anstundende Aar; inden hvilken tid, Loven ellers tillader een
Dommers Sager til Dombs at optage, med mindre Engelamnd Lund efter giorde ærklæring,
forinden Høiøfrigheds tilladelse til extra-Tings erholdelse, maatte foreviise, men i dessen
mangel, til Berørte tid, vil det tilkomme Engelmand Lund, uden nogen forfal indvending
paaskude eller Udflugter, saafremt førinden ikke det paaberaabte forliig bliver treffet, Sagen
til paafølgende Dom at agere, og her paa det sædvanlige tingsted Standahlen, samme tid
Domb at anhøre:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 135-138
Dato: 28. juli 1741
Sted: Standalen
Till dette Ting og sted haver Gunder Olsen Nøttingeness, for Retten ladet indstefne Abraham
Halworsen Nøttingenesholmen, fordi hand skammelig skal have skieldet hannem for en opSpeilet Tyv: til Vidner herom indstefnte, Peder Andersen Midtbøe og Morten Olsen Solem;
Citanten saavelsom dend Citerede, mødte Begge for Retten, og tilstoed Abraham
Nøttingeness-holmen at være Lovlig indstefnet, det samme tilstoed og Vidnerne, hvilket
ydermere af Kaldsmendene, Anders Andersen Standahl og Anders Nielsen Staviig, Eedelig
Blev Afhiemblet; Derefter Begierede Citanten at hans indstevnede Vidner, maatte for Retten
blive afhørte: Hvorpaa det første Vidne Peder Andersen Midtbøe for Retten fremkom, som
efter aflagde Corporlig Eed udi Sagen giorde følgende forklaring: at Hand ungefehr for 3de
Uger siden var hand kommen til Nøttingenesholmen hvor dend Sag-Gifne er Boende, for at
reise med Gunder Nøttingeness til Bergen, hvor hand samme tid indgik i Abraham Halvorsens
Huus der sammesteds, hvor og ermelte Gunder var indkommen, og efter at Begge parter hafde
hatt nogen samtale med hin anden om eet og andet, hvoriblant om eet Seigl og bonet som de
Mundbrugtes med Ord om, af veed hur, og saaledes mere og mere Blev opvagt til verde;
Hørde vidnet Abraham Nøttingenesholmen siige disse ord til Gunder Nøttingeness: Du er een
Tyv og skal Blive een Tyv og en Op-speilet Tyv, hvorpaa hand af Gunder Nøttingenes strax
Blev skudt til Vidnisbyrd: Videre herom, ærklærede Vidnet paa Tilspørgelse, om denne Sag
og Handel ei at være viidende, eller at have hørdt: End fremkom det andet Vidne Morten
Olsen Sollem, som efter aflagde Corporlig Eed giorde Lige og selv samme forklaring som
forrige Vidne Peder Midtbøe forhen siundet og forklaret haver, og det ord efter andet Ligesom
det her paa nye var igientaget og Verbotemin indført; ellers forklarede dette vidne, som og af
førte vidne end Blev forklaret, at Abraham Nøttingenessholmen udi hvis huus det passerede,
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var samme tiid noget drukken og Beskienket: Dend Sag-Gifne Abraham Nøttingenesholmen
herimod svarede, at hand sig ikke det ringeste af hvis hand enten er vorden Sigtet for, eller nu
af Vidnerne forklaret er, kand erindre eller afveed, saasom hand samme tiid da disse
paastefnte Ord: som hand Beskyldes for at skal have talet, var gandske Drukken og
Beskienket; Citanten til kiendegav ydermere, at hand noget efter at dette passerede loed 2de
mænd tilspørge Abraham Nøttingenessholmen, om hand vilde tilstaae de Ord som paastefnet
var og af hannem udtalt hvor til Abraham Halworsen skal have svaret, at hand dennem vilde
tilstaae men dette passerede dend samme dag og kort efter at de som melt hafde hatt ord
sammen: Videre hafde enten af parterne denne sinde ikke udi Sagen, paa tilspørgelse at svare:
Hvorefter Kongl: Maite Foged Sr. Hans Thiis Nagel, paastoed og Begierede at Sagen maatte
for en tiid gives anstand, og Imidlertiid, at hannem maatte given Beskreven, hvis udi Sagen
passeret og protocolleret er vorden, for samme efter Forordningen af 19de May 1741 til
Høyædle og Velbr. Hr. Stifts Befalningsmanden at indsende: for hans nærmere anordning og
forefindende herudinden, at indhendte; som og i henseende til hvis udi Sagen passeret og
protocolleret er vorden, Fogden vedbørlig skal vorde Beskreven Meddeehlet:
Till dette ting og sted hafde Abraham Nøttingenessholmen ved mundtlig kald og varsell for
Retten Ladet indstefne Gunder Olsen Nøttingeness, fordi hand skall have skieldet hannem for
en Tyv, og fordi hand skal have Beskadiget hans Gods udi hans eget Huus, Item fordi hand
skall have Sagt, at benefnte Abraham er skyldig til hannem alt hvad hand ejer baade lidet og
meget; Til Vidnisbyrd herom indstefnet Rasmus Sollem, Johannes Gillisviig og Simon Olsen
Wefring; Dend Citerede Gunder Nøttingeness, mødte og vedtog stefnemaalets forkyndelse
som og af Kaldsmendene Anders Andersen Standahl og Anders Nielsen Staviigen Eedlig
Blev Afhiemblet; Af de indstefnede vidner mødte ikkun det ved Nafn Rasmus Sollem, men de
2de øfrige indstefnede mødte ikke, ej heller kunde godtgiøres at de loflig er vorden indstefnet;
Citanten Begierede Imidlertiid at det med Indstefnede Vidne som nu møeder, maatte for
Retten sit Vidnisbyrd aflegge: Hvorefter og Vidnet Rasmus Markussen Sollem for Retten
Blev fremkaldet, som strax ærklærede, at hand sig ikke det alleringeste udi Sagen hvorfor
hand er stefnet at vidne veed at forklare, eller kand sig erindre noget det mindste at have hørt
om det paa Ankede Stefnemaal eller nogen skields Ord af parterne imod hin anden at være
passeret, saasom hand dend tiid dette skielderie sig skal have tildraget, var gandske og
overmaade Drukken og Beskienkte og hvorpaa Vidnet sin Corporlige Eed aflagde at hand
intet udjeden Sagen veed at vidne eller sig kand erindre; Videre refererede Citanten sig Sag og
Søgnemaall ydermere til neste ting ved nærmere Vidners indstefning at vilde giøre paastefnt
og formeret i mangel af de nu paaberaabte Vidners udeblive, formedelst at samme ei Lovlig er
vorden indstefnet, Ligesom og Sagen dis Aarsage paa Sagsøgerens egen ansvar og Regning
Bliver henhvilende:
Til dette Ting og sted hafde Jacob Hansen Nøttingeness ved Christopher Nibe paa hans vegne,
Ladet for Retten ved mundtlig kald og varsel for Retten Ladet indstefne, Anders Nielsen
Nøttingeness, for U:Lovlig Skoug hugster udi bemelte Jacob Nøttingeness tilhørende Skoug;
Nibe paa Citantens vegne refererede sig till det andragne stefnemaall; Dend Citerede Anders
Nøttingeness mødte for Retten, og tilstoed at være Lovlig stefnet, som og af Kaldsmendene
Anders Andersen Standahl og Anders Nielsen Staviigen Eedelig Blev Afhiemblet: Til
Vidnisbyrde herom indstefnt Abraham Nøttingenessholmen og Gunder Nøttingeness, som
tillige haver Besigtiget og forfaret hvor mange trær af berørte Jacob Nøttingenesses Skoug er
vorden huggeed, og efter angivende skal bestaa af 19 stykke Trær, som paa Stuvrer var at see:
Anders Nielsen Nøttingeness mødte for Retten, og fragikk aldeeles, ikke at have hugget noget
U:Lovlig udi Jacob Nøttingenesses Skoug, formente og at det hannem ej heller skal vorde
overbevist: Christopher Nibe paa Anders Nøttingenesses vegne forestillede, at Anders
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Halvorsen Qualvigen, Ligesaavel som hans Stedfader, Anders Nøttingenesses var til dette
Ting Begieret at skulde indstefne, men maatte nu fornemme at stefnemaalet for hannem denne
sinde er misliuget; var derfor Begierende at Sagen maatte angives anstand til næste Ting da
hand nærmere agtede at indstefne flere til Sagens oplius og nærmere afbeviisning, herimod
hafde Contra-Citanten intet at indvende: Hvorfor Blev Afskeediget
Sagen Imellem Christopher Nibe paa Jacob Nøttingenesses vegne paa dend Eene og Anders
Nielsen Nøttingeness paa dend anden siide, Bliver efter Citantens giorde paaberaabelse og
anførte omstendigheder, til næste ting given anstand, til Sagens nærmere procedur og Retten
paafølgende eragtede:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 178-182
Dato: 28. november 1741
Sted: Hellewigen
Til nærværende tiid og sted hafde Ole Marquarsen Sandwig ved mundtlig kald og varsel for
Retten ladet indstefne Lars Andersen Sellieset, fordi hand haver lovet ham ene hans Sønner
ved Nafn Lars Larsen, til tieniste og derpaa oppebaaret 2 s. udi fæste-penge og skulde give
ham udj Lou 3 rdr. hvilket Løfte Bemelte Lars Sellieset nu ikke vil efterkomme: Citanten som
for Retten Comparerede, refererede sig for det første til det andragne stefnemaals indhold:
Derefter Blev dend indstefnede Lars Sellieset efter 3de gange paaraabt men mødte ikke, ei
heller nogen paa hans vegne; Kaldsmendene Jacob Andersen Standahl og Niels Olsen
tienende paa Gaarden Standahlen, fremstoede for Retten og under Eed afhiemblede
stefnemaalets loflige forkyndelse: Hvorefter Citanten var Begiærende at Sagen maatte gives
anstand til næste Ting; da hand sagde sig nærmere ved Vidner at vilde afbeviise denne Sag og
Sigtelse, hvorom hand tilkiendegav Vidner Anders Larsen Sellieset saavelsom Lars Selliesets
Hustrue Marithe Larsdatter: Hvorefter Blev Afskeediget:
Lars Andersen Sellieset som til dette Ting af Ole Marquarsen Sandvigen loflig er vorden
indstefnt, fordi hand hafde Lovet og tilsagt ermelte Ole Marquarsen een hans Søn af nafn Lars
Larsen, til tieniste og derpaa oppebaaret fæste-penge 2 mrk Danske, hvilket ikke er vorden
fuldbyrdet, men gandske fra Tienisten udebleven, Bliver fordi hand denne sinde ikke møder,
eller nogen paa hans veigne som til Sagen svarer forelagt Lavdag til næste ting at møede:
Citantens tilkiende-gifne Vidner Anders Larsen og Marithe Larsdatter, som under Lovens
falsmaal tillige bør indstefnes, deres afleggende Vidnisbyrde at anhøre og Sagen videre at
tilsvare, hvorefter følgelig de i rette kommende Beviislighede og Sagens omstendigheder skal
vorde kiendt hvis Lov Gemæss er:
Til dette Ting og sted, er af Kongel: Maite Foged Sr. Hans Thiis Nagel paa Justitiens vegne
ved Bunde-Lensmanden Anders Nielsen Standahl, vorden indstefnet Elias Jacobsen
Nordahlen en løs og ledig Persohn af det før værende Suanøe Birke Gods, som skal have
besvangret Hans Baade efter Fader og Moeder Kiødelige Broder som ved døden er afgaaen,
ved Nafn Peder Jacobsen Nordahlen, hans efterlevende Hustrue Maritte Ellingsdatter, Boende
paa dend Gaard Nordahlen, som og tillige for hendes forseelse er vorden indstefnet; Ved
Sagens foretagelse som melt, Indfandt sig paa Velædle Hr: Stadtz-Hauptmand udj Bergen Jan
von de Velde /: som sig af deres Kongl. Mait, De Suanøe Birk forhen tilhørende Herligheder
af Sig og Sagefald sambt tiende og leding, tilforhandlet haver :/ Hans Beskikkede Fuldmægtig
Monsr. Zacharias Fæster, som ærklærede sig Sagen som Actor, Videre at vilde indtale og
procedere; De Indstefnede Persohner som forbenefnt møtte Begge for Retten og enhver for sig
tilstoed, at være til nærværende tid Loflig indstefnt; Hvorefter og Kaldsmendene eller StefneVidnerne lensmanden Anders Nielsen Standahl og Anders Nielsen Stawigen fremginge for
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Retten, og under afleggende Corporlig Eed afhiemblede Stefnemaalets Loflige forkyndelse
for de Begge indstefnede: Derpaa Blev Monsr. Zacharias Fæster, af Retten tilspurdt, om hand
de indstefnede Persohner selv vilde questionere og examinere; Der til Hand svarede: at Retten
selv Sagen vilde tage til observance og videre examination: hvorefter da først dend Sag-gifne
Elias Jacobsen Nordahlen, for Retten Blev fremstillet som sagde sig, paa tilspørgelse at være
31 aar gammel, nu tienende hos Enchen hans afdøde Broders Hustrue Maritte Ellingsdatter
Nordahlen, med hvilken hand dend syndige gierning skal have Beganget; Videre Tilspurdt:
om hand dette nu paastefnte Lejermaal med ermælte hans Broder Peder Jacobsen efterladte
Enke Maritte Ellingsdatter, haver Beganget, og om hand med hende haver haft Legemlig
omgiengelse: hvortil hand svarede: og i alle maade megen Anger og Rielse Rundt ud
Bekiendt og frivillig tilstoed, at have haft ungefehr 5 gange Legemlig omgiengelse med
forbemelte hans afdøde Broders Hustrue, og med Hende Bedrevet Horeries Synd, og ved
hannem aflet Barn, hvor med hun endnu gaar frugtsommelig: Bejamrede eller med stoor
væmodighed denne hand Begangne forseelse, og indstillede sin Sag udj Rettens mildeste
Behandling: Blev ydermere tilspurdt om hand forhen noget Lejermaal haver Beganget, hvortil
hand svarede: Nej: Ligesom og tingsøgende og nerværende Almue enstemmig forklarede, at
de ei forhen noget det mindste U: sømmelig veed at være af hannem Beganget, men altid
opført sig stille sømmelig og Sagtmodig udj hans Vandel og Lefnet: Derpaa Blev EnckeQvinden Maritte Ellingsdatter Nordahl for Retten fremstilt, og tilspurdt om hun denne hende
gifne Sag og Beskyldning kunde Benegte eller fragaae: Hvorpaa hun strax med Jammerlig
Graad og Hiertes Væmodighed Rundt ud tilstoed og Bekiendte, at hun med hendes nu
Afdøede Mand Peder Jacobsens Kiødelige Broder Elias Jacobsen Nordalen, haver haft
legemlig omgiengelse og ved hannem aflet Barn hvormed hun end gaar Frugtsommelig, med
Reder flux til Barsell; Videre Tilspurdt om hun med nogen anden Mands Persohn efter hendes
Mands Død, haver haft legemlig omgiengelse hvortil hun svarede: Nej: Tilspurt hvor mange
Børn hun nu haver, og som med hendes Afdøde Mand er vorden aflet: svarede: at hun haver 5
smaa Børn som med hendes forrige mand er aflet, med hvilke hun sidder udj en meget Usel,
Jammerlig og slet tilstand: som ydermere af hendes registrerede Boes Midler, der i alt
Bedrager 4 rdr. – og ei nær er tilstrekklig til Gieldens Betaling, er at fornemme: Monsr.
Fæster som Actor udj Sagen, fandt for denne sinde intet videre at forestille, forinden Hand af
Høi-øfrighed fik Beskikket, Conform Forordninger af 19de May 1741: et forsvar for
Delinquenterne Sagen til Dombs for denne at udføre og ved extra-ting skyndeligst at til EndeBringe, Da Hand og reserverede sig sin ydermere paa stand og i rette-settelse til samme tiid at
vilde giøre formeret: Med hvilke anførte omstendigheder, Sagen da paa videre forfølgning og
procedur, haver eet forblivende, indtil Høi-øfrigheds foranstaltning til extra-tings holdelse
vorder udvirket, hvorefter skyndigst Sagen videre til Endskab Bør Befordres:
Derefter Blev een fra nestleden Sommer-ting opsadt Sag paaraabt som af Christopher Nibe
paa Jacob Nøttingenesses vegne var indstefnt, Contra Anders Nielsen Nøttingeness for
U:lovlig Skoug hugster, hvorom forhen udi Ting-Bogen fol: 137 er vorden indført:
Christopher Nibe paa Jacob Nøttingenesses vegne, som og Anders Nøttingeness mødte Begge
for Retten, og fragikk Anders Nøttingeness at hand aldeles intet U: loflig haver hugget udj
Jacob Nøttingenesses Skoug og Marker; Citanten Christopher Nibe forestillede, at efterdi det
eene Vidne Abraham Nøttingeness nu ved Døden er afgangen, og det andet Vidne Anders
Andersen Nyttingeness formedelst hans Huusbondes Dødelige frafald, ei denne sinde kunde
møede, Bad Hand om Sagens Anstand til næste ting for samme tiid sine Vidner at føre, og da
Contra-Citanten intet imod opsettelsen hafde at indvende, men samme Bevilgede; Blev Sagen
atter given anstand til næste-ting, da det vil tilkomme Christopher Nibe sine paaberaabte
Vidner at føre, og de Sag-gifne til sammes Anhør, Lovlig at indstefne til Sagens ydermere
opliusning og Rettens paa følgende Skiøn og Eragtning:
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Bemelte tiid Blev 2de til nest foregaaende Sommerting indstefnede og forhen udi protocollen
under fol: 135 indførte Sager paaraabt: som saavel af Abraham Nøttingenes-Holmen var var
indstefnet som og af Gunder Olsen Nøttingeness, Begge Sager Consernerende Skelds ord som
imellem og af dennem Begge skal være erøvet, og da Abraham Nøttingenes-Holmen for kordt
ved Døden er Afgangen, saa Blev Sagen af hans efterlevende Arfvinger ei paatalt, ikke heller
af Gunder Olsen i rette ført formedelst Contra-partens Dødelige frafald, altsaa Bliver Sagen
paa omhver af parterne deres nærmere indtale og risico Beroende:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 214-216
Dato: 5. mars 1742
Sted: Hellewigen
Derefter Blev een fra nestleden Høste-ting opsadt Sag paaraabt som af Ole Marquarsen
Sandwig var indstefnet Contra Lars Sellieset, hvorom udj Ting-Bogen pag: 179: er vorden
indført: Citanten mødte, efter paaraabelse, og selv ærklærede, det Hand med sin Contra-part i
mindelighed er forehnet, og Sagen Imellem dennem ophævet:
Til dette ting og sted, hafde Valentin Halvorsen Steenhofden ved mundtlig Kald og Varsel for
Retten Ladet indstefne Huusmanden Jørgen Sellesetter, fordi hand skal have sagt, at Valentin
Steenhofden har taget een potte Brendeviin, som hannem tilhørte: Begge parter som udj
Suanøe Sogn, er Boende, mødte for Retten, og ærklærede Actor selv, at være med hans
Contra-part foreehnet, som i Drukkenskab, disse paastefnte ord skal have udtalt, og hannem
des aarsage forseelsen har eftergivet, og formedelst hans forseelse udi øfrigt, Blev dend
afsohnet saaledes: at Jørgen Selleset til Suanøe Sogns Skoele-Cassa strax erlagde 24 s:
Danske: Hvormed Sagen udi alt Blev ophævet:
Till dette Ting og sted hafde Halvor Andersen Høeviig, for Retten ladet ved mundtlig kald og
varsel indstefne Abel Grouf og Anders Andersen Nøttingeness: At forklare af hvad Aarsage
de ikke hiembragte dend Jegt: Hvorpaa Hans Afgangne Søn Abraham Halworsen
Nøttingenesholm var Skipper :/ da de hiemførte hans Liig: - Citanten saavelsom de Begge
indstefnede mødte alle for Retten; og Blev Stefnemaalet af Kaldsmendene Anders Andersen
Standahl og Anders Nielsen Staviigen under Corporlig Eed Bekreftet og Afhiemblet: øfrigt
refererede Citanten sig till det andragne stefnemaals indhold, og Begierede at de indstefnede
Conform Stefnemaalet, deres forklaring maatte aflegges: hvorefter først Abel Grouf fremkom
som forklarede at dend Aften Salig Abraham Nøttingeness Blev og omkom uden for Gaarden
Hellewigen tillige med Valentin Høewigen, var hand selv med paa Baaden, og med dennem
var sted i yderste lives fare, da dend omveltede, men kom igien paa Hvelvet og ved Guds
Besynderlig frelse, Blev reddet, hvorefter Liget Abraham Nøttingeness strax Blev ført til hans
Hiem ved een anden Baad, men Hand tilligemed een anden af Nafn Anders Andersen som
tiente Sal: Abraham Nøttingeness, Blev da alleene igien ved Jegten; og endskiøndt Aftenen
var paakommen, sagde hand sig at vilde fore Hiem med Jegten, hvortil een Mand ved Nafn
Gunder Nøttingeness svarede: at de ikke skulde fare Hiem med Jegten, førend der Blev
efterseet hvad udj dend var, og vilde paa Kongens vegne forsegle det, af hvilken aarsage
ermelte Abel Grouf sagde sig ei at kunde Bortfare med Jegten; men forblev med dend til
dagen dernest efter, hvor forinden Ving-Dørren af Christopher Nibe Blev tillukket, og
Nøgelen af hannem forseiglet, og hannem tilleveret :/ Jegten af dennem Blev Hiembragt:
Videre hafde ermelte Abel Grouf paa Tilspørgelse herom ikke at forklare; Derefter fremkom
Anders Andersen Nøttingeness, som herom giorde Liige og self, samme forklaring som
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forrige Abel Grouf, udsagt og forklaret haver, og det i alt ord efter andet, Ligesom det her paa
nye var igien taget og paa nye indført; dog med denne forskiell, at forinden enten Hand eller
Abel Grouf igien paa Jegten ankom, var Ving-Dørren paa Jægten af Christopher Nibe
tillukket, og Nøgelen forseiglet: Videre hafde fornefnte Anders Nøttingeness ei heller paa
tilspørgelse herom at forklare: Halvor Andersen Høeviigen var derefter Begierende, at hvis
herom er vorden protocolleret, Hannem af protocollen Beskreven maatte vorde meddehlet,
som og følgelig hans Begier, skal vorde meddehlet:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 218
Dato: 7. mars 1742
Sted: Hellewigen
Ermelte tiid Blev een fra nestleden Høste-ting opsadt Sag paaraabt: som af Christopher Nibe
paa Jacob Nøttingenesses vegne var indstefnet Contra Anders Nielsen Nøttingeness,
angaaende U:loflig Skoug-hugster, hvorom seenist udj ting – Bogen fol: 181 er vorden
Indført: Citanten Sr. Christopher Nibe fremkom for Retten og tilkiendegav Loflig at have
indstefnet hans Contra-parter, som efter Loven Bleve paaraabte, men ingen af dennem mødte:
Kaldsmendene Anders Nielsen Nøttingeness og Anders Andersen Standahl, fremginge for
Retten og under Eed afhiemblede stefnemaalets Loflige forkyndelse: Sr. Christopher Nibe
forestillede: At efterdj hans eller Jacob Nøttingenesses Contra-parter ikke inden det
Almindelige Ting denne sinde møeder, Begierede hand at Sagen maatte ved Lovlig Syn og
Grandskning af Sorenskriveren og U:villige Mænd, til Aasteden vorde henviist, inden hvilken
Forretning hand sine prætentioner i alt vil have Refereret og forbeholden: Thi Blev
handudjeden Afskeediget:
Sagen Imellem Jacob Nøttingeness som Citant paa dend Eene og Anders Nielsen
Nøttingeness tilligemed hans Stedsøn Anders Halworsen Qvalwig paa anden siide, som
Dependeres af Skoug-Hugster, udj deres tilhørende og tilegnende Gaarders Lejemaals
Skouge; Bliver følgelig Actors egen for Retten giorde paastande, som og i Lovens 1te Bogs
13de Capit: 9de Articul Bifaldes, til Aasteden henviist, hvor dend af Sorenskriveren med 6
U:villige Mænd Bør Begrandskes og paakiendes; som naar vorder i Verk-stillet, Eenhver af
parterne kand forvendte, ved Endelig Domb og Sentence efter Loven at vorde Adskilte:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 233-242
Dato: 30. april 1742
Sted: Kinden
Besigtelses og Aabodt Forrettning paa Kindens med Schorpøens Præste-Gaard
Anno 1742 den 30te Aprill: indfant ieg Sorenskriver Ouden Widerø mig paa Kindens med
Schorpøens Præste-Gaard udj Sundfiord, tilligemed Kongel: Maite Foged Sr. Hans Thiis
Nagel og otte Eedsvorne Lavrettesmend af Aschewolds Skibbreede og Præste-Gield, som af
velmelte Fogden var opnefnt, Nafnlige Tallak Olsen Strømmen, Peder Pedersen ibm: Peder
Johansen ibm: Johannes Andersen NordEide, Anders Olsen Stourdahl, Ole Pedersen
Aschewold, Lars Larsen ibm og Hans Ellingsen ibm, paa Præste-Gaarden Schorpen med
Kinden udj Kinds Præstegield og Sundfiords-Fogderie, og det udj allerhørsambste Følge af
Højædle og Velbaarne Hr. Etats Raad og præsident udj Bergen sambt Kongel: Allernaadigst
Constitueret Stiftsbefalingsmand Jonas Lym, hans Høi-Anseelige Resolutions ordre og
foranstaltning, af Dato 18de Marti nest forkinnet paa Sognepræsten til Kindens Præste-Gield
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velærværdige Hr. Sigward Barup, hans foregaaende ansøgning og Begier Dat: 12te Febr.
Indeværende Aar, till en Lov – formelig Besigtelses og taxations forretning over ermelte
Præstegaards paastaaende Huuser og Bygningers Brøstfeldighed og Aaboed, at fuldføre: og
mødte da til denne Rettes og forrettnings anfang, Sogne Præsten til Kinden Velærværdige Hr.
Sigword Barup, som refererede sig till hans forhen giorde ansøgning med paafulte Høi
Øfrigheds giorde Foranstaltning og Resolution; Ligeledes mødte og ved Forrettningen
Sognepræsten til Kindens Præstegield afgangne Sal: Hr. Rasmus Ørums efterladte Enke
Madame Ørums, tilligemed hendes udkaarende Lav-værge, Sognepræsten til Førde
Præstegield, Velærværdige Hr. Ifuer Myhlenphorth; Af Kindens Præstegields Almue, eller
Sogne, mend mødte ingen; Blev eller af Sognepræsten til Kinden Velærværdige Hr. Sigward
Brarup, ærklæret, at hand ved Kirkebakkene udj Kindens Præstegield, har ladet for sambtlige
Almue Bekiendtgiøre, at Besigtelses Forrettningen nærværende Dag og tiid her paa Kindens
og Schorpøens Præstegaard, var Berammet til foretagelse, og Eendehl af et hvert Sogns
Almues Mend, sig til samme tiid og til ermelte Forrettning, sig vilde indfinde; Ligesom og
Kongel: Maite Foged Sr. Hans Thiis Nagell inden Retten forestillede: At hand til Lensmanden
her udj Præste-Gieldet, hafde foranstaltet og Bekiendtgiort tiider til denne forrettnings
foretagelse, som og føyet anstalt, at samme ved dennem for Præste-gieldets Almues mænd
skulde ej allene Bekiendtgiøres men end og vedkommende et hvert Sogns beste Almues Mend
ved Benefnte Forrettning varslede sig at skulde indfinde; og da ingen af Præste-Gieldets
Almues Mænd sig indfant; Fandt Retten sig Beføyet at efterspørge, om ingen af dennem ved
Lovlig stefnemaal, til denne forrettning at Bivaane, var Bleven indvarslet: Hvortil
Sognepræsten Hr. Sigword Brorup svarede: at dennem intet andet stefnemaal eller indkaldelse
er vorden given, end dend hand forhen og som forbenefnt, har Declareret, og som dennem i
Almindelighed ved Kirke-Bakkene er vorden kundgiort: Ydermere Blev og velbenefnte
Sognepræsten Hr. Sigword Brarup tilspurdt: om dend nest forrige her til Præste-kaldet
værende Sognepræst: Peder Jacob Broch til denne forrettning, som ere samme paagieldende
og vedkommende, er vorden indvarslet; Hvortil af velbenefnte Hr. Brarup Blev svaret: At
%Hand% til hannem ej heller, noget stefnemaal er vorden formeret. Derefter Blev af
Velermelte Sognepræsten Hr: Brarup, udj Retten fremblagt, hans giorte ansøgning og Begier,
om denne Besigtelses forrettning, med dend paa samme tegnede og udvirkede Høi-øfrigheds
Resolution og Bevilling, Begge Datis forbenefnt, hvilken ordlydende inden Retten Blev
oplæst, og skall iblant Acterne vorde indragne: Ligesaa Blev og af Kongel: Maite Foged Sr.
Hans Thiis Nagel udj Retten produceret een hannem fra Højædle og Velbaarne Hr. Etatz Raad
og president udj Bergen, sambt Constitueret Stifts Befalingsmand Jonas Lym, tillagt ordre,
denne forrettning Betreffende, som var Dat: 20 Marti nestafleeden, hvilken inden Retten Blev
oplæst, og Acterne skal vorde indlemmede: - End ydermere Blev Sognepræsten Hr. Sigword
Brarup tilspurdt: om hand dend seeniste her paa Kindens Præstegaards Huuse, og ved
afgangne Sal: Hr. Rasmus Ørums som Sogne-præst her till kaldet erhvervede Besigtelses
Forrettning, var Bleven given udj hænde, hand da samme til Rettens eftersiun som og
fornødentlig efterretlighed og opliusning, Behagendtlig, vilde producere; Hvorpaa
Velbenefnte Hr. Brarup, i rette lagde en af dend ergangne og passerede originale Besigtelses
forrettning, forrettet dend 9de og 10de Novbr: 1729: Afskreven Løs og uden nogen
Verefication Hannem i hænde-given Copie; hvilke i Retten for noget Lov-gyldig Beviis i
Sagen, ei kunde admiteres; men Blev desfald anlediget ydermere at paastaae, det original
Besigtelses forrettningen Burde og maatte til Sagens opliusning og efterretning, U:feilbar
foreskaffes og produceres; Men Hr. Sigword Brarup, Sognepræsten til Kinden atter
replicerede: At hannem ingen anden slags forretning var Bleven overleveret af Sal: Hr.
Rasmus Ørums Enke end dend Copie som af hannem i retten er vorden fremblagt; Men af
Benefnte Madam Ørum Blev svart: at dend passerede originale Besigtelses forrettning, af
hende til nest forrige Sognepræst, Peder Jacob Broch, ved hans Embedes tiltrædelse er vorden
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overleveret, som og samme derefter hos sig Beholdt: Madme Ørums Blev følgelig tilspurdt,
om Hende for forrettningens Leverance til Benefnte Peder Jacob Broch, var given nogen
Qvittering; hvortil Hun svarede: ingen Qvittering for samme at have erholdet: Da Endskiøndt
med Stefnemaalen til de denne forrettning vedkommende og Sag – Gieldende, ei saaledes er
vorden omgaaet, som ske Burde; Fandt Retten sig anlediget /: skiøndt end og des uden
manglede dend forhen Orignale passerede Besigtelses forrettning som skulde opliuse Sagen,
og nødvendig maatte haves til eftersiun :/ at skride til Besigtelses Forrettningen, og for
saavidt, Brøstfeldighedene ei allene paa et hvert Huus i sær, at Begrandske men end og
materialerne til desses i stand settelse eller Nye opbyggelse, at taxere, saaledes at
Præstegaardens-Huuse udj een fuld Syn og stand, Lov-forsvarlig kunde vorde sadte: og Blev
da først de paa Kinden staaende og Præsterne til Kinds Præstegield alleene vedkommende
Huuser, foretagne; og da de paa samme sted staaende Huuse, forhen og ved dend seeniste
forlangende Besigtelse allereede var taxerede hvad til et hverts Huuses Aaboed fornødigedes
til desses i standsettelse, Blev af Sognepræsten Hr. Sigword Brarup ærklæret, at hand for
nærværende tiid ingen ydermere Besigtelse paa samme Huuse var forlangende, men fandt sig
med dend forhen taxerede Aaboeds fald fornøyet; alleene var hand Begierende, at samme
Huuse, til en Følge af denne forrettning maatte vorde inddragen og et hvert Huuses Aabodsfald taxeret og anført: og er da de paa Præste-Gaarden Kinden staaende Huuse følgende
1. Eet stue Huus med Kiøkken og eet lidet Kammer Bag ved stuen, hvilket Befandtes meget
Brøstfeldig, og naar skal i stand settes, vil fornødige
1 tylt Tømmer 10 Alen Lang for 2-2-0
5. Tylter Saugbord til Bordklædning a 3 mrk. 8 s. 2-5-8
16 Sperrer 0-3-8
2 Torvalder 10 Alen Lang a 10 s. 0-1-4
14 Torvholdskroger i 1 s. 0-0-14
½ Tylt Ripler til troe 0-1-8
20 woger Næver a 12 s. 2-3-0
Til Kammeret
1 Tylt Tømmer 8 alen Lang 1-4-0
5 tylter Bord a 3 mrk. 2-3-0
8 woger næver 1-0-0
10 Sperrer a 2 s. 0-1-4
2 Torvalder 0-0-8
6 Torvholds kroger 0-0-6
2 Tylter Bord til Gulvet 1-0-0
Til Kiøkkenet
4 woger næver 0-3-0
3 Tylter Bord til Boertag 1-3-0
2. Een Melkestue, som Behøver følgende Materialier
3 Tylter Bor til Boertag a 3 mrk. 1-3-0
1 Tylt Bord til Gulvet 0-3-0
10 Sperrer 0-1-4
4 woger Næver 0-3-0
3. Blev efterseet en af dend Sal: Mand Hr. Rasmus Ørum af nye opbygget floer, som i alle
maade fandtes i lov-forsvarlig stand:
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4. Blev en der sammesteds forefunden mindre flor som og af nye var opbygget, efterseet, som
og Befandtes i Lov=før stand.
5: Blev een paa Kinden staaende Korn og Høe Lade Besigtiget, som Behøvede til desses i
stand settelse
64 voger Næver til Taget som af nyt vil oplegges, a vogen 12 s. 8-0-0
5 Tylter Huun til Boertag a 12 s. 0-3-12
2 tylter Bord a 3 mrk. 1-0-0
2 Torv holder 18 alen Lang og 1 Dito 16 alen Lang 0-2-4
6 stykker Samdrepler 12 alen Lang 0-1-8
14 Torvholder Kroger 0-0-14
Arbeds-Lønnen til samme foreferdigelse for 4 Mand udj 4re Dags Pr mand 1 mrk. 8 s: 4-0-0
Ligeledes Arbeds Lønnen tul stuen med Kiøkken og Kammer, for 4 Mand i 16te dage at
opbygge og forferdige Pr mand om dagen 1 mrk. 8 s: 16-0-0
Til sammen Kindens Huuses Aabods fald 50-3-6
Disse anførte Huuses Brøstfeldigheder og desses taxerede Aaboeds-fald der som Benefnt
Bedrager 50-3-6 Antog ei alleene Sogne-præsten Hr. Sigword Brarup udj en Lov-forsvarlig
stand, som og af Hannem fremdeles Bør tilsvares og vedligeholdes, efterdj ermelte paa
Kinden staaende Huuse, altid og sædvanlig, har været Kindens Præstegields alleene
vedkommende, og ei Almuen udj noget verken vedligeholdelse eller tilsvar, anrørende,
Ligesom det og vil tilkomme Sogne-præsten Sal: Hr. Rasmus Ørums Enke og Arfvinger
Berørte og paa Kinden staaende Huuses taxerede Aabods Summa til Sognepræsten Hr.
Sigward Brarup at Betale og tilsvare; Ellev Blev af Velbenefnte Hr. Sigword Brarup ærklæret,
at Hand udj Consideration af Præste Enken Madame Ørums slette tilstand, vilde være
istedenfor dend mentionerede Aabods Summa, fornøjet med 25 rdr. tilsvar, og det øfrige at
være hende eftergivet:
Derefter Begav vi os Til de her paa Præste-Gaarden Schorpøen staaende Huuse desses
Besigtelse: og
1: eftersaae og forefar det her staaende Herre-Kammer, som ellers efter Loven vedkommer
Præste-kaldets Almue at vedligeholde og tilsvare, ermelte Herre-Cammer, Befandtes udi een
meget slet og fast i alt Bedervet tilstand, ei alleene Bygningen udj sig selv, der af ælde og
tiiden ved Møl og Orm er fortært og Bortraadnet, men end og af det her paa steden frem for
andre steder, faldende haarde veir med Søe-Drev og Slag-Regn, Taget med Boer-Klædning,
tillige saa Bedervet at fast udj det heele Huuses Bygning, inden som uden till Liden eller fast
inchen nytte kand haves, og des fald ej taaler ved nogen slags reparation, saaledes som
Bygningen nu staar at forhielpes, men maa i alt nedrives og af nye igien opbygges og i stand
settes, Til hvilke Huuses opbyggelse vi da ansloeg og taxerede de de til Bygningen fornødne
Materialier saaledes:
7 Tylter Tømmer 11 alen Lang, hver Tylt /: indberegnet udj dette som de øfrige materialers
fremførelse :/ for 2 rdr. 3 mrk. 17-3-0
8 Bielker 16 alen Lang 3-0-0
2 ½ Tylt Spær 12 alen Lang a 8 s. 3-2-0
8 stk. Telle eller Gulv-Aaser 1-0-0
30 Tylter Udskadt Bord till taget a 24 s. 7-3-0
4 Vindskeder med sine Skirer 1-0-0
2 Torv-holdere 0-3-0
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2 ½ tylt Torv – holds Kroger 0-3-0
80 woger Næver a 14 s. 11-4-0
2 Tylter Spendsell til Bindinger paa Taget 2-4-0
20 Tylter Bord til Bord klædning om Huuset 6 alen Lang a 5 mrk. 16-4-0
2 Tylter Samdrepler 2-0-0
12 Tylter Sagebord, 6 alen Lang som til Gulv og Lemme fornødiges a tylten 5 mrk. 10-0-0
12 stykker Vinduer, hvoraf 8 fornødiges til stuen og 2de udi eet hvert af de 2de smaa hos,
følgende Cammere, a 8 mrk. stykket med Beslag 16-0-0
10 Tylter Sagebord til Døren med Vindue-Karmer og Rammer, sambt Lister omkring Gulvene
og lemmene, a 3 mrk. 5-0-0
Snedker – Arbeidet, der Bestaar af Gulv og Lemmer i Huuset at nedlegge, med Dørrer og
Vindues Rammer og poster at fuldferdige, Ansettes i alt at vil koste 16-0-0
Tømmermendene for Huuset at Bygge og forskaffe under Spær, ansees i mindst at vil
medgaae 30-0-0
Arbeds-Løn for Bygningen at Bordklæde uden omkring 5-0-0
Til Jern-Arbeidet, som Laaser med hengsler og Beslag sambt Spiiger til Gulv og Lemme
anseet at vil koste 10-0-0
Tilsammen denne Bygnings Bekostninger 159-2-0
Derimod ansaa og taxerede vi dend Herre Sæll eller Kammer Hvad kunde være af værdie
saaledes som dend gandske Bygning med dends indredning og gamble Vinduer. Som nesten
var aldeles forfalden med alt det mere, hvilken ikke for høiere kunde taxeres med 20-0-0
Hvilke 20 rdr. Bliver igien til Afdrag paa dend nye Herre Sals-Bygnings taxerede Summa og
kommer samme til hielp:
Dernest for det 2det, Blev dend paa Præste-Gaarden Schorpen staaende og Almuen, efter
Loven tilhørende Borgestue, Besigtiget som af forrige Sognepræst afgangne Hr. Rasmus
Ørum af nye er vorden opbygget og Bygningen des fald udj sig selv i een forsvarlig stand,
Behøver eller til Klædning uden om – 8 tylter Bord a 6 alen Lang a tylten 5 mrk. 6-4-0
3die Blev dend paa Schorpen staaende stald eller saa kaldet Flor /: hvilken Ligeledes, efter
Loven, er eet af de Huuse, som Almuen paa Præstegaarden vedkommer at tilsvare og ved
Lige-holde :/ efterseet og Besigtiget; Ermelte Huus var af Elde gandske forraadnet og af Møl
fortæret, saa igien en Nye-stald eller floer maa opbygges der i mindste, Beregner at vil koste
20-0-0
4de Blev Præstens Daglige Stue eller residence, efterseet som Befandtes udi temmelig goed
stand, og till dends nu udfordrende Reperation, manglede til tagets forbedring – 4 woger
Næver a 14 s. 0-3-8
1 tylt Bord til Gulvet at reparere 0-4-0
1 Tver – Svild 11 alen Lang 0-3-0
5te Blev dend her paa Præstegaarden Schorpen forefundne Lade, efterseet og Besigtiget, som
Befandtes paa taget at være nogle voger Næver Behøvende og Eendehl Bord till
Bordklædning, saa i alt til sammen i stand settelse vil medgaae 6-0-0
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6te Blev det her paa Schorpøen staaende Ildhuus Besigtiget, og den udfordrende reparation
anseet at vil medgaae 3 Tylter Hun til Bordklædning a 12 s. 0-2-8
4 Vindskeder a 12 s. 0-3-0
2 Torvholdere a 12 s. 0-1-8
4 woger Næver til tagets forbedring a 14 s. 0-3-8
8 Torv-holds Kroger 0-0-8
7: Blev end een her paa Præste-Gaarden Schorpen forefundne staaende Flor, hvor udj haver
Gieder og Souver, Besigtiget, og udfordrede til Tagets reparation 4 woger Næver a 14 s. 0-3-8
Til Bordklædning udj dend eene Rand 4 Tylter Huun a 12 s. 0-3-0
Hvorefter Kongl: Maite Foged Sr. Hans Thiis Nagell, ærklærede at hand fandt sig Beføyet, i
anledning af de Hannem tillagde og udj forrettningen foranførte ordres at tilspørge Forrige
Sogne-præsten til Kinden Afgangne Hr. Rasmus Ørums efterladte Enke Madame Ørums,
tilligemed hendes Lav-værge Sognepræsten Hr. Ifuer Myhlenphortes, om ved nest forrige
Sognepræst her til Kaldet Peder Jacob Broch, af Benefnte Madame Ørums, til reparations paa
Kindens Præste-Gaards Huuser Aabods-fald er vorden Betalt Ittem hvor meget og hvad
Qvittering af Benefnte Madame Ørums for samme er vorden given, samme nu i retten at
maatte vorde fremblagt og produceret: sambt om noget udj Hendes afdøde Sal: Mands
forrettede skiftebrev er vorden mentioneret, da samme skifte-Brev til eftersiun, at producere
hvortil af Sognepræsten som Enchen Madame Sal: Hr. Ørums Lavværge :/ Hr. Ifuer
Myhlenphorth, paa hendes Vegne, Blev svaret: at ved forhen værende Sognepræst Hr. Peder
Jacob Broches Embedes tiltrædelse her til Kaldet, var vel af hannem forlanget, Besigtelse paa
Præste-Gaardens Huuse, at skulde foretages og forrettes, som og allereede var ej allene
Berammet men end og Rettens Middel til dend Ende sig paa Præstegaarden hafde indfunden,
men skeed ikke til nogen fortgang, deels formedelst hand som Enchens Lavværge til
Forrettningen ikke var Bleven indvarslet, men fornemmelig fordi dend da værende
Sognepræst Peder Jacob Broch som da var allereede fra Embedet removeret, selv ei alleene
des formedelst vegrede sig, ved Forrettningens fortgang eller vedtagelse, men end og aldeeles
Bekiendtgiorde for Rettens Middel og Betiente, at med forrettningen for da værende tiid,
aldeles maatte ophæves, saasom hand sig med samme, udj intet /: skiøndt hand selv
forrettningen hafde forlanget, og som Actor udj saadan Sag og forrettning, Burde udføre :/
Vilde Befatte: Videre replicerede Sognepræsten Hr. Ifuer Myhlenphorth paa Enchen Madame
Ørums Vegne; at af hende til forhen værende Sognepræst Peder Jacob Broch, var Bleven
godtgiort 84 rdr. som herrørte af hans med Børn og familie deres Underholdning med Huus
og Logemente Kost og Tæring, som hand til hende var skyldig og pligtig, og des fald vedtog
samme Summa, til fuldkommen Godtgiørelse paa præstegaarden Huuses Aabods-falds
Bekostning, saavidt samme til hendes ansvar kunde Beløbe, og hende ellers tilkom, til
hannem som Successer efter hendes Sal: Mand i Embedet, og ingen anden at tilsvare;
Ligesom og Benefnte Peder Jacob Broch, ved skiftets holdelse efter Sal: Hr. Ørum ydermeere
selv inden skifte-Retten, har tilstaaet og vedgaaet; og des aarsage hende ingen videre
Qvittering for samme penge er vorden given: - Item Blev af Benefnte Hr. Ifuer Myhlenphorth
paa Enken Madame Ørums vegne svaret, at ingen skifte-forrettning af Prousten i Sundfiord
Hr. Rasmus Fischer med skiftetz forvalter, til Enchen, end er vorden extraderet, eller
overleveret, og alt saa med skylte termelte skiftebrev nu efter paastand, at producere: og til en
ydermere følge af denne forrettning, sambt for at viise, af hvad egentlig Aarsage dend af
forrige Sognepræst her til Kindens Præstegield, ans Peder Jacob Broches ansøgte Besigtelses
forrettning som udj Aaret 1740 ikke skeed til en frier fortgang; har Retten fundne anledning
her at fremlegge benefnte Peder Jacob Broches egenhendige Declaration og paastand, som til
mig Sorenskriver Ouden Widerø, af hannem selv skriftlig forfattet Blev samme tid given i
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hende, og Dat: 4 May 1740: som inden Retten Blev oplæst og skal iblant dend forrettninge
Acter vorde inddragen; og da denne forrettning med hvis allereede passeret var og for saa vidt
Kindens med Schorpens Præstegaards Huuse og Aabods taxation paa et hvert Huus i sær, var
Bleven Begrandsket, Besigtiget og eet hvert Huuses Brøstfeldighed i sær, var Bleven
Begrandsket og Separation taxeret; kunde denne sinde, med forrettningen ikke skrides til
nogen Endelig Endskab, mindre Decideres, hvad en hver vedkommende til Aaboedens
Ansvar, Blev pligtig at svare, og det deels formedelst ingen af dette Præstegields Almues
mend ikke mødte, som eller ske Burde; deels og formedelst dend forhen her paa
Præstegaarden passerede Besigtigelses Forrettning, ikke til efterrettlighed in originalj er
vorden produceret, men des Aarsage, med forrettningen for en føye tiid maa Betienes, indtil
Præstegieldets Almue som ellers efter loven er forbunden de dennem vedkommende og paa
Præstegaarden staaende Huuse at i stand sette og Bekoste, Bliver i mindelighed Bekiendtgiort,
Aaboedens Summa dennem tilkomme paa deres tilhørende Huuse at Bekoste, om de samme i
mindelighed till deres Sognepræst Hr. Sigvord Brorup, og til hans skadesløshed vil erstatte,
som om da ikke i mindelighed, hvorom dog Velbenefnte Hr. Brorup giør sig forsikret,
imellem dennem kand Blive afgiort, videre udjnden denne forrettning, efter foregaaende, og
enhver paagieldende deres Loflige tilkaldelse, skal vorde Decideret og skiønnet, hvis for
Billigt og Rett kand blive negtet. Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 264-271
Dato: 6. august 1742
Sted: Standahlen
Til dette Ting og sted hafde Anders Nielsen Nøttingeness ved mundtlig kald og Varsell for
Retten Ladet indstefne Gunder Olsen Nøttingeness, fordj hand hannem med Ærrørige ord skal
have Begiægnet, hvorom og til Vidnisbyrd er indstefnet Mathias Jensen Rexten og Cornelius
Carstensen Sortewig. Citanten mødte for Retten og refererede sig til hans andragne
stefnemaals indhold: Dend indstefnede Gunder Olsen Nøttingeness Blev efter Loven paaraabt,
men mødte ikke, ei heller nogen paa hans vegne; Kaldsmendene Jacob Andersen Standahl og
Niels Larsen Stawanger, frembstoede for Retten og under Eed stadfestelse stefnemaalets
Loflige forkyndelse for Gunder Nøttingeness, og Ligeledes at de indstefnede Vidner under
deres falsmaals Bøder er vorden indstefnet; Ligesom og Begge Vidner mødte for Retten og
tilstoed self Loflig at være kaldet: Blev ellers for Retten tilkiendegivet, at Gunder
Nøttingeness vist til Tinget var forvendtende, hvorfor ved Sagen til i dag efter middag skal
Betemmes, paa det samme ei med opsettelse formedelst Contra-partens udeblivelse, skal Lide
ophold:
Til samme tiid og sted hafde Ole Larsen Langedahl ved mundtlig kald og varsel, for Retten
ladet indstefne Rasmus Olsen Humblestøel fordi hand hannem med U: tidige ord, skal have
Begiægnet, og hvorom til Vidnisbyrd og indstefnet Berg Ifuersen Humblestøel og Johannes
Halworsen Swarthumble: - Citanten mødte for Retten og refererede sig til det andragne
stefnemaals indhold: Dend indstefnede Rasmus Humblestøel saavelsom de 2de Vidner, som
før benefnt Bleve alle efter Loven paaraabte, men ingen af dennem mødte; Kaldsmendene
Jacob Andersen Standahl og Niels Larsen Stawanger, frembstoede for Retten og under
afleggende Corporlig Eed stadfestede stefnemaalets loflige forkyndelse for Rasmus
Humblestøel, saa og Beædigede at de 2de forbenefnte Vidner, under deres fals maals – Bøder
er vorden Lovlig indvarslet: Citanten var derefter Begierende at saavel hans Contra-part, som
og de indstefnede Vidner, maatte til næste ting vorde Lov-dag forelagde; hvorefter udj Sagen
saaledes Blev Afskeediget:
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Rasmus Olsen Humblestøell, som til dette Ting af Ole Larsen Langedahl er vorden indstefnet,
fordj hand hannem med U:tidige ord skal have Begiægnet; Bliver, herved og fordj hand denne
sinde ikke møder eller ved anden til Sagen ladet svare, forelagt Lav-dag til næste ting at
møede, Citantens tilkiendegifne Vidner at anhøre og Sagen videre at tilsvare; Ligesom og de
2de Vidner Berg Ifuersen Humblestøell og Johannes Halworsen Swarthumble som Begge
efter afhiemblede Loflig stefnemaal, er vorden til Vidnisbyrds aflegg indkaldet, men ei for
Retten sig indfunden, Paalegges til Berørte næste ting, under deres Fals-maals forbrydelse at
møede og deres vidnisbyrd udj Sagen at aflegge, derefter nærmere, efter forekommende
Beviisligheder, skal vorde kiendt, hvis Lov og forordninger, Gemæss, er:
efter Middags tiider, Continuerede end med Tinget og Retten og Blev da dend fra i dag til
nærværende tiid henhvilende Sag igien foretagen, som af Anders Nielsen Nøttingeness var
indstefnt Contra Gunder Olsen ibm: og indfandt sig da for Retten Begge parter, tilligemed de
udj Sagen indstefnede Vidner : Dend Citerede Gunder Olsen Nøttingeness forestillede og
svarede: At aarsagen hvorfore hand har Skieldet Anders Nielsen Nøttingeness, at hand
U:loflig har borttaget noget af hans Huus, og ærklærede at hand for denne gang intet videre til
Sagen hafde at svare: Citanten derefter var Begiærende at hans udj Sagen indstefnede Vidner
maatte till Vidnisbyrds aflegg for Retten vorde antagen: hvorefter det første Vidne Mathias
Jensen Rexten for Retten fremkom, og efter aflagde Corporlig Eed: om det forindførte
Skelderie, giorde saadan udsagn og forklaring: at hand nu dette Sommer ungefehr sidst in
April; var med andre kommen til det sted Nøttingeness-holmen, hvor Skiftet samme tiid Blev
forrettet, og saavel Anders Nielsen Nøttingeness som og Gunder Olsen ibm der var tilstede,
og hafde nogle ord og samtale med hin anden, under hvilken deres ordvexling, Vidnet sagde
at hand saa Gunder Olsen Nøttingeness tog Anders Nielsen ibm udj Brystet, og hørde hand
skieldede hannem, Nafnlig Anders Nielsen Nøttingeness for en Tyv, hvorpaa ermelte Anders
Nøttingeness spurde om hand vilde slaae hannem: Dertil Gunder svarede; Sloer ieg, saa sloer
ieg en Tyv og hvorpaa ernefnte Gunder Nøttingeness slog Anders eet Slag for hans Bryst:
Videre hafde dette Vidne paa tilspørgelse ei at forklare: Derefter fremkom det andet Vidne
Cornelius Carstensen Sortewiig, som efter aflagde Corporlig Eed vidnede og forklarede: at
hand ovenbenefnte tiid og var kommen til det sted Nøttingeness-Holmen tillige med de
stridende parter og flere tilstedeværende, hvor hand samme tiid hørde saavel Anders som
Gunder Nøttingeness hafde ord med hin anden om deres Lav-værge-skab for Enchen Trine
Nøttingeness-holmen hørde Gunder Nøttingeness sige: Bliver hand lavværge, saa er dog een
ærlig Mand: og sagde viidere til Anders Nøttingeness: der har ingen taget nogen Bomme fra
Vinden, som de har giort fra dig, hvorefter Vidnet forklarede at hand saa Gunder Nøttingeness
tog Anders Nøttingeness udj Brystet, og Anders derpaa spurde om hand vilde slaae, derpaa
Gunder svarede: jae slaer ieg, saa slaer ieg een Tyv, og derpaa slog ernefnte Gunder, Anders
Nøttingenesset eet Slag for hans Bryst og skeldet hannem for en Tyv: videre hafde dette
Vidne ej heller paa tilspørgelse, herom at udsiige: heriimod tilkiendegav Gunder Olsen
Nøttingeness at have udj Sagen Contra indstefnt Anders Nielsen Nøttingeness, fordi hand
saavel udj hans som Hustrues fraværelse har Borttaget een Rok af hans Huus, og hvoraf hand
ærklærede: at dette paastefnede Skelderie, Herrører og Dependerer: Anders Nielsen
Nøttingeness hertil svarede og først tilstoed at være af Gunder Nøttingeness Bleven Lovlig
Contrastefnet, men dernest aldeles Benegtede og fragikk ei at have Borttaget hverken nogen
Rok eller andet af Gunder Nøttingeness hans Huus, U:loflig; Kaldsmendene Jacob Andersen
Standahl og Niels Larsen Stawanger: frembstoede for Retten og under Eed afhiemblede det
formerede Contra-stefnemaals Lovlige forkyndelse: Gunder Olsen Nøttingeness forestillede:
at efterdj hand til dette Ting ei har indstefnet sine Contra-Vidner hvilke ere Siur Nielsen
Leversund og Lokritze Larsdatter Hopen, med hvilke hand siger sig at vil afbeviise dend
Anders Nøttingeness tillagde Contra-sigtelse, Bad hand dis Aarsage om Sagens udsettelse til
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næste ting, og hafde saa paa tilspørgelse for denne gang intet videre til Sagen at svare; Ellers
Blev under proceduren, Begge parter tilspurte: om enten af dennem fornødigede noget forsvar
for deres siide, Sagen ydermere for dennem af procedere eller maintinere: Ligesom dennem af
Kongl: Maite Foged Sr. Nagel, samme tilbud Blev giort; men enhver af partene dertil svarede:
at de uden noget videre forsvar for enten af dennem, at Begiere Udnefnt, agtede selv Personlig
denne imellem dennem svevende Sag at maintenere og Udføre Kongl: Maite Foged Sr. Hans
Thiis Nagel, sadte i rette med paastand at dend Sag-skyldige Gunder Olsen Nøttingeness, for
hans Befundne forseelse, saavel Skelderiet som det erøvede Slagsmaal angaaende, ved Domb,
Directe efter Loven, maatte vorde straffet og mulcteret: Udj Sagen Blev da dennesinde
Afskeediget:
Da dend Imellem Søgningsmanden Anders Nielsen Nøttingeness og Sag-Volderen Gunder
Olsen Nøttingeness Reiste Sag og process er af dend Beskaffenhed, at dend ei taaler saa lang
udsettelse saa af Contra-Citanten er under proceduren forlanget og Begieret men skyndigst
som forderlgist Bør til Ende Befordres, Ikke dis mindre, og efterdj forenefnte Contra-Citant
Gunder Nøttingeness har Beraabt sig paa Contra-Vidner til hans Sags forsvar at vil føre, og
paa det hand ei med Retten skal vorde overjlet, Bliver Sagen for en føye tiid given anstand,
indtil dends omstendigheder og tildrageligheder, dend høie Øfrighed Bliver forestillede som
og forderligst ske skall, og derpaa indhendtes nærmere foranstaltning til extra ting og Rets
holdelse skal strax tiiden til samme Blive Determineret og parterne Bekiendtgiort, til nærmere
procedur og Rettens paafølgende Skiøn og eragtning:
till dette Ting og sted hafde Siur Andersen Eegefiord ved mundtlig Kald og Varsel for Retten
ladet indstefne Sr. Christopher Nibe, for U:tidige Skelds ord; Til Vidnisbyrde indstefnet
Johannes Eliasen Swarthumble og Swend Andersen Endestad: Citanten mødte for Retten og
refererede sig till hans andragne Stefnemaals indhold: Kaldsmendene Jacob Andersen
Standahl og Niels Larsen Stawanger, frembstoede for Retten, og under aflagde Corporlig Eed
stadfestede stefnemaalets Loflige forkyndelse for Christopher Nibe, og ligeledes at Vidnerne
under deres fals-maals forbrydelse er vorden indkaldet: Christopher Nibe var ved Retten
nærværende, men nægtede at tage denne sinde udj Sagen til Gienmæhle, saasom hand haver
een anden Sag og tiltale til Siur Egefiord som og er paastefnt, og af hvilken denne Sag, efter
hans forestillelse, skal Dependere, men ikke Dependerer af denne Jurisdiction eller Rettes
forhandling, og forinden dends afgiørelse, ei til denne Sag noget kand svare: Citanten Siur
Eegefiord paastoed, at hans indstefnede Vidner, for Retten maatte vorde afhørte, og hvis
Christopher Nibe, hannem ellers kunde have at tiltale, formente hand ej kunde præjudicere
hans Vidners førelse, udj denne Sag, men Blev hannem der uden forbeholden; efter saadan
Beskaffenhed, Blev Eragtet: at Citantens paastaaede Vidner, for Retten til widnisbyrds aflegg,
maatte vorde antagne: Hvorefter det 1te Vidne Johannes Eliasen Swarthumble for Retten Blev
fremkaldet, som efter aflagde Corporlig-Eed herom giorde følgende, at hand i vaar
indeværende Aar var med andre kommen udj Christopher Nibes Huus, hvor samme tiid Siur
Eegefiord var tilstede, og hørde hand at ermelte Christopher Nibe og Siur Eegefiord hafde
samtale og ord med hin anden, som hand sig nu egentlig ikke kunde erjndre, men iblant anden
deres samtal hørde hand Christopher Nibe, skielde Siur Andersen Eegefiord for een Volds og
for een Ranns-Mand, og vidste saa paa tilspørgelse, ei videre om de paastefnede Skelds ord, at
giøre forklaring: Men Sagde derhos at Christopher Nibe samme tiid sagde disse ord: at
dersom Præsten lenger Beholder Siur Andersen Eegefiord til Medhielper, skulde præsten ikke
Legge Haand paa hans Hoved: Derefter fremkom det 2det Vidne Swend Andersen Endestad
som efter aflagde Corporlig Eed vidnede og giorde selv samme forklaring, som forrige Vidne
udsagt og forklaret haver, uden mindste forandring, og det i alt ord efter andet, Ligesom det
1te Vidnes forklaring her atter ordliudende hafde været igientaget og paa nye indført: Videre
hafde Citanten ikke udj Sagen at forestille: Thi Blev udi samme Saaledes Afskeediget:
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Sagen Imellem Siur Andersen Eegefiord som Citant paa dend eene og Sr. Christopher Nibe
paa anden siide, giver anstand til næste ting, da Christopher Nibe til samme tiid, forelegges
Lavdag at møede og Sagen uden videre tergiversation, at til og forsvare, følgelig hans under
proceduren giorde paaberaabelser; Derefter Imellem dennem skal vorde kiendt hvis Lov
Gemæss er:
Til dette ting og sted hafde Siur Andersen Eegefiord, ved mundtlig kald og varsel, for Retten
Ladet indstefne Sr. Christopher Nibe fordj hand U:loflig har tiltaget sig een Jægt, som ermelte
Siur Eegefiord har kiøbt at Niels i Hafnen med ermelte Nibes tilladelse; Vidnerne som om
samme Sag skal giøre forklaring, er indstefnet Johannes Swarthumblen og Swend Endestad:
Citanten mødte for Retten og refererede sig til det andragne stefnemaals indhold: Den
Citerede Christopher Nibe mødte for Retten og Benægtede ei at have soldt nogen Jegt, ei
heller taget nogen Jegt fra Siur Eegefiord U:loflig som hannem ei heller skulde vorde
overbeviist Siur Eegefiord, hertil svarede: at denne paastefnede Jegt, som var afgangne Simen
Hoflandsbergets efterladte Børn tilhørende, og for hvilke Børn Christopher Nibe var og ned er
formynder, samme Jøgt stoed under Niels i Hafnens tilsiun, og Blev hos hannem annammet
med dends Redskav, imod at ermelte Niels i Hafnen som tillige var een interessent udj
Jægten, og som skulde igien annamme sin andehl af Christopher Nibe, samme Jægt og som
paastefnt, og efter at dend var kommen udj Siur Eegefiords værge, Bleven af Christopher
Nibe derfra igien Borttagen; herom fremblagde Siur Eegefiord eet Beviis af Christopher Nibe
till Siur Eegefiord udgiven, angaaende eet formynderskabs overdragelse, og hvoraf denne
paastefnte Jegt skal Dependere, samme Blev for Retten oplæst og var Dat: 10 Maj 1742: og
skall iblant Acterne vorde inddragen: Siur Andersen Eegefiord Blev af Retten tilspurt om
hand noget Beviis om deres Accord om Jægten hafde at producere, da samme at producere og
fremblegge: Dertil Citanten svarede, at hand intet skriftlig Beviis haver at fremblegge men
formeente med Vidner herom at Beviise det Christopher Nibe tilsagde hannem Jegtens kiøb;
Imod de paaberaabte vidners førelse hafde Contra-Citanten intet at indvende; Derefter Blev
det 1te Vidne Swend Endestad for Retten fremkaldet, som efter aflagde Eed forklarede: at
hand i Vaar indeværende Aar, var kommen til Gaarden Hellewigen hvor samme tiid hand
hørede Christopher Nibe have samtale med Siur Eegefiord om denne paastefnede Jægtes kiøb,
og at ermelte Nibe sagde: at have givet Siur Eegefiord forlov at kiøbe denne nu omtvistede
Jægt at Niels i Hafnen, saa frembt Siur Eegefiord hafde Betalt fulde penge i rette tiid, og intet
afkortet imellem Pengenene; Videre sagde Vidnet sig herom ei at kunde forklare; Der efter
fremkom det 2det Vidne Johannes Svarthumblen som efter aflagde Corporlig Eed, giorde
Lige og selv samme forklaring, som af forrige Vidne udsagt og forklaret er vorden, og det i alt
som det her var igientaget og paa nye atter indført: Sr. Christopher Nibe hertil svarede: at hvis
Siur Eegefiord hafde til dend imellem dennem forelagde tid indfundet sig med dend
accorderede kiøbe Summa, som dog ei af Nibe kunde tilkiendegives, hvad eller hvor meget
samme sig Bedrog, og det uden nogen afkortning skulde ingen Dispute om Jægtens kiøb,
imellem dennem været opkommen, men i desses mangel sagde hand at have tilsolt sig Jægten
som sin egen: Ærklærede øfrigt paa tilspørgelse, at hand intet videre her til Sagen haver at
svare, eller forestille: Siur Eegefiord hafde ej heller noget videre till Sagen at svare, men
formente at hand efter de forekomne Beviisninger, ved Domb Bliver tilkiendt dend
omtvistede Jegt, som dends ejermand, imod at hand til Niels i Hafnen Betalede Pengene, som
tillige udj samme Jægt for een deehl var ejermand: Derefter Blev Sagen saaledes Afskeediget
Da Sagen som af Siur Andersen Eegefiord, Contra Sr. Christopher Nibe, er vorden indstefnet,
Beroer alleene af et Blodt tilholdelse for Begge parters siide till dend omtvistede Jægtes kiøb
og saa og herom intet skriftlig hverken Accord eller Skiøde er vorden produceret, hvoraf
Retten kand skiønne hvem samme for værende tiid med rette kand tilhøre; og det alligevel
under proceduren er opliust at Niels i Hafnen denne paastefnede Handel er angaaende, og
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tillige een Interessent udj samme Jegt, om hvilket nu Disputeres, alt saavil melte Niels i
Hafnen for processens skyld og til denne Sags videre opliusning, til næste ting indstefnes, til
hvilken tiid og Sagen Bliver given anstand, til nærmere procedur imellem partene og Retten
derpaa følgende og Endelige eragtede:
til samme tiid og sted hafde Siur Andersen Eegefiord, ved mundtlig Kald og Varsel, for
Retten ladet indstefne Niels Olsen Gram, Huusmand udj Hoflands-Hafnen, fordj hand hannem
med Skelds-ord skal have Begiægnet, Hvorom till widnisbyrd er vorden indstefnet Johannes
Swarthumble og Swend Endestad som mødte Begge for Retten, tillige med den Sag-Gifne
Niels i Hafnen, Kaldsmendene Jacob Andersen Standahl og Niels Larsen Stawanger
fremstoede for Retten og under Eed – Afhiemblede stefnemaalets Lovlige forkyndelse, saavel
for Niels i Hafnen som de indstefnede Vidner; ermelte Niels i Hafnen som mødte for Retten,
Blev tilspurt hvad hand till den hannem gifne Sigtelse, hafde at svare, hvorpaa hand og
tilstoed, at have Skieldet Siur Eegefiord, for dend har stiftet ondt Imellem hannem og hans
Kone: Citanten var derefter Begierende at hans indstefnede Vidner, maatte for Retten vorde
afhørte: hvorefter det første Vidne Johannes Swarthumblen for Retten Blev fremkaldet, som
efter aflagde Corporlig Eed vidnede og forklarede: at hand indeværende foraars tiider var
kommen til Gaarden Hellewigen, hvor Christopher Nibe er Boende hvor og Siur Eegefiord
tilligemed Niels i Hafnen samme tiid var tilstede, og Vindet da hørde fornefnte Niels i
Hafnen, Skelde paa Siur Eegefiord og sagde at hand har rammet hans Huus paa een SabathsDag, og indstiftet Ægteskabs Diævel imellem ermte Niels i Hafnen og hans Hustrue; herom
vidste vidnet, paa tilspørgelse, ei videre at forklare: Derefter fremkom det andet Vidne Swend
Andersen Endestad, som efter aflagde Corporlig Eed giorde følgende forklaring: at hand
tillige med det andet var udj dette Aar ved Vaarens tiider, var kommen til Gaarden
Hellewigen hvor saavel Siur Eegefiord som Niels i Hafnen var Begge nærværende, og hørde
samme tiid Vidnet Niels i Hafnen sige til Siur Eegefiord, at hand og hans Kone og Børn haver
Rammet hans Nembl: Niels i Hafnens Huus een Sabathsdag, og indstiftet Ægte-skabs Diævel
imellem ham og hans Koene, og da ermelte Niels i Hafnen kom hiem, sagde hand, at hand
mødte Diævelen midt i Dørren; meere eller viidere herom, vidste vidnet paa tilspørgelse ei at
forklare: Dend indstefnede Niels i Hafnen herimod svarede: at formedelst hans reise til
Bergen, og imedens, Blev stefnemaalet imod hannem formeret, kunde hand ikke udstedde
Contra-stefning i Sagen, eller faa sine Vidner indstefnede, hvormed hand sagde sig at skulde
Beviise dend Siur Eegefiord tillagde Beskyldning, hvorfor og des Aarsage, hand Begiærede
Sagens udsettelse till næste-ting da hand sagde sig ydermere herom at vilde føre Contravidner de hand tilkiendegav, at være Hans Hansen Eegefiord og Siur Siursen Hofland, og des
fald Sagens opsettelse som tilforn, til næste ting var Begierende, og imod hvilken opsettelse,
Citanten intet hafde at imodsige:
Thi Blev herudjnden Afskeediget
Da Niels Olsen Gram, Huusmand udj Hoflands-Hafnen, under proceduren Imellem hannem
paa dend eene og Citanten Siur Eegefiord paa anden siide, har Beraabt sig paa Contravidnisbyrde udj Sagen at vil føre, hvormed hand siger sig at vil Beviise de Siur Eegefiord
tillagde Beskyldninger, og tillige nafngivet samme Vidner at være Hans Hansen Eegefiord og
Siur Siursen Hofland: som hand til næste ting vil indstefne, og des fald Sagens anstand, har
været Begierende; Alt saa gives Bemelte Sag frist til næste-ting, at Niels Hafnen sine
paaberaabte Vidner kand føre til hvilken tiid Sagen igien Loflig vil indstefnes, till nærmere
procedur og Rettens Endelige paadømmende:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 271
Dato: 8. august 1742

59

Sted: Standahlen
til dette Ting og sted hafde Siur Andersen Eegefiord for Retten Ladet indstefne Niels i Hafnen
at tilsvare, om hand ei haver Solt Benefnte Siur Eegefiord den Jegt, hvilken hand og Sr.
Christopher Nibe, haver Tvistighed om: Citanten som mødte for Retten refererede sig til hans
andragne stefnemaals indhold, og tilkiendegav Vidner herom, Nafnlig Johannes
Swarthumblen og Swend Endestad: Dend Citerede Niels i Hafnen mødte for Retten, og i all
maade tilstoed saavel Stefnemaalets Loflige forkyndelse som og at have sluttet og accorderet
med Siur Eegefiord om dend omtvistende Jegt, at ernefnte Siur Eegefiord samme skulde
Beholde for 34 ½ rdr. og hvorpaa ermelte Niels i Hafnen sagde sig udj haand penge at have af
Siur Eegefiord annammet og oppebaaret 1 rdr. 3 mrk. Danske; men formedelst at Siur
Eegefiord ei i rette tiide Betalte de accorderede penge, er udjnden samme Jegtes kiøb, af
Christopher Nibe, som paa sine myndlingers vegne for eendehl udj samme Jegt var
interesseret, giort instance, og som Vidne vedkommer Nibe og Siur Eegefiord, imellem
dennem at afhandle: efter at Niels i Hafnen som melt, denne hans forklaring udsagt haver, var
Citanten Siur Eegefiord Begierende, at samme hannem fra Retten Beskreven maatte vorde
meddehlet, og i øfrigt reserverede sig Sagens ydermere paatale til næste ting at giøre formeret:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 305-310
Dato: 26. november 1742
Sted: Hellewigen
Bemeldte tiid Blev een fra nestleden Sommer ting hensadt Sag paaraabt som ermelte tiid af
Ole Larsen Langedahl var indstefnet, Contra Rasmus Humblestøel for nogle U:tilbørlige ord
hand Citanten skal have med Begiegnete, hvorom udj ting-Bogen fol: 264 er vorden
protocolleret og indført: Part og Contra-parterne mødte begge for Retten og tilstoed
Søgningsmanden self at være med hans Contra-part i Christelig Kiærlighed foreehnet, og at
have hanne, hans forseelse eftergivet i Betragtning at samme i hastighed og u:besindighed
skeede hvorom de stridende parter paa begge siider /: under ærklæring at ingen paa enten af
siidene, hafde noget U:tilbørlig hin anden at paasige :/ Bleve Venner og vel forligte, med
vilkaar at Rasmus Humblestøel til Citanten svarer og erlegger udj processens omkostning 4
mrk. 8 s: Danske: Dog Blev videre hans forseelse Kongl: Maite Foged Sr. Nagell, i
Betragtning af hans slette tilstand og Armod, saaledes modereret, at hand isteden for anden
Mulct at svare, skal til Sognets Fattiges Skoele-Casse erlegge 3 mrk. D: som og ermelte
Rasmus Humblestøl tilstoed i mindelighed at vilde Betale; Hvormed Sagen som melt i alle
maade Imellem parterne Blev ophævet:
Til dette ting og sted hafde Lars Erichsen Hauchaaen, ved mundtlig kald og varsel for Retten
Ladet indstefne Gunder Nøttingeness fordj hand hannem med U:tilbørlige ord skall have
Begiægnet: Herom til Vidnisbyrds indstefnet Rasmus Humblestøel og Siur Nøttingeness:
Citanten mødte saavel som og hans Contra-part, Begge for Retten; og refererede Citanten sig
til det andragne stefnemaals indhold: Ærklærede derhos at de ord som paastefnede, ere af
denne indhold: at Gunder Nøttingeness skal have sagt at hand var een hund med dislige
U:tilbørlige ord; Contra Citanten Gunder Nøttingeness hertil svarede som og tilstoed med
fortrydelse, at hand udj hastighed og U:besindighed disse paastefnede ord haver udtalt, og
derimod Bad hans Contra-part, det hand hannem hans forseelse i Christelig Kiærlighed vilde
eftergive og forlade med ærklæring: at hand ej ved det ringeste andet, end hvis een ærlig og
skikkelig mand i alt er anstendig, hannem at paasige; med hvilken ærklæring Citanten
efterloed sine prætentioner og eftergaf Gunder Nøttingeness sin forseelse sambt Blev Venner
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og forligte, som med haandtasning imellem dennem Begge ydermere Blev stadfestet: Med
Vilkaar at fornefnte Gunder Nøttingeness til hannem udj processens anvente Bekostning
erlegger 2 rdr. 1 mrk. 8 s: sambt forseelsen i Betragtning af foregaaende omkostenheder,
saaledes af Fogden Nagel afsohnet uden videre paastande eller i rettesettelse at Berørte
Gunder Nøttingeness til Kinds Sogns Skoele Cassa Betaler 3 mrk. Danske, hvilke hand og i
mindelighed erlagde og hvorom da Sagen i alt og paa alle siider, Blev ophævet:
Til Bemelte tiid og sted hafde Ole Samuelsen Ramsedahl ved mundtlig kald og varsell for
Retten Ladet indstefne Ole Hansen Ramsedahl, fordj hand ei har villet efterleve dend Imellem
dennem oprettede Contract, Betreffende hvis ermelte Ole Hansen, til Hans og Hustrues
Aarlige Lives ophold: skal erligge og hvilket hand indeholder med og ei vil svare; Item fordj
ermelte Ole Hansen skal have taget en Koe U:loflig fra ermelte Ole Samuelsen; paa Citantens
vegne mødte een mand ved Nafn Niels Olsen Reequam, efterdj hand selv formedelst
Alderdom og Svaghed ei mægtede at reise til Tings, som refererede sig til det andragne
stefnemaals indhold: Dend indstefnede Ole Hansen Ramsedahl mødte og for Retten og
tilstoed at være Loflig stefnet, Ligesom samme af Kaldsmendene Jacob Andersen Standahl og
Niels Larsen Stawanger Eedlig Blev stadfestet: Niels Reequam paa Citantens Vegne,
fremblagde dend imellem de Disputerende parte, skriftlig indgaaende Contract Dat: 2den
Januari 1741, som for Retten Blev oplæst og skal iblant Acterne vorde inddragen: Niels
Reequam paa Søgningsmandens Vegne forestillede, at hannem rester af Kornet for afvigte
Aar 1741, som Ole Hansen efter Contracten skulde svare, 2 tønder og 2 woger Hafre Korn,
Item 2 par Skoe, saa og for indeværende Aar Rester Ligesaa 3 tønder Korn, til sammen 5
tønder og 2 woger Korn sambt 2 par Skoe; som hand formodede i følge af Contractens
indhold, Ole Hansen ved Domb vorder tilfunden, tilligemed de paa denne Sag U:nødig
paaførte processes omkostning til Citanten at Svare og Betale; Contra Citanten kunde ikke
Benegte, men tilstoed at være de paakrævede og anførte 5 tønd: 2 woger Korn og 2 par Skoe
til Ole Samuelsen skyldig og som hand ei til hannem har Betalt, men vil i mindelighed
erlegge, hvad sig dend paastefnede Koe er anbelangende, da ærklærede Ole Hansen at hand af
U:videnhed har tilholdet sig ermelte Koe og formenet at samme af Kiøbmanden Sr. Jochum
Smidt som samme udj Skiftet var for Gield Udlages skulde være indfriet og indløst; Niels
Requam paa Citantens Vegne efterloed Søgesmaalet for saavidt dend paastefnede Koe angaar,
naar Ole Hansen samme med Gode fra sig igien vil Levere som hand og Lovede at efterleve
og fuldbyrde; og hvormed Søgesmaalet kom Betreffende, Blev ophævet: Parterne Blev efter
mellem megling og Lang samtale, saaledes med hin anden foreehnede: at Ole Hansen
Ramsedahl inden 8te Dage fra Dato at regne, til Citanten for de for Aar 1741: resterende 2
tønder og 2 woger Korn erlegge fyldeste verdie med reede penge, saa og Ligeledes de
resterende 2de par Skoe eller des verdie udj penge; Item til ovenrørte tiid at Levere de for
iværende Aar Citanten tilgode havende 3 tønder forsvarlig Korn in Natura; foruden at tilsvare
de Søgningsmanden U:nødig paaførte processes omkostninger med 10 mrk. Danske hvilket
fornefnte Ole Hansen tilstoed som melt at vilde til Bemelte tiid svare og erlegge, saa fremt
hand derfor vil vente ved indførsel udj hans midler, uden foregaaende Dom, at lide som
vedbør, og øfrigt Belovede efter Dags ej at give videre Aarsage til nogen trette, men leve
fredelig og samdrægtig med hin anden, og Blev med Berørte vilkor Sagen saaledes imellem
parterne paa begge siider ophævet:
til dette Ting og sted hafde Niels Hatleset ved mundtlig kald og Varsel for Retten Ladet
indstefne Niels Olsen Hafnen for Gield Beløbende efter i hænde havende Pante-Obligation
Capital 10 rdr. 5 mrk. foruden paaløbende Renter; Citanten mødte for Retten og refererede sig
til hans andragne stefnemaals indhold: Dend Citerede Niels Hafnen mødte og tilstoed at være
Loflig stefnet; som og af Kaldsmendene Jacob Andersen Standahl og Niels Larsen Stavanger
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Eedlig Blev afhiemblet: Derpaa Blev Citanten udj Retten fremblagt en af ermelte Niels Olsen
til hannem udgifne pante-obligation paa Capital 10 rdr. 5 mrk. 2 s: Dat: 8de May 1736, som
for Retten Blev oplæst og skal udj Acterne vorde inddragen: Dend Citerede Niels Olsen
Hafnen Rettede, efter Accord med Citanten, strax i mindelighed for sig og erlagde
Obligationens Capital med 10 rdr. 5 mrk. 2 s: Hvormed Citanten var fornøyet, og Sagen
dermed imellem dennem aldeles ophævet:
Bemelte tiid Blev en fra næst afvigte Sommer-ting opsadte Sag paaraabt, hvilke saavel af
Anders Nielsen Nøttingeness som Citant; som og af Contra parten Gunder Olsen ibm var
Contra-indstefnet, angaaende noget dennem imellemløbede saa vel Klammer – som Skelderie,
hvorom forhen udj ting Bogen: fol: 265: er vorden protocolleret: Citanten Anders
Nøttingeness mødte for Retten og tilkiendegav at have ved Continuations stefning til dette
ting ladet Citere Contra parten Gunder Olsen Nøttingeness, Conform det udj Sagen først
formerede Stefnemaall; hvilket og af Kaldsmendene Jacob Andersen Standahl og Niels
Larsen Stavanger Eedlig Blev afhiemblet; Ligeledes tilkiendegav Gunder Nøttingeness at
have Contra indstefnet Anders Nøttingeness fordj hand U:loflig har taget en Rok af hans Huus
hvilket Ligeledes af de foranførte Kaldsmend, Eedelig er vorden stadfestet: Gunder Olsen
Nøttingeness Blev af Retten tilspurt om hand de til seeniste gang eller ting paaberaabet
Vidner til nærværende ting af hannem er vorden indstefnet, hvor til hand svarede Ney:
Parterne skred derefter till mindelig foreehning med hin anden saaledes: at Gunder Olsen
Nøttingeness med fortrydelse tilstoed at have u:tilbørlig og udj skrøbelig overilende hastighed
Begiegnet hans Naboe Anders Nøttingeness, og i den henseende Bad om forladelse, og at
hannem hans forseelse maatte vorde eftergivet, giørende derhos denne Deprication at hand
intet U:tilbørlig ved Anders Nøttingeness at paasige men saaledes igien tog de udtalte ord, at
samme ei bør komme Anders Nøttingeness til præjudice paa nafn og gode Rygte, men være
hannem aldeles U:vedkommelig; efter hvilken ærklæring Citanten da eftergav Gunder
Nøttingeness hans forseelse, naar hand paa egen Bekostning for Retten giorde Erklæring,
hannem Beskreven meddeehles, sambt erstatte hannem dend paa Sagen anvendte Bekostning
med 2 rdr., som alt af Gunder Nøttingeness Blev samtykket og vedgaaet, Ligesom de paa
Begge siider saavidt Søgesmaalet dennem imellem var Betreffende, ydermere stadfestede
deres giorde forlig med haandrekning og Blev Venner og forligte: Formedelst at Aftenen og
Natten for Eendeehl allereede var afløben, Blev Sagen nærmere afhandling, til næste Morgen
Dag hensadt: Da partene sig igien for Retten haver at indfinde:
Till Bemelte tiid og sted hafde Siur Eegefiord ved mundtlig kald og varsell for Retten Ladet
indstefne Sr. Christopher Nibe fordj hand skal have Beskyldet Hannem for at have Draxa een
Sølf-kande af Bruland; Til vidnisbyrd herom indstefnt Peder Hansen Svardahl og Anders
Huusmand i Nøttingeness: Citanten som mødte for Retten refererede sig til det andragne
stefnemaals indhold: Contra-parten Christopher Nibe mødte og tilstoed at være Loflig
indstefnet; Ligesom og stefnemaalet ved Kaldsmendene Jacob Andersen Standahl og Niels
Larsen Stavanger Blev Eedlig afhiemblet: Christopher Nibe Blev tilspurt i hvad meening
disse ord er vorden udtalt, og hvorved det ord Draxa, eller veed paa samme at give nogen
explication, men tilstoed at Siur Eegefiord U:loflig er kommen til een Sølf-kande fra
Eegeland: Citanten var Begierende, at hans indstefnede vidner, maatte for Retten vorde
afhørte, og hvor imod Contra-Citanten intet hafde at modsige: Hvorefter det først indstefnede
Vidne Peder Hansen Swardahl for Retten fremkom, som efter aflagde Corporlig Eed, herom
vidnede saaledes: at hand tillige med Christopher Nibe samt Siur Eegefiord var indeværende
Aars Sommer kommen til det sted Nøttingeness-Holmens Land og Laa der ved Bryggen, hvor
samme tiid Christopher Nibe og Siur Eegefiord hafde samtale med hin anden, iblant hvilken,
Vidnet sagde: at hand hørde Christopher Nibe sige til Siur Eegefiord, at hand har draxet een
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Sølf-kande fra Bruland, videre ord herom, dennem imellem, sagde Vidnet ej at have hørt:
Derefter fremkom det andet Vidne Anders Larsen Nøttingeness, een Huusmand der
sammesteds, som efter aflagde Corporlig Eed, vidnede og herom saaledes Udsagde: At hand
indeværende Aars Sommer var kommen med de Disputerende parter til Nøttingenesholmens
Land, hvor de med hin anden hafde samtale, iblant hvilken Vidnet hørde Christopher Nibe
nefne een Sølf-kande, men hørde hannem ikke nefne eller sige at Siur Eegefiord har Draxet
nogen Sølf-kande, ikke heller det nafn Bruland; Videre herom sagde Vidnet ej at have hørt:
Christopher Nibe var Begierende at Sagen maatte gives anstand til neste ting, da hand sagde
sig nærmere at vilde afbeviise, dend under proceduren Siur Eegefiord tillagde Beskyldning,
nembl: At Siur Eegefiord U:loflig er kommen til een Sølf-kande fra Eegeland; imod ermelte
Christopher Nibes giorde forlangende, hafde Citanten intet at imod sige eller indvende; Thi
Blev Afskeediget
Sagen Imellem Siur Eegefiord som Citant paa dend eene og Sr. Christopher Nibe paa anden
siide, Bliver følgelig Contra-Citantens forlangende imod hvilken, Actor intet hafde at
indvende, till næste ting hensadt til dends paaberaabte nærmere opliusning og afbeviisning,
efter hvilken, videre udj Sagen skal vorde handlet og skiønnet hvis Rett er:
til samme tiid og sted hafde Siur Eegefiord ved mundtlig Kald og Varsell for Retten Ladet
indstefne Christopher Nibe fordi hand ikke vil Levere ham de 9 mrk. i penge, som af een
Sergeant udj Nordfiord ved Nafn Ole Jentoft til bemelte Nibe paa Siur Eegefiords vegne er
vorden annammet; Citanten saavel som Contra-parten mødte begge for Retten og tilstoed
Nibe Loflig at være indstefnet, Ligesom det og af Kaldsmendene Jacob Andersen Standahl og
Niels Larsen Stavanger Eedlig Blev stadfestet: Christopher Nibe her til svarede som og
Benegtede ei at have af forbenefnte Sergeant, nogen penge paa Siur Eegefiords vegne,
Annammet, og derfor ei heller Bliver ansvarlig, Ligesom hand og formeente det hannem ei
Blev overbeviist; Citanten var Begierende at Sagen til neste ting maatte vorde hensadt da
hand med Vidnisbyrde nafnlig Anders Løkkebøe og Morten Rasmusen ibm, sagde sig at vilde
afbeviise det Christopher Nibe, disse paastefnede 9 mrk. Dansk af Sergeant Jentoft paa hans
vegne haver Annammet: Imod hvilken opsettelse Christopher Nibe intet hafde at infesere:
Thi Blev Afskeediget
Efter Citanten Siur Eegefiords giorde forlangende, imod hvilken Contra-parten Christopher
Nibe intet hafde at infesere given Sagen imellem dennem til de paaskudte Vidners førelse til
nærmeste Ting anstand, alt til nærmere procedur og Rettens paafølgende Eragtende:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 311-312
Dato: 29. november 1742
Sted: Hellewigen
Ligeledes Blev Fogden meddeehlet tingsvidne angaaende de 4re Sauger som her udj
Skibbreedet findes, nafnlig Sør Gulen, Dyrstad, Indre-Huus og Lille Høedahlen som paa
ejernes egne Odelsgrunde ere staaende og med Tømmer af Deres egne Odels Skouge
forsiunes, men hvor mange Bord paa eenhver af dennem aarlig skiærer, kunde de ikke give
nogen vis forklaring om, men vil vente at det kand være efter Saug Eiernes egne angivelser,
paa hvilken forklaring, Tingsvidne under Rettens forsegling Blev udstæd:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 339-341
Dato: 8. mars 1743
Sted: Hellewigen
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Til nærværende tiid og sted hafde Seigr. Jens Bloch, Borger og Gastgiæber Boende udj
Furresund, ved mundtlig kald og varsel, ladet paa hans Steddatter Mademiselle Gidschen
Søeblad hendes Vegne, Ladet for Retten Citere Jan Lorentzen, Boende udj Nichøen, fordj
hand ermelte Demoiselle Søeblad med ær-rørige Skelds-ord, skal have Begiægnet, Till
Vidnisbyrd herom indstefnet Christopher Andersen og Ole Andersen, Begge tienende hos Sr.
Jens Bloch udj Furresund; Citanten mødte for Retten og for det første refererede sig till hans
andragne stefnemaals indhold: Dend Citerede Jan Nichøen Blev efter Loven 3de gange
paaraabt, men mødte ikke selv, ey heller nogen som paa hans Vegne til Sagen svarede:
Kaldsmendene Jacob Andersen Standahl og Ole Larsen Furresund, frembstoede for Retten og
under Eeds aflegg, stadfestede Stefnemaalets Loflige forkyndelse, ei allene for Jan Nichøen,
men end og for de 2de indstefnede Vidner, som dis uden selv mødte og vedtog Begge at være
Loflig Bleven indvarslede: Sr. Jens Bloch paa Citantindens Vegne, var Begierende, at de udj
Sagen indstefnede Vidner maatte for Retten vorde afhørt: Hvorpaa det 1te Vidne Christopher
Andersen, først for Retten Blev fremkaldet, som efter aflagde Corporlig Eed, Vidnede og om
Sagens tildragelighed forklarede: at hand nestleeden Sommer ved Ste Hans Dags tiider var
kommen tilligemed Jan Nichøen ud paa dend sted norden Nikk-øen paa Laxe-fiskerie, hvor
hand samme tid hørde Jan Nichøen siige: at Sr. Blochs Steddatter Giedschen Søeblad,
forleden Vinter, Laag hos dend Hollandske Skipper /: som afvigte Vindter laa med hans Skib
paa Aarevigens-Hafn :/ Udj Sengen i Nyestuen udj Furresund, men sagde derhos at hand saae
det ikke selv, men hans Søn Lorentz som ligeledes tiener udj Furresund sagde det, og at hand
af Benefnte Giedschen Søeblad Blev given een Rix orten for hand ikke skulde tale derom:
ydermeere forklarede Vidnet at hand paa forernefnte tiid og sted hørde Jan Nichøen sige
tillige at forbemelte Giedschen Søeblad, Laa hos Peder Broch dend tiid hand var præst til
Kinden, ungefehr 2 aar siden, og det saa ofte som hand vilde; Disse sidst anført og af Jan
Nichøen udtalt og u:tilbørlige ord, sagde Vidnet sig een anden tiid, nembl: den 3de februarj,
atter at have hørt af Jan Nichøens Mund udj Furresund, hvor samme tid Sr. Bloch tilspurt
hannem om hand vilde tilstaae ermelte sidstbenefnte og udtalte ord, og hvortil Jan Nichøen
svarede: at hand samme tilstaaer – Derefter Blef det 2det Ole Andersen for Retten fremkaldet,
som Ligeledes efter aflagde Corporlig Eed, vidnede og forklarede: at hand 8te Dages tiid
ungefehr efter St. Hans-Dags tiider, som og nu Indeværende Vinter, og paa samme tid som
ved det første Vidnes udsigende, er benefnt; Hørde de self samme ord af Jan Nichøens Mund
som af forrige Vidne er vorden udtalt og Vundet, Betreffende Giedschen Søeblad, og det uden
enten tilleg, eller fratagelse Ligesom det her atter hafde været igientaget, og paa nye
ordliudende indført: Sr. Jens Bloch forestillede; at efterdj Sagen allereede ved de førte
Vidners forklaring, er vorden opliust, hafde hand for værende tid ej videre, at Dementhere,
helst og efterdi Contra-Citanten denne sinde ikke møeder, men indstillede Sagens Anstand til
næste ting, og at Jan Nichøen til samme tid Lovdag maatte vorde forelagt, reserverende sig i
alt Sagens nærmere paatale da at giøre formeret:
Thi Blev Afskeediget:
Sagen Imellem Monsr. Jens Bloch som Citant paa hans Steddatter Demoiselle Giedschen
Søeblad, Hendes Vegne og Jan Nichøen paa anden siide, gives anstand til næste-holdende
Sommer-ting, Til hvilken tiid Jan Nichøen gives forelegg at møede og Sagen at tilsvare;
Ligesom hannem ved denne opsettelse, gives frist, om hand det ellers maatte fornødiges, at
see sig med forsvar, udi denne betydelige Sag, af Høi-øfrighed, Bevilget, alt paa det Sagen ei
des Aarsage, skal underkastes ophold, men skyndigst ved Dom og Sentence, vorde afhandlet
Till dette Ting og sted hafde een Person ved nafn Christian Olsen, Conditionerende hos Sr.
Christopher Nibe, ved mundtlig kald og Varsell for Retten Ladet indstefne, Gunder
Nøttingeness fordi hand skal have Skieldet ham for een Skielm; Til Vidnisbyrd herom
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indstefnet Niels Olsen Hafnen, og Gierdt Valentinsen Høeviigen; Citanten mødte og
refererede sig till det andragne stefnemaals indhold: Den Citerende Gunder Nøttingeness,
Blev paaraabt, og mødte for Retten, og sagde sig ei at være lovlig vorden stefnet, hverken at
anhøre Sag, mindre Vidner at anhøre: Det kunde ikke heller, af Actor Beviises, at stefnemaall
Loflig er vorden forkyndet,
Hvorfor Blev Afskeediget
Sagen Imellem Christian Olsen, Conditionerende hos Sr. Christopher Nibe udj Hellewigen,
som Citant paa den eene og Gunder Olsen Nøttingeness paa anden siide, Bliver denne sinde,
formedelst, at samme ei af Sagsøgeren med Loflig stefnemaall er vorden omgaaet, fra Retten
afviist; som naar skeer og Sagen paa Lovmæssige maade, ved Stefnemaall, Bliver Behandlet
og i rette ført, skal partene vederfares paa Begge siider, hvad Rett er:
Till dette Ting og sted, hafde Gierdt Valentinsen Høewigen, ved mundtlig kald og Varsel, for
Retten Ladet indstefne Gunder Olsen Nøttingeness, fordj hand haver Beskyldet hannem for at
have haft u:loflig mascapie med Lisbeth Steenhofden, som nu ved Døden er Afgangen; til
Vidnisbyrd indstefnt Sr. Christopher Nibe og Niels i Hafnen; Gunder Nøttingeness mødte, og
exciperede saa vel Sagen som Søgesmaalets i henseende at hand ej loflig er vorden indstefnt;
Sagsøgeren kunde ei heller ved Kaldsmendene Beviise, Stefnemaalets Loflige forkyndelse,
Thi Blev Afskeediget:
Sagen Imellem Gierdt Vallentinsen Høewig paa den eene og Gunder Olsen Nøttingeness paa
anden siide, Afviises, indtil dend ved nydt og Loflig stefnemaall, igien vorder forfrisket, som
naar skeer, skal efter paafølgende procedur og afbeviisninger, vorden udjnden samme
skiønnet og kiendt hvis Lov Gemæss er:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 341-343
Dato: 9. mars 1743
Sted: Hellewigen
Till ermelte tiid og sted Blev een fra nestleden ting henhvilende Sag som af Siur Eegefiord,
var indstefnet Contra Christopher Nibe, paaraabt; hvorom forhen udj Ting-Bogen er vorden
indført: og angaar den imellem partene Desputerende Jegtes Sall; Citanten Siur Eegefiord
tilkiendegav at have til dette Ting indstefnet Sr. Christopher Nibe, Betreffende Benefnte Sag;
Sr. Christopher Nibe fragikk aldeles ikke til denne Sags ansvar, at være stefnet eller Varslet;
Siur Eegefiord paa tilspørgelse ei heller kunde godtgiøre, at hand til Christopher Nibes noget
stefnemaall, udjnden denne Sags vedkommende haver formereret, Bad derfore at om hand
derudinden sig maatte have forseet, at da Sagen til næste ting endnu maatte Blive Beholden;
Contra-Citanten Christopher Nibe, forestillede: at hand for process og Rettergang at
forekomme, og for at viise, at stræbe efter freed og Eenighed imellem ham og andre at see
Skiftet?? og i Verk-stillet, var sindet at forliige sig med hans Contra-part, i mindelighed; som
og skreed til en Begyndelse og Blev af andre Godt folkes mellem mægling, metigeret paa
beste maader; Derefter Begyndte da Parterne at handle med hin anden udjnden ald deres
mellemværende tvistigheder, at derved Dempe saavel i eet som udj andet, alt hvis for værende
tiid imellem dennem Disputeres og paa-Ankes; efter Lang samtale imellem dennem, Blev
adskillige vilkaarer proponeret til mindelig forliig / og erbød Sr. Christopher Nibe at ville
svare for fred og Eenighed ald Contra-Citanten anlagde omkostninger at vilde erstatte: men da
Citanten ikke dette tilbud vilde imodtage, og intet stefnemaal udj Sagen er vorden formeret,
Blev herudjnden saaledes Afskeediget:
Da Sagen Imellem Siur Eegefiord som Citant paa den eene og Sr. Christopher Nibe paa anden
siide ikke til dette Ting Lovlig, nemblig angaaende dend paastefnede Jegtes kiøb og Sall til
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forrige ting, ved Continuations stefning, loflig er vorden indvarslet, saa hviler samme paa
Citanten Siur Eegefiords Besørgning ved loflig stefnemaal til næste ting, i fald ej mindelig
foreening kand imellem dennem treffes, som om ikke kand naaes, Partene derefter ved
Endelig Dom efter loven efter forekommende Beviisligheder, skal vorde adskilte:
Till samme tiid og sted hafde Siur Andersen Eegefiord ved mundtlig kald og Varsel for Retten
Ladet indstefne Christopher Nibe for 9 mrk. som hand skal have oppebaaret paa hans Vegne,
for een ½ Læst tønder: Citanten refererede sig til hans andragne stefnemaals indhold: Parterne
Bleve tilsinde at forlige Sagen som og skeed til Endeskab med dette Vilkaar, at Christopher
Nibe erbød i mindelighed at ville svare Citanten de fordrende 9 mrk. Danske og udj
processens omkostning 1 rdr, til sammen 2 rdr. 3 mrk., som imellem dennem Blev vedtaget,
og samtykket, og Sagen dermed imellem Dennem paa Begge siider ophævet og til Endebragt:
Til samme tiid og sted hafde Siur Eegefiord Ladet indstefne Sr. Christopher Nibe, efter
forrige stefnemaal, angaaende een Sølf-kande, hvorom forhen til nestleden Høste-ting var
Bleven indført; Citanten som og Contra-parten mødte Begge for Retten og ærklærede Siur
Eegefiord, at Christopher Nibe hafde Beskyldet hannem at have u:loflig draxet een Sølf-kande
fra Echeland; Christopher Nibe Benegtede denne sigtelse og formeente at samme hannem
først maatte Beviises: Citanten Siur Eegefiord, var Begierende at Sagen til neste ting maatte
vorde udsadt, da hand sine Vidner vilde indstefne, formeente ellers at det ikke var fornøden at
føre Vidner, efterdj Christopher Nibe Sigtelsen self inden Retten har tilstaaet:
Thi Blev Afskeediget
Efter Citantens forlangende, gives Sagen Imellem hannem og Christopher Nibe anstand til
næste ting, for sine paaberaabte Vidner til samme tiid at faae indstefnet, alt til nærmere
procedur og Rettens paafølgende Eragtning:
til dette Ting og sted hafde Gunder Olsen Nøttingeness ved mundtlig kald og Varsel, for
Retten ladet indstefne Christian Olsen, tienende hos Christopher Nibe, fordj hand haver
Beskyldet hannem for at have ligget hos Enchen Trine paa Nøttingeness-Holmen; Christian
Olsen mødte og tilstoed ej at være Loflig Bleven stefnet, som ej heller af Actor kunde
godtgiøres eller Beviises; nafngav ellers Vidner udj Sagen nafnl: Ole Simensen Skor og
Marthe Simensdatter, tienende hos Christopher Nibe i Hellewigen; Citanten Begierede, at
Sagen til næste-ting maatte gives anstand til nærmere stefnemaal lovlig at giøre Formeret
Herfor Blev Afskeediget
Efter Actors paastand, Indrømmes Sagen frist til næste ting, at faae sin Sag Loflig indstefnet
tillige med hans paaskudte Vidner; som naar skee og Bliver Rætten under paatale af
Søgningsmanden, forestillet, skal efter førende Beviiser vorde kiendt, hvis Rett er:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 359-366
Dato: 2. august 1743
Sted: Standahlen
Bemelte tiid Blev een fra næstleden for dette Skibbreede indeværende Aar holdene Vaarting,
opsadt Sag paaraabt, som til ermelte ting af Sr. Jens Bloch Gastgiæber og Borger udj
Furresund paa hans Steddatter Giedschen Søeblads vegne, var paastefnt, Contra Jan Lorentzen
Nichøen, som med ærerørige ord hafde Begiegnet Ermelte hans Sted-Datter, om hvilken Sag
ei alleene til sidste Vaarting er vorden protocolleret, Vidnerne afhørte, og afskedigelsen
Citanten vedbørlig Beskreven given; Sr. Jens Bloch comparerede for Retten og tilkiendegaf at
have ved Continuationsstefning lodt til dette Ting, atter indstefnte Jan Nichøen, Ligesom hand
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og producerede dend udj Sagen forhen gifne forelegg, som Befandtes, at være af Jan Nichøen
paategnet, at være hannem ankyndiget, sambt forkyndelsen af de 2de Mænd Ole Larsen
Furresund og Lars Hansen Nichøen: Loflig stadfestet under Dato 27 Juny 1743: Samme
forelegg Blev inden Retten oplæst udj Jan Nichøens paahør /: som mødte for Retten, og
tilstoed at være Bleven Loflig indstefnet, det og Kaldsmendene Niels Andersen og Jacob
Andersen Standahl, Eedlig Bekreftede: Derefter Blev af protocollen de afhørte Vidners
aflagde forklaringer Jan Nichøen forelæst, som ærklærede at hand imod samme intet hafde at
indvende, men med meget græmmelse tilstoed det hand i sin stoere U:forstand og
Eenfoldighed, sambt paafølgende Drukkenskab og U:besindighed haver udtalt disse
Paastefnede ord, til hvilke hand ærklærede, ei at have haft mindste adgang, mindre grund eller
føje Giedschen Søeblad at paasiges men at have udj saadan ubesindighed talt ordene, setter
andre dislige aaben – eller Kaadmundede sambt U:tilbørlige folkes Munde; Bekiendede sig
dersom ej at have dend mindste adgang fornefnte braue Piige, noget U:tilbørlig eller
U:sømmelig at paasige; Citanten Sr. Jens Bloch, som for Rætten Blev nærværende,
forestillede at efterdj Jan Nichøen herudjnden sig meget har forseet, Retten derudj vilde have
paa Justitiens vegne, vedbørlig indsigt til den Skyldiges afstraffelse; Skiøndt hand self tilstoed
at Jan Nichøen er en fattig Mand, og derfor ei attraade i yderste at giøre ham Sagen eller
straffen paaførdt og derfor selv tilskyndet af Christendom og Medlidenhed, at Bede ei alleene
Fogden som paa hans Maite vegne føre Justitien at Bære Medlidenhed udj Straffen, mend end
og selv eftergav hans forhen giorde paastande; og i den sted alleene paastoed, det aff
forbenefnte Jan Nichøen, maatte for Retten giøre hans Delpocation, og igientage de af
hannem imod hans Steddatter, udtalte ord, og give hannem saadan hans giørende ærklæring,
fra Retten vedbørlig Beskreven; sambt at erstatte processens omkostning med 9 mrk. Danske:
Item at forbemelte Jan Nichøen for hans forseelse, maatte udstaae Kirkens Deciplin: Kongl:
Maite Foged Sr. Hans Thiis Nagel, i Consideration at Actors egen interception, og i
overvejende af Sagens øfrige omstendigheder med sambt paafulte nærmere Almues
tilspørgende forbønner; Og Eenstemmige Skuds maall om Jan Nichøens slette tilstand og
u:formuenhed, modererete og Straffen for denne gang saaledes, at aff forberørte Jan Nichøen
for Benefnte hans forseelse, Betaler till hans Mait Casse udj Mulct 3 rdr., Den Sag-skyldige
Jan Nichøen følgelig herpaa indfalt med ydmyg for Bøn og taksigelse til hans Contra-part, og
skyldig ærklærede og igientog alle de af hannem imod Demoiselle Giedsche Søeblad, udtalte
og nærgaaende ord, og Ligesom forhen ærklærede at hand i intet det mindste ved hende
hverken udj ord eller gierninger at paasiige, som kand komme eller være hende til præjudice
eller fornermelse, hverken paa reputation eller gode Nafn og Rygte, men være hende aldeeles
u:vedkommelig, øfrigt tilstoed og underkastede tidt og aff forbenefnte Jan Nichøen sig for
Retten, at vilde til sin Samvittigheds Redning og frelse, frivillig udstaae Kirkens Disciplin, for
derved at Liide vedbørlig, for dend forargelse som af hannem i dette til fald, iblant
Meenigheden er vorden Beganget: Ligeledes tilsagde hand i Mindelighed og uden noget Lov
maal, at vilde svare Citanten hans paastoede omkostning med 2 mrk. Danske, og til Kongl:
Mait Cassa Ligeledes de af Fogden modererede 3 rdr., For hvilke hans egen Contra-part, self i
mangel af anden formaaende Caution, Indsagde sig at vilde indestaae; Item tilstoed Jan
Nichøen at vilde paa egen Bekostning, foreskaffe Citanten alt hvis udj denne Sag, er vorden
protocolleret for Retten Beskreven; Med saadanne og foranførte Vilkaar Blev da Sagen i alt
sluttet, af Parterne paa all sinde vedtaget; og følgelig dermed tilendebragt:
Til forbenefnte tiid og sted indfant sig for Retten Sogne-præsten til Kindens Præste-Kald her
udj Sundfiord Velærværdige Hr: Sigvard Brarup, som tilkiendegav at have indstefnet til tinget
4re Mænd af Kindens Sogn her udj Schibbreedet, Nafnlig Ole Christophersen Floren, Hans
Hendriksen Brantzøen, Ole Andersen Havogbotten og udj Jacob Desideriusen Florens sted,
som og var indstefnet, men formedelst angivende Svaghed, ej kunde møde / Richard Erichsen
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Barexten; for at aflegge deres Eedelige forklaringer till eet paafølgende Tings vidner
erholdelse; paa nogle Poster som hand agter inden Retten at forestille, angaaende Bremangers
Annex kirke, dend farlige sted samme staar paa, Vejens besværlighed og Lengde for Almuen
til Kirken, som og Besværlige Reise for Præsten, med videre eller flere omstendigheder, som
hand Agtede, alt forbenefnt Bremanger Kirke Betreffende, at giøre inden Retten forestillet;
Till hvilken Ende Vel-forbenefnte Sogne-Præsten Hr. Sigword Brarup fremblagde udj Retten
Eendehl af hannem skriflig forefattet Questioner, Bestaaende af 7 Questioner, som hand
Begierede de 4re indstefnede Mænd, maatte inden Retten vorde questionerede og deres
giensvar paa een hver Question i sær, til alt forberørte Tingsvidnes erholdelse, ad protocollen
førte, Ermelte requisition var Dateret Floren den 1te Aug: 1743: som Blev inden Retten
oplæst, og skal acten vorde indlemmet: De 4re indstefnede Mænd blev derefter paaraabt,
hvilke og mødte for Retten, og paa Tilspørgelse, tilstoed at være af Sognepræst Hr. Sigword
Brarup, til dette ting, Loflig indstefnede, deres forklaringer paa Eendehl Poster, Bremanger
kirke Betreffende, at aflegge: Kaldsmendene Bleve fra Retten paaraabte for Conform Lov og
Forordningers medfør, Stefnemaalets Loflige forkyndelse at afhiemble; og da det Blev
Bekiendtgiordt, at de indkaldede Mænd, ei Loflig ved stefningsmend , var indlkaldet det
Sognepresten Hr. Sigword Brarup self, som og de 4re indkaldede Mænd tilstoed, at de ikke
anderledes end efter Præstens advarsel, mødte her til tinget: Hvorefter Sogne-Præsten Hr:
Sigword Brarup reserverede sig, følgelig dend mislighed ved Stefnemaalets omgang, nærmere
udjnden dette tingsvidne erholdelse, sine Messures, og hvormed for værende tiid, med samme
maatte Betemmes:
Till dette ting og sted hafde Endre Olsen Synderwog, for Retten Ladet indstefne Allexander
Didrichsen Fæster, fordj hand hannem med U:sømmelige ord skal have Begiegnet, til
Vidnisbyrd herom tilkiendegaf Citanten at have indstefnet Christopher %Olsen% Andersen
og Rasmus Yttre-Rexten; og i øfrigt refererede sig til det andragne stefnemaals indhold: Dend
Citerede Allexander Fester, mødte for Retten og tilstoed at være Loflig indstefnet; tillige med
de indstefnede Vidner: Kaldsmendene Niels Andersen og Jacob Andersen Standahl,
frembstoed for Retten og under Eed afhiemblede stefnemaalets Loflige forkyndelse saa vel
for Allexander Fæster, som forbenefnte Vidner: Dend indstefnede Allexander Fæster
ærklærede, at hand ikke kunde Benegte, joe at have tiltalt Endre Olsen Synderwog, men sagde
sig dertil af hannem self at være Bleven forceret; Citanten var Begierende at hans Vidner
maatte for Retten vorde afhørte; hvorefter først vidnet Christopher Andersen for Retten
fremkom, tienende hos Endre Olsen Synderwog, som efter aflagde Corporlig Eed, vidnede og
herom forklarede saaledes: at hand tillige med saavel Allexander Fæster som Endre Olsen
Synderwog, var udj nest afledens Vaar kommen til Bergen, og ind udj een Qvindes ved Nafn
Trone Maries Huus, Boende ved Smeds Gaarden i Bemelte Bergen, hvor Allexander Fæster
Logerede, og Endre Olsen der sammesteds indkom og hilsede Allexander Fæster som sad og
spiisede; Imidlertiid kom de Begge udj samtale med hin anden, og udj saadan deres
mellemværende Tog Allexander Fæster og skuede Endre Synderwog over Een stoell sambt
skeldede hannem for een Tyv, derefter sagde Endre Synderwog at Allexander Fæster skulde
self være en Tyv, indtil hand Beviiste det, hvorpaa atter Allexander Fæster, skeldede Endre
Synderwog og sagde jae, Du er een Silde-tyv, mere vidste Vidnet, paa tilspørgelse, herom ej
at forklare: Derefter fremkom det andet Vidne, Rasmus Christensen Boende paa Gaarden
yttre-Rexten som efter aflagde Eed, giorde og gaf self samme forklaring, og det i alt Ligesom
forrige Vidne herom udsagt og vundet haver, og Ligesom det her ordliudende hafde været
igientaget og paae nye indført: Allexander Fæster forestillede som og var Begierende, at
Sagen maatte indvilges Anstand til næste Ting, da hand Imidlertiid Agtede at faae sig af Høi
øfrighed eet forsvar Beskikket, Sagen for hannem at udføere; Desuden reserverede hand sig
sin tiltale imod det Eene og allereede førte Vidne, Christopher Andersen, i sin tiid at giøre
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formeret: Imod saadan Allexander Fæster giorde Begie og paastand, Citanten intet hafde at
imodsige; Thi Blev herudjnden Afskeediget
Da Allexander Fæster har Begieret anstand udj denne Sag Imellem hannem og Endre Olsen
Synderwog, og samme Begier ei af hans Contra-part er vorden imodsagt; saa dis W:agtet og
paa det fundamente, at ernefnte Allexander Fæster har Beraabt sig paa, at faae sig eet forsvar
af Høi øfrighed Beskikket Sagen for hannem at Paaføre, Bliver Sagen dis Aarsage til næste
ting hensadt til nærmere paatale; under reservation af Allexander Fæsters før andragne og
paaskudte omstendigheder:
Til forberørte tiid og sted hafde Endre Olsen Synderwog ved mundtlig kald og varsel for
Retten Ladet indstefne Allexander Didrichsen Fæster, fordj hand skal have Slaget hannem
nestleden Vaar, da de Begge var kommen til Bergen; til Vidnisbyrd herom indstefnt Claus
Abrahamsen Dommen og Jacob Nielsen Rexten; Den Citerede Allexander Fæster mødte for
Retten og tilstoed at være Bleven Loflig indstefnet; Ligeledes mødte og til vedermæhle de
indstefnede Vidner, som og tilstoed at være Loflig indstefnet; Kaldsmendene Niels Andersen
og Jacob Andersen Wefring eller Standahlen, frembstoede for Retten og under Eed
afhiemblede stefnemaalets Loflige forkyndelse, saa vel for Allexander Fæster som og de
indstefnede Vidner: Derefter Begierede Citanten at hans paaberaabte Vidner, maatte til
Vidnisbyrds Aflegg, Blive Afhørte: Derefter Blev da det første Vidne Claus Abrahamsen
Dommen, for Retten fremkaldet, som efter aflagde Corporlig Eed, vandt og forklarede herom
saaledes: at hand nest afledene Vaar, kort for Pintzedage tiider var kommen til Bergen, hvor
saavel Allexander Fæster som og Endre Synderwog sammetid var i Byen, og udj een Koene
ved Nafn Catharina Broeses Gaard kommen, og gikk samme tiid ned paa hendes Brygge, hvor
samme tiid saa vel Vidnet som og Allexander Fæster tillige med det andet Vidne gik ned paa
Bryggen og mødte Endre Sønderwog som kom gaaende op efter Bryggen, hvorda Allexander
Fæster melt tiid Bad vidnet gaa Bort, som hand og gikk et Lidet stykke men dog saa klarlig at
Allexander Fæster slog Endre Synderwog under hans øere, hvorefter hand nedfalt paa
Bryggen; siden reiste hand sig op igien og gikk med Allexander og Vidnet op i Gaarden, hvor
atter Allexander Fæster atter solg Endre Synderwog under hans øere, og derefter skiltes de fra
hin anden: Derefter fremkom det andet Vidne Jacob Nielsen Rexten, som Ligeledes efter
aflagde Corporlig Eed herom vidnede og forklarede: at hand Ligesom det andet Vidne var
kommen paa Berørte tiid til Bergen, og gikk ned paa forbenefnte Brygge, hvor hand Ligesom
det andet Vidne, saa klarlig at Allexander Fæster sloeg Endre Synderwog under hans øere saa
hand falt ned paa Bryggen; forklarede og Ligesom det andet Vidne, at Allexander Fæster Bad
ham gaa Bort, forinden hand sloeg til Endre Synderwog, Saa elles ikke, at hand sloeg meere
end eengang, efterdj Vidnet gikk ikke med dennem op udj Gaarden; Videre hafde dette Vidne
ikke paa tilspørgelse at udsiige: Allexander Fæster svarede, at hand for nærværende tiid ikke
har noget till Sagen at svare, men var Begierende dends Anstand til næste Ting, og Imidlertiid
agtede hand at faa sig eet forsvar af Høi øfrighed Beskikket, Sagen for Hannem at udføre;
Imod hvilken hans giorde Begier, Citanten intet hafde at indvende eller meere udj Sagen at
forestille; i øfrigt reserverede Allexander Fæster sin paatale i alt Sagen vedkommende,
ydermere at giøre paatalt: Thi Blev Afskeediget
Sagen Imellem Endre Synderwog og Allexander Didrichsen Fæster, Bliver given til næste
ting Anstand, følgelig ernefnte Allexander Fæsters giorde Begier, at faa sig Imidlertiid, eet
forsvar af Høi øfrighed Beskikket, Sagen for hannem at udføere hvorved hannem og hans
paaberaabte reservande, Bliver hannem i alt Sagen vedkommende; forbeholden nærmere at
giøres paatalt og udført:
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Dagen dernest efter den 3de Aug: Fremholdtes med Tinget og Retten, nærværende ved Retten
Kongl: Maite Foged Hans Thiis Nagel tilligemed de samme Lavrettesmend som Retten nest
forrige Dag Betient:
Bemelte tiid fremkom for Retten Iwer Olsen Stawanger, som an og fremviiste Felden af een
voxen Ulv, som af hannem er vorden Skudt og feldet, og for hvilken hand følgelig deres
Kongl: Maite allernaadigste Forordning, forvendtede at faa Skudet Betalt med 2 rdr, som
Kongl: Maite Foged tilsagde hannem at skulde nyde, og Conform Forordningen at Blive
Imellem Almuen reparteret:
Til samme tiid og sted hafde Giert Vallentinsen Høewig Ladet for Retten indstefne Gunder
Nøttingeness, for hand skall have Beskyldet Bemelte Gierdt Høewig at have haft Maschapie
med Lisbet Steenhofden; Til Vidner herom indstefnt Sr. Christopher Nibe og Niels i Hafnen;
Citanten mødte for Retten tilligemed dend Citerede Gunder Nøttingeness, som tilstoed Loflig
at være indstefnet: Tilligemed de indstefnede Vidner, hvilke og mødte; Den Citerede Gunder
Nøttingeness, forestillede og Benegtede at hand ikke veed eller kand sig erjndre, at have talt
disse paastefnte Ord mindre at hand dertil har haft nogen adgang, saasom hand ej veed noget
det mindste Gierdt Høewig andet at paasige, end hvis ærlig og sømmelig er: Citanten
Begierede at hans indstefnede Vidner maatte vorde Afhørte: Hvorefter første Vidne
Christopher Nibe for Retten fremkom som efter aflagde Corporlig Eed vidnede og forklarede,
at saavell Gierdt Høewig som Gunder Nøttingeness vare Baade nest afvigte Vaar, kommen til
Gastgiæber-stedet Hellewigen hvor Nibe er Boende, og drak sig der een potte Øl eller meere
under hvilke de kom udj samtale med hin anden, og iblant saadan deres tale hørde Vidnet
Gunder Nøttingeness sige til Gierdt Høewig Du er ung, endnu, og Behøvede at vaskes, Du er
en Vask, og har vasket med Lisbeth Steenhofden, og har haft Mascepie med hende paa een
U:Loflig maade; Videre hafde Vidnet ikke herom at forklare; Derefter fremkom det andet
Vidne Niels Olsen Hafnen, som efter aflagde Corporlig Eed, vidnede saaledes, at hand
nestleden Vaar, var kommen udj Gastgiæberen Christopher Nibes Huus, hvor saavel Gunder
Nøttingeness som Gierdt Høewig var komne og Drak dem een potte Øll kom udj saadan deres
siddende udj ordtale med hin anden, hvoriblant Gunder Nøttingeness sagde till Gierdt Høewig
Du er een Vaskar og har vaska med Lisbeth Steenhofden; fleere ord forklarede Vidnet ei
herom at have hørt: Blev ellers forklaret at forbenefnte Lisbeth Steenhofden allereede ved
Døden er afgangen, som disse paastefnede ord skal være talt: Derefter Blev Begge parter
udjnden deres Søgesmaall med hin anden foreehnet, efterdj det var ikkun een bagatelle deres
Dispute Beroede udj; og ærklærede Gunder Nøttingeness, at hand ikke veed det allerringeste
det onde Gierdt Høewig at paasige, i nogen maade, dermed Gierdt Høewig og Blev fornøyet;
Ligeledes at Gunder Nøttingeness svarer til Gierdt Høewig hans process omkostning med 9
mrk. Danske, og Ligeledes Betalede Gunder Nøttingeness i mindelighed og for hans forseelse
/: efter Fogdens sigende :/ til Broe Sogns Skoele Cassa 3 mrk. Danske som og strax till
medhielperen Blev leverte for samme til stedets Sogne-præst, siden at giøre erlagt:
Medhielperen som de 3 mrk. Blev levert, var Abselon øfre – Standahlen:
Till dette Ting og sted hafde Kasten Larsen Stawanger ved mundtlig kald og Varsel for Retten
Ladet indstefne Holger Andersen Stawanger, fordj hand skall have Spendt hans Koene Ane
Gregoriusdatter; Til Vidnisbyrde indstefnet Ole Olsen Stawanger, og det andet Vidne Antonj
Stochebech, forklarede Actor, ej er til dette Ting indstefnt; Citanten kunde formedelst
paakommende Svaghed, ei for nærende tiid sin Sag udføre; Ellers foranstaltede Kongl: Maite
Foged, at efterdj under Sagen formedelst verserer Kongens Sig, det samme af Lensmanden til
- næste ting Loflig skulde indstefnes, tillige med Vidner som derom kand være viidende og
give opliiusning:
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Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 399-410
Dato: 10. mars 1744
Sted: Ikke nevnt
Anno 1744 Den 9 Martz var Tinget Berammet for Brantzøe Skibbreedes Almue, men indfant
sig paa tingstedet ingen Almue formedelst det indfoldende og af Gud velsignede Fiskerie som
var forhaanden, Blev derfor først i dag den 10de Marti Tinget og Retten sadt, med den faa af
Almuen som vare tilstede,
Till dette Ting og sted hafde Sr. Christopher Nibe ved mundtlig Kald og varsel for Retten
ladet citere Ole Larsen Langedahl for Gield Beløbende 6 rdr. 5 mrk. 3 s: hvilken Gield hand
har godsagt sig efter hans Salig Fader at svare og Betale: Citanten refererede sig till det
andragne stefnemaals indhold: Den Citerede Ole Langedahl, Blev paaraabt: og Benægtede at
hand intet af den paastefnede Gield er pligtig eller Skyldig; Citanten var Begierende at Sagen
til næste Ting maatte Blive hensadt, da hand ikke alleene med Regning men end og med
Vidner agtede at oplyse og afbeviise kravets Rigtighed, herimod hafde Contra-parten intet at
jndvende hvorefter Blev Afskeediget
Sagen Imellem Sr. Christopher Nibe som Citant paa den Eene, og Ole Larsen Langedahl paa
anden siide, Bliver til næste ting given anstand med vilkaar, at Citanten efter hans giorde
paaberaabelse til ermelte tiid, saavel med Regning som vidnes-byrde kravets Rigtighed
Legitimerer og hvorefter Sagen med reservation udjnden dens paatale for Søgningsmanden,
nærmere skal vorde paaskiønnet, og udjnden samme handlet, hvad Lov og Rett Gemæss er:
Till Ermelte tiid og sted, hafde Dis Gregoriusen Espesett, ved mundtlig kald og varsel, for
Retten Ladet Indstefne Gastgieberen udj Kinnesund Frantz Kleinow for hand ikke vil svare
ham den Skade som bemelte Frantz Kleinow hannem har tilføyet paa hans Baad, som hand
Leiede af hannem till Bergen, og Blev aldeeles Sunderslagen: Citanten refererede sig til hans
andragne stefnemaals indhold: Den Citerede Blev paaraabt: og svarede at den Skade paa den
paastefnede Baad er vorden tilføyet, skeede formedelst at Roret paa Baaden slog feil og gikk i
stykker, hvorover hand kom paa Landet og Blev i stykker Slagen, og hans indehavende Guds
forliiset; Parterne Blev efter mellemhandling, om denne paastefnede Baad og dends tilføyede
Skade omsidder med eftermelte Vilkaar foreehnede: At Frantz Kleinow, inden 6 uger fra
denne Dag at regne til Dis Espesett, Svarer og Betaler penge 10 rdr: hvorimod den
omtvistende Baad vorder Frantz Kleinow Leveret, og som hand Beholder til eie, udj
forbenefnte 10 rdr. tilsvar, er og de paa Sagen anvendte Bekostninger indbegreben, og
hvormed Sagen i alt imellem parterne Blev Sluttet og vedtaget, og saaledes dermed til
Endebragt:
Till Bemelte tiid og sted hafde Valentin Halworsen Steenhofden ved mundtlig kald og varsel
ladet indstefne Peder Jacobsen Ousen, fordj hand skall have Sagt till ham, Du Baade er een
Tyv og Skall være een Tyv: Till vidnisbyrd herom indstefnede Ole Andersen Steenhofden og
Johanne Olsdatter Høevigen; Citanten refererede sig for det første till hans anddragne
stefnemaals indhold: Peder Jacobsen Ousen som indstefnet mødte og for Retten og tilstoed
Lovlig at være for denne Sag og Sigtelse indstefnet: Det Kaldsmendene Jacob Andersen
Standahl og Helge Andersen Stavanger, Eedlig Blev afhiemblet: Peder Jacobsen Ousen
Benegtede ellers denne hannem gifne Sigtelse og sagde at hand ej det ringeste afveed, at
saadanne ord er kommen af hans Mund, eller hørt dennem af nogen anden, førend
Kaldsmendene hannem Stefnemaalets forkyndelse: Citanten Valentin Steenhofden var
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Begierende, at hans indstefnede Vidner for Retten maatte vorde afhørte Hvorpaa først Eedens
forklaring af Lov-Bogen, for Vidnerne Bleve oplæste og derefter fremkom det første Vidne
Ole Andersen værende hos Valentin Steenhofden, som efter aflagde Corporlig Eed, herom
vandt og forklarede saaledes: at nestleden Høst nogen tiid for Juell var saavel Peder Jacobsen
Ousen som Valentin Steenhofden med mange flere forsamlede udj Odd Zachariassens Bryllop
som Blev holdet paa Gaarden Steenhofden, hvor Vidnet samme tid var og tilstede, og hørde
hand da samme tid Peder Jacobsen Ousen siige till Valentin Steenhofden, at hand Baade Er
een Tyv og skall Blive een Tyv inden hand Skilles med ham; Videre om deres samtale, vidste
Vidnet, paa tilspørgelse ei at giøre nogen forklaring; Uden Valentin Steenhofden skiød
hannem til Vidne paa disse nu paastefnede Skelds-ord: Vidnet Blev ellers tilspurt, om Peder
Jacobsen Ousen, samme tiid var Drukken Eller Beskienket: hvortil hand svarede: at hand ikke
kunde skiønne, at Peder Ousen hverken var Drukken eller Beskienket: Videre herom vidste
saa Vidnet, ei at forklare: Derefter fremkom det andet Vidne Johanne Olsdatter, opholdende
sig paa Gaarden Høevigen, og er Ellers een Enke, som efter Aflagde Corporlig Eed herom
vidnede og forklarede: at hun med mange fleere var kommen udj Bryllopet hos Odd
Zachariasen Steenhofden nogen stund for Juell udj nest afleedene Aar, hvor hun samme tiid
hørde Peder Jacobsen Ousen siige till Valentin Steenhofden, Du er een Tyv og skall Blive een
Tyv: flere eller andre ord dennem imellem, sagde hun sig ej at have hørt; uden at Valentin
forbenefnte tid da ordene passerede, spurde hende ad om hun hørte dennem, hvortil vidnet
svarede jae, og hand igien sagde at hun skulde være et vidne deril: Blev ellers Ligesom forrige
vidne tilspurdt, om Peder Ousen samme tiid var Drukken, hvortil Vidnet svarede: At hun ikke
kand forklare hvad enten Peder Ousen samme tiid var Drukken eller ej: Den Sag-gifne Peder
Ousen sagde som før at hand ikke afveed, det saadanne ord af hannem er Bleven udtalt;
formente ellers at Valentin Steenhofden Burde Beskikket hannem, om hand disse paastefnede
ord vilde tilstaae: forinden hand stefnede derpaae: Hvilket ikke skeede: Ermelte Peder
Jacobsen Ousen forestillede ellers, at hand till dette ting har indstefnet Valentin Steenhofden,
som ellers under Suanøe Birkes Jurisdiction Sorterer, Angaaende een Rok som ermelte
Valentin Steenhofden, u:Loflig skal have taget og hannem nemblig Peder Ousen, saa og
stefnet hannem at møde i retten med 4re Skifte-Breve, af hvilke Sager eller Poster, Peder
Ousen sagde disse nu paastefnede Skeldsord, skall herøre, og hvoraf denne Sag nærmere skal
vorde opliust og afbeviist, var des Aarsage, denne Sags anstand til næste ting Begierende,
Indtil de paaberaabte Sager imod hans Contra-part, af hannem vorder udført; Parterne Bleve
ellers tilspurt, om enten af dennem forlangede noget forsvar Beskikket, deres partes at
maintenere; hvortil de svarede eensær for sig, deres Sag, uden videre forsvar at ville udføre;
Ligesom Kongl: Maite Foged Sr. Hans Thiis des aarsage, fandt ingen anledning, noget forsvar
eller Defenser udj Sagen at Beskikke: og da Søgningsmanden Valentin Steenhofden imod den
forlangede opsettelse udj Sagen, intet indvendede Blev samme denne sinde saaledes
Afskeediget:
Sagen Imellem Valentin Steenhofden, som Citant paa den Eene og Peder Jacobsen paa anden
siide, Bliver efter Ermelte Peder Ousens forlangende, og de af hannem under samme
paaberaabte og forhen andragne omstridigheder, imod hvilke hans Contra-part, intet
indvendede given for det første Anstand, indtil de udj Sagen allereede passerede Acter, Høiøfrighed, vorder insuerede, til nærmere forefindende gunstig foranstaltning, hvad enten
samme ved extra-Rett vorder til afgiørelse ordineret, eller og til det næste ordinaire holdende
Sommerting til udførelse Beroende; som naar og hvorledes vorder foranstaltet, Parterne til
efterrettning skal vorde Bekiendtgiort, og nærmere imellem dennem ved Lov og Rætt
afhandlet:
Till samme tiid og sted, hafde Valentin Steenhofden, ved mundtlig kald og varsell, for Retten
Ladet indstefne Peder Jacobsen Ousen, fordj hand haver Beskyldt ham, at have taget een Sou
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af Hiorte-øen, som var Peder Høedahlens sterfboed vedkommende; Til vidnisbyrd herom
indstefnt Johannes Høewigen og Abel Grow: Den Citerede Peder Jacobsen Ousen mødte og
tilstoed at være Loflig stefnet, Ligesaa tilstoed vidnerne som indstefnede hvilke og mødte det
Kaldsmendene des uden, ved Corporlig Eeds aflegg, stadfestede, nemblig Anders Jacob
Andersen Standahl og Holger Andersen Stavanger: Peder Jacobsen Ousen forestillede og
svarede til Sagen, at hand ikke har Beskyldet Valentin Steenhofden for, at have taget den
paastefnede Sou, men alleene tilspurdt hannem, om hand samme Sou haver taget: Citanten var
derpaa Begierende at have udj Sagen indstefnede Vidner, maatte vorde til vidnisbyrds afleg,
Antages, hvorpaa det første Vidne Johannes Høewigen Blev fremkaldet som efter aflagde
Corporlig vidnede herom saaledes: at nest forledene Høst da Skiftet Blev holden efter
Afgangne Peder Høedahlen og vidnet samme tid der var tilstede, hørde hand Valentin
Steenhofden tale om, det hans Morbroder Peder Høedahlen hafde lovet ham een Gied og een
Sou, hvilken hand ikke hafde faaet, men dersom hand hafde faaet dennem skulde hand ikke
have fordret noget udj Skiftet efter bemte Peder Høedahlen, hvorpaa Peder Ousen siger til
Valentin Steenhofden: har du ikke taget Souen, hvortil Valentin svarede Nej at hand ikke har
taget den, hvortil atter Peder Ousen sagde at hand haver taget een af de Souer som gikk i
Hiorte-øen: Videre herom, vidste Vidnet ej at giøre nogen forklaring: Derefter fremkom det
andet Vidne, Abel Andersen Grow, som efter aflagde Eed, vandt og forklarede: at hand
nestleden Høst da Skiftet Blev holden efter afgangne Peder Høedahlen, og hand samme tid
der var ved forrettningen, hørde hand Valentin Steenhofden krævede gield for eendehl
Tømmer og Ripler, hvilken gield Peder Ousen som Enchens Lov-værge, ikke vilde tilstaae;
Derpaa sagde Peder Ousen, at naar de giver noget mens de lever, saa kræves det som en gield
efter deres Død, hvorpaa Valentin Steenhofden svarede: at hafde hand faaet den Sou og den
Gied som hans Morbroder Peder Høedahlen gav ham, skulde hand ikke krævet noget; Derpaa
Peder Ousen spurde Valentin om hand ikke hafde taget een Sou; Valentin derpaa svarede: har
ieg taget nogen Sou, har du ikke taget den, siger atter Peder Ousen, hertil igien Valentin
Steenhofden, hvor skulde ieg have taget den; har du ikke taget dend Borte i Hiorteøen sagde
igien Peder Ousen, hvortil Valentin atter svarede nej og at hand ikke vidste at der var nogen
Sou i Hiortøen; Videre herom sagde vidnet ei at kunde forklare: Parterne Bleve tilspurte om
enten af dennem hafde noget videre udj Sagen at svare eller forestille, hvortill eenhver af
dennem svarede Ney: og da Natten allereede var paakommen og klokken over 10, slet, Blev
Betemmet med Rettens holdelse til næste-dags morgen, da Sagen nærmere skall vorde
afhandlet:
Dagen dernest efter den 11 Marti: fremholdtes atter med tinget og Retten, nærværende Kongl:
Maite Foged Sr. Nagell, tilligemed de samme Lavrettesmend som Retten til witterlighed
næste gaars Dag Betiente:
samme tiid Blev den fra næste-gaars Dags atter henhvilende Sag paaraabt imellem Valentin
Steenhofden og Peder Ousen paa anden siide, og frembstillede sig Begge parter for Retten,
hvor da af Valentin Steenhofden Blev Begieret, at Sagen maatte til næste ting hensettes, da
hand fandt fornøden til Sagens opliusning og afbeviisning, at indstefne 2de andre Vidner,
nafnlige Johannes Brantzøen og Johannes Høedahlen, deres vidnisbyrde herom at aflegge,
herimod hafde Contra-parten intet at indvende, hvorfor Blev Afskeediget:
Sagen Imellem Valentin Steenhofden paa den Eene og Peder Ousen paa den anden siide,
Bliver efter Actors forlangende, imod hvilken Contra-parter intet hafde at indvende, til næste
ting hensadt, till de 2de paaberaabte Vidners førelse, som til samme tiid Loflig vill indstefnes,
Nafnlig Johannes Brantzøen og Johannes Høedahlen, hvorefter herudjnden skall kiendes og
Dømmes hvis Rett er:
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Till forbemeldte tiid og sted, hafde Kongl: Maite Foged Sr. Hans Thiis Nagell, ved BundeLensmanden Anders Nielsen Standahl, paa Justitiens Vegne, Ladet citere een Enke-Qvinde
ved Nafn Barbara Joensdatter, tilholdende paa Gaarden Lille Høedahlen, hvis til ægtehafde
Mand Nafnlig Abraham Zachariasen før tilholdende paa Bemelte Gaard Lille Høedahl,
nestleden mandag den 9de Marti er funden Død udj Søen, ved ernefnte Gaard Lille-Høedals
Land, for at giøre forklaring om, hvorledes med hannem kand være tilgaaet og denne hendelse
sig tildraget: Iligemaade indkaldet dend omkomne mands 2de Brødre, Nafnlig Johannes
Zachariasen Lille Høedahl, i hvis Huus hand til sidst hafde sit tilhold, sambt Odd Zachariasen
Steenhofden, deres forklaring herom at udsiige; og giorde da først forbenefnte Enche Barbara
Joensdatter denne forklaring, at den ombragte Abraham Zachariasen, hendes mand Søndagen
d: 8de Marti, ved Midags tiider, imedens hun var ude i marken, og vogtede Qvæget, var
udgaaen af Huuset, og forinden hun igien hiemkom, var Borte, og saa hannem ikke før igien,
forend hand Død var optagen af Søen: forklarede ellers at denne hendes mand udj nogen tiid,
førend denne hendelse sig tildrog, var Sorg modig og gikk saa stille Bort; Derefter fremkom
den omkomnes Broder Johannes Zachariasen Lille Høedahl, i hvis huus hand tilholdte, som
forklarede at nestleden Søndag, ved Middags tiider var de sammen inde udj hans stue, og
skulde Læse Evangelii forklaring som samme Dag indfalt, hvor forinden de udj stuen hørde et
Raab af dennem som vogtede Creaturene, formedelst Ulven som de hafde seet, og frygtede at
skulde giøre skade, hvor paa de Begge udgik af stuen, for at see og høre hvorledes tilstoed,
Derefter Bad den forbenefnte og ankom denne hans Broder at de skulde med hin anden gaa et
stykke her ud i Marken, for der at Blive Ulven var; hvorpaa denne Johannes Høedahl svarede
at hand ikke gaar derhen, førend hand hafde Læst forklaringen, hvorpaa ermelte Retten
Johannes indgik i stuen, og den anden og ambragte Blev med udestaaende, men derefter kom
ind i stuen og tog sine klæder paa sig, og gikk tilkiende ud, og saae ham saa ikke meere,
hvorefter hand saa strax Skyds-skafferen med 2de mend komme til Gaarden, for at afhendte
den omkomne hans Broder og føre hannem til tinget formedelst et Lejermaall, som hand med
eet Løst Qvinde Menniske ved Nafn Pernille Eliasdatter, skulde have Beganget, men forinden
de i gaarden opkom, var off forbenefnte hans Broder, som omkommen, alt Borte, forklarede
ellers, at hand i nogen tid gikk saa stiltiende hen og talede Lidet; Den 2den den omkomnes
Broder, som indkaldet ved Nafn Odd Zachariasen Steenhofden, kunde paa tilspørgelsen om
denne tildragelighed, ikke nogen forklaring giørre, saasom hand ikke var paa Gaarden hvor
U:lykken sig tildrog, den tiid, men hiemme udj Dit eget huus paa Gaarden Steenhofden; Om
forbenefnte indkaldede, Blev ellers af Retten tilspurt, om dend omkomne Abraham Høedahl,
var forinden hand omkom, Sengeliggende, Syg eller Rasende og om de derom nogen Loflig
Beviis eller vidnisbyrd, kunde føres hvortil de svarede: at de ikke kunde siige med sandhed, at
hand var enten Syg eller Rasende, eller dertil noget som hannem kunde fornemme, mindre
saadant Beviise; Kongl: Maite Foged Sr. Nagel tilspurte forbenefnte Personer, om de har seed
eller kand Bevidne denne frafalden og udj Søen fundne Mand, sig selv haver ombragt
særdeles som hand, Søndagen Absenterede sig og ud i Marken Bortgik, og efter deres
forklaring, vilde eftersøge om Ulven fandtes ved Creature, hvorpaa hand den gandske dog
saavel som Natten til Mandagen Borte Blev, da hand mandags morgen Blev funden ved
stranden paa Søen, og ei Befunden paa hannem nogen Saar, eller anden skade paa Legemet,
som kunde skiønnes at være af hannem selv tilføyet: hvortill disse forbenefnte med
Lensmanden og øfrige som hannem Besigtedes og optog Svarede: at ingen kand siige eller
vidne at hand sig self foresetlig hafde ombragt; men maatte ved een U:lykkelig tildragelighed,
og da hand hafde gaaet ved stranden, faldet ud i Søen, og der omkommet; Efter saadanne
Beskaffenhed og giensvar, som herpaa er Bleven tilkiendegivet; Understoed Kongl: Maitz
Foged Sr. Nagell sig ikke allene at kunde Beskylde den Afdøde, sig self forsetlig at have
myrdet eller ombragt, men saaledes overleverer dette som allereede forklaret er, efterdj ei
videre vidner er at faae, eller kand faaes, til Rettens Beste Skiøn og Overvejende, og derom en
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finale dom var Begierende, Derefter Blev udj overvejende af denne handels og tildragelighed
med off forbenefnte Døed fundne Mand Abraham Lille Høedahl, dessens forekomme
omstendigheder, og forestillinger, Saaledes efter giorde paastand af Kongl: Maite Foged, som
oven er indført, af Retten Dømbt og saaledes Afsagt
Da denne af Kongl: Maite Foged Sr. Hans Thiis Nagell paa Justitiens vegne indkaldede Sags
undersøgelse, Betreffende dend ved Gaarden Lille Høedahl, udj Søen Døed fundne mand,
Abraham Zachariasen Lille Høedahl, ikke ved de afhørte og Citerede Persohners forklaringer
om sammes tildragelighed, kand give Retten nogen grund eller fundamente, hvorefter kand
skiønnes hvad enten Berørte Døed fundne mand sig self forsetlig haver ombragt, eller og veed
en U:lykkelig hendelse udj Søen henfalden, og der Drognet og livet tilsadt; og disuden er ei
heller af nogen Søgnings mand eller forfølger, paastaaet at ermelte Abraham Lille Høedahl
sig self har ombragt, hvorefter kiendes handles, saavel med hans efterladte Boes-lodsforbrydelsen, som og hans Legeme Lefningers Jordelse eller Begravelse, som Loven udj
dislige tilfælde, naar var Beviislig giort, allernaadigst Dicterer; Alt kand da denne Rett ikke,
uden Sigtelsen eller paastand Decidere, den Dødfundne Abraham Lille Høedahl, som den sig
forsetlig med Livet haver skilt, da det i sær ej heller noget kiendelig eller Dødelig vunde paa
hans Legeme er Bleven funden, som kunde agtes een forsætlig tilføyet Skade at være; Men
anseer hans Lives til Endebringelse, at være ved en U:lykkelig hendelse sig tildraget, ved det
hand i Søen er henfalden og der uden Redning, Druknet og omkommen; og derfor kiender og
Eragter, at hans efterblefne Døede Legeme, udj Jorden paa Kirke-gaarden maa Begraves, og
følgelig da hand ei Beviislig som melt, sig haver forsetlig ombragt kand hans efterladte Boes
Loed, ei være forbrudt, men som anden ved vaade ombragte og ved U:lykkelig hendelse enten
Drognede eller omkomnes Arfvinger, og saa Blive hans Sande og Rette Arfvinger til desling
hiemfalden:
Bemelte tiid Blev Fogden Nagell, meddehlet Tings-vidne, angaaende at her udj Brantzøe
Skibbreede, afvigte aar 1743: er ikke opfunden nogen nye oprydninger enten af platser eller
Gaarder, som kunde ansees med tiiden at Blive noget nyt Skatteboell og komme til
Matriculens forbedring, hvorom som ordinair, Tingsvidne under Rettens forsegling, Blev
udsteed:
Kilde: Tingbok nr. 12 (1740-1745)
Sidetall: folio nr. 440-448
Dato: 24. november 1744
Sted: Hellewigen
Til dette Ting og sted hafde Peder Jacobsen Ousen ved mundtl: kald og varsel for Retten
Ladet indstefne Gunder Nøttingeness at Beviislig-giøre, hvor meget Vaar-sild Valentin
Steenhofden Dreng Ole Andersen indførte til Bergen forleden Aar, Drengen Ole Andersen er
indkaldet at giøre forklaring om; Citanten mødte for Retten og refererede sig til hans andragne
Stefnemaals indhold: Den indstefnede Hoved Contra-parten Gunder Nøttingeness saavelsom
Ole Andersen, Bleve Begge efter Loven paaraabt; som og mødte for Retten, og sagde sig
herom ej at kunde giøre nogen forklaring; Citanten Peder Jacobsen Ousen forestillede, at
efterdj Valentin Steenhofden ei til dete Ting som Hoved-Mand er vorden indstefnet Vidnerne
at anhøre, Begierede hand Sagens anstand til næste ting da hand Valentin Steenhofden som og
Vidnerne Loflig Agtede at vilde indstefne: Thi Blev Afskeediget
Citanten Peder Jacobsen Ousen, Bliver hans for denne Rett anhengig-giorte-Sag imod Gunder
Nøttingeness og Valentin Steenhofdens Dreng Ole Andersen, til næste-ting, efter hans giorde
forestillelse, reserveret og forbeholden, fornemmelig og af Aarsagen at Valentin Steenhofden
som dend hoved-Sagen paagieldende ei til dette Ting er vorden til vidnernes anhør indkaldet
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som naar skee og Sagen ydermer vorde procederet, skal parten ved Endelig Dom og Sentence
efter loven vorde adskilte:
Till dette Ting og sted hafde Allexander Diderichsen Fæster ved mundtlig kald og varsel for
Retten Ladet indstefne Lars Hansen Barexten for Tiende, Beløbende 38 voger fisk hvoraf
Tiende Søges: efter Berendt og Peder yttre-Rextens angivende for hannem at hand ej sin
Tiende seddel paa Slottet udj Bergen ham derfor anviist; Lars Barexten mødte for Retten som
med hans Contra-part Blev forseet saaledes at Actor holdt hannem Sagesløs, men reserverede
sig sin tiltale til Berendt og Peder yttre-Rexten som hans Hoved-Mænd, til hvilke mend
agtede sin tiltale till næste ting at fornemme: Thi Blev Afskeediget
Allexander Didrichsen Fæster, forbeholdes hans Sag og Søgesmaall imod hans Contra-parter
Berendt og Peder yttre Rexten til næste ting at giøre formeret og udført; som naar skee, og
Sagen i rette kommer, skal partene ved Endelig Dom og Sentence efter Loven vorde adskilt:
Til dette Ting og sted hafde Sr. Falch Gedding ved fremlagt skriftlig stefning Ladet i rette
kaldet Sr. Jens Bloch, Gastgiæber i Furresund, fordi hand uden minde og forlov, skal have
kastet udj eller for Citantens Land og fiske-kast, uden for den fangede fisk eller Sild at have
ydet den vedbørlige Lands-Lodd, med Vidner som det skriftlig fremlagde Stefnemaal Dat:
2den Novbr: 1744 /: hvilke af Sr. Geddings tieniste-Karl Niels Mikkelsen Svidahl udj Retten
Blev indleveret :/ ydermere Indeholder som fandtes paategnet af Sr. Jens Bloch, at være
hannem Loflig forkyndt den 5 Nowbr, og angaaende stefningens forkyndelse, ydermeere af
Kalds-mendene Lensmand Anders Standahl og Arne Torgiersen Øfre-Standahl, Eedlig
stadfestet og Bekreftet: Sr. Jens Bloch Blev efter Loven 3de gange paaraabt, men mødte ikke,
ej heller nogen paa hans vegne: Citanten Sr. Geddings forbenefnt tienist-karl Niels Mikkelsen
fremblagde derefter hans berørte Huusbondes skriftlig affattede indlæg udj Sagen Dat: 25
Nowbr 1744. Hvilket efter at først den skriftlige stefning, som derefter indlæget eet efter
andet for Retten Bleve oplæste, og skal Begge udj Acterne vorde indlemmet: og da Sr. Bloch
ei denne sinde efter paaraabelse mødte, Blev udj Sagen saaledes Forafskediget:
Sr. Jens Bloch gastgiæber udj Furresund, som til dette Ting af Sr. Falch Gedding Loflig er
vorden indstefnet fordj hand uden minde har kastet for hands Gaards Land, og meere ikke
Betalt den Rettighed eller andehl, som af fiskeriet yder Burde, Bliver fordi hand /: efter giorde
paaraabelse, denne-sinde ikke møeder eller ved anden noget paa hans vegne, til Sagen har
ladet svare, forelagt Lov-dag til næste-ting at møede og hands Gifne Sag at til og forsvare,
hvorefter udjnden samme efter dends Natur, egenskaber og afbeviisninger skal gaars kiendes
og skiønnes hvad Kongl: lov, Bud og Befalinge, Gemæss er:
Til samme tiid og sted hafde Sr. Christopher Nibe Ladet indstefne Halvor Øfre-Reedahl at
giøre forklaring angaaende een Mand fra Bergen ved Nafn Johannes Kiels som tilligemed een
Mand Nafnlig Ole Langedahlen, som for kordt siden Blev forulykket og omkom paa
Høedalsfiorden, om ikke Bemelte Søebrudne tilligemed den Biergede Anders Svardahl
Raabte til den Sigtede Halvor Reedahl, at hand vilde hielpe dennem og komme dennem til
Redning, som hand samme tid roede dennem forbi; Halvor Reedahl mødte og sagde at hand
da denne u:lykke sig tildrog, Roede hand paa den Synder siide fiorden, og saa een Baad paa
den nordre side, men kunde ikke see eller forstaa at den skade noget, eller folkene paa samme
var i nogen fare, efterdj det var stille væir; forklarede ellers at hand hørde et raab, men meente
at det var af Lystighed sagde sig saa herom ei videre at kunde forklare, Citanten Christopher
Nibe, var begierende at med Sagen videre til næste ting maatte Betemmes indtil Anders
Svardahl tillige vorder indstefnet: Thi Blev Afskeediget
Sagen Imellem Christopher Nibe paa den Eene og Halvor Reedahl paa anden siide, Bliver
efter Actors forlangende til næste-ting hensadt, følgelig de anførte og paaberaabte
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omstendigheder, i sær af dend paagieldende Anders Svardahl hans udeblivelse, som til næste
ting vill til Sagens opliusning, indstefnes, Derefter udj samme skal kiendes og Skiønnes hvad
Rett er:
Bemelte tiid Blev udj Retten Jnsinueret eet skifte-Brev forrettet efter forrige Capellan til
Kindens Præste-kald Afgangne hr: Carsten Diurhuus, forrettet den 27de Aprill 1744, med
forlangende at samme saavidt Jordegodset angaar, maatte inden Retten vorde publiceret, som
og skeede og er Jordegodset saaledes imellem Arfvinger deehlet og Lodnet Enche Madam
Diurhuus udlagt
udj hendes paaboende Gaard Floren 1 vog 2 pd. fisk 60-0-0
Hawigbotten 1 Løb Smør 72-0-0
Steenhofden 1 Løb Smør 72-0-0
Nordahlen 2 løber 1 pd. 12 mrk. 150-0-0
Selliesetter 2 pd. Smør 48-0-0
Sønnen Peder Carstensen Diurhuus udlagt
i Gaarden Sollum 1 p. 15 mrk. 39-0-0
i Gaarden Midtbøe ½ Løb Smør 24-0-0
nok i samme Gaard Midtbøe 18 mrk. Smør 12-0-0
Sønnen Henrich Diurhuus udlagt
i Gaarden Floren 1 vog 2 pd. fisk 60-0-0
udj Gaarden Midtbøe ½ Løb Smør 24-0-0
Sønnen Ole Carstensen Diurhuus udl:
udj Gaarden Sollum ½ Løb Smør 36-0-0
udj Gaarden Midtbøe 2 p. 12 mrk. Smør 40-0-0
Sønnen Beatus Diurhuus paalodnet:
udj Gaarden Sollum – ½ Løb 3 mrk. Smør 39-0-0
udj Gaarden Midtbøe 2 p. 6 mrk. 36-0-0
Datteren Ane Diurhuus arfvet
udj Gaarden Eegefiord 2 p. Smør 48-0-0
Datteren Ana Beatha Diurhuus paalodnet
udj Gaarden Eegefiord 2 pd. Smør 48-0-0
Datteren Marle Diurhuus arfvet
udj Gaarden Sollum 1 p. 12 mrk. Smør 36-0-0
Nok udj Bemelte Gaard Sollum 1 p. 12 mrk. Smør 36-0-0
Bemelte tid Blev af Fogden Sr. Nagels fuldmægtig tiener monsr. Peder Samuelsen udj Retten
fremblagt eet Documente, Betreffende een liden Rør hval som paa Stads-Haved nestleden 6te
Julj 1744 er funden, om paa hvad sted der er funden, hvorledes det haver tildraget sig, Item
hvad videre herom kand være i alle ting til fuldkommen opliusning: med Videre – som alt
inden Retten blev oplæst tillige Hans Exellence Høi-velbaarne Stifts befahlingsmanden hr.
Christian à Møinichens paategnede høie Resolution og Befaling Dat: 3de Septbr: 1744, det
Fogden Sr. Nagel forderligst skal Besørge et Lovskikket Tingsvidne, at forbente fundene Rørhval, ikke har været af anden størrelse end angivet er, og at den paa Havet er fundet af odelsbaarne eller ikke odelsbaarne, saavelsom angaaende dens af, Spekning paa den Eene siide,
førrend den blev til Lands bragt; udj hvilken anledning forbemelte Fogdens Fuldmægtig
forlangede Tings-vidne at vorde meddehlet; og fremkom da først Hans Pedersen Houge som
Efter Aflagde Eed vidnede og om Berørte Rør Hvall, som af hannem tilligemed Tosten Olsen
Houge og og Johan Olsen ibm først var funden paa Stadtz-haved U:rørt, men derefter af nogle
u:bekiendte Nordfarer, Blev afspekket paa den Eene siide, Item at dends størrelse ikke efter
opmaaling, var meer end 15 ¾ alen udj Lengde at den var funden 1 ½ Miil fra Landet paa
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Havet, og at hverken Hand eller de øfrige første findere som Benefnt, er odelsbaarne; Derefter
fremkom den 2den finder Tosten Olsen Houge, som Ligeledes om forbenefnte Rør-hval,
giorde Lige og selv samme forklaring, som forrige Vidne Hans Pedersen Hauge udsagt og
forklaret haver, og det i alt uden mindste forandring: End fremkom den 3de finderen Johan
Olsen Houge, som efter Aflagde Corporlig Eed, vidnede forklarede og udsagde, det selv
samme som de 2de forrige Vidner vundet og om off forbenefnte Rør-Hval, udsagt og forklaret
haver og det i alt Ligesom det her paa nye var igientaget og atter ordliudende indført: Efter
forberørte Vidners udsigende og Vidnisbyrd, forbenefnte Fogden Sr. Nagels Fuldmægtig eet
U:villig Tingsvidne var Begierende, som hannem ikke kunde nægtes, men det som saaledes
inden Retten passerede, Blev igien under Rettens forsegling Beskreven udstedd:
Bemelte tiid fremkom for Retten Peder Jacobsen Ousen, som var Begierende at maatte adprotocollum føres: at efterdj Valentin Steenhofden til dette ting hannem for 4re adskilte Sager
haver indstefnet, og ingen i rette ført, skiønt hand til den Ende ved tinget udj 3de Dage sig
haver opholdet, reserverede sig derfor sin tiltale imod Ermelte Valentin Steenhofden, for hans
tiids Spilde, kost og Tæring, at vilde herefter giøre paatalt:
Kilde: Tingbok nr. 13 (1745-1748)
Sidetall: folio nr. 32a-36b
Dato: 23. november 1745
Sted: Hellevigen
Sagen imellem Falch Gedding, Contra Jens Bloch, blev paaraabt, da Iver Ols: Storøen mødte,
og Producerte en forseglet Convelutte, hvor i var Falc Geddings indlæg af 18. Nov. 1745,
Efter paaraab, mødte hverken Jens Blok, som Contra Citant, ej heller nogen paa hans vegne.
Thi blev forafskadiget:
Sagen optages til Doms til i Morgen efter middag, her paa stæden at afsiges, da Parterne og
laugrettet haver at indfinde sig samme at anhøre.
Peder Andersen Sortevig haver ladet Stevne Lars Pedersen Sortevig, for hand ej i mindelighed
vil tage imod Penger for denne gaard part i Sortevig, som hand paakom, og Citanten er dels
berettiget til, skylden 1 pund 3 mrk. Smørs leje, Den indstevnte mødte, og vedtog Stevnemaal;
Citanten tilbøed den indstevnte her for Retten, som hand i Contant anviste 27 rd. som er = 1
rd. pr. mercke, om hand samme mod Gaardens afstaaelse vil modtage. Hvilke Penge den
instevnte icke vilde modtage. Derpaa blev forafskediget
De denne Sag, er icke af saadan beskaffenhed at den her for tinget, til videre procedur, og
paadømmende, kand foretages, men om Citanten videre agter at paatale sin rett, til sit
foregivne odels indløsning, Saa haver hand følgelig lovens 5 bogs 3 Capt: 10 artl: lovligen, at
tiltale, vedkommende paa aastæden, da Sagen videre, skal foretages, og derudj?? efter
beskaffenhed, og foregaaende bevisligheder, kiendes hvis rett er.
Ole Sæterlje har ladet Stevne, Torgier Svarthumle for ulovlig ulovlig Skaughugst, og næver
flaaing, i hans Skoug. Efter paaberaabelse mødte den indstevnte icke; thi fremstoed
Stevnevidnerne Jacob Anders: Standalen, og Torgier Lars: øvre Standal, som afhiemblede
Stevnemaalet lovlig for den indstevnte at være forkyndt. Citanten foregav at have veed 2de
andre Stevningsmænd, indsteven Vidner som har taget Skaden i øjesiun, neml: Absalon Lars:
Langedal, og Morten Nils. Ibm, men som den sigtende ey var Stevnet til at paahøre deres
forklaringer, ej heller varslet omtrentlig?? at bivære Sigtelsen, saa kunde ej samme videre,
som dog Compererede, til examination foretaget: men i øvrigt forafskediget!
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Den indstevnte Torgier Svarthumle, som efter Stevnevidnernes forklaringer, til denne Sag, og
til dette ting har nødt lovlig varsel, forelægges lovdag til næste ting at møde, Sagen at tildrage.
Capelan til Kinds Præstekald hr. Frandz Furmand fremkom for Retten, og tilkiende gav, at
hand fant sig anlediget, at tilspørge Almuen, tillige med Sogne Præsten, neml. velærværdige
her Sigvard Brarup, om hand følgelig Deres Mayt. allernaadigste forordning, af 9 Jan 1728,
vedkommende Cappellanerne Pro Persone paa landet, kand giøre ham anvisning, paa en af
Præstebolets gaarder til beboelse, af saadan, som maatte Eragtes beqvem, baade for Sogne
Præsten, Capelanen, og vedkommende Almue? Hr. Brarup som var nærværende svarede: at
vel findes eendel Mensal gods, til det ham anfortroede Kinds kald, men intet saa belejligt,
eller saaledes i Præstekaldet, beliggende, at samme kand anses, enten for Præsten eller
Almuen tienlig, siden endel, af bmt. Benificeret gods, er en Mil til lands ble. en Dal kaldet
Langedal, beliggende, men for hoved Kircken og annexerne, 4 5 – 6 à 7 Mil langt fra, og
saaledes udj den aller Nordvestre kant beliggende, og Eendel udj Bremanger Sogn Nordvæst,
yderst ved hav kanten, og udj den yderste, og væstre kandt, af Præstegieldet, er beliggende,
fra hoved Kircken imod 4 Mil, fra Svanø annex over 4 Mil, men ved Bremanger annex
beliggende, og saaledes baade i henseende til Skydses besværlighed, for Almuen,
Sognepræsten, naar hand Cappelanens nær værelse, eller tieneste maatte behøve, og endelig
Cappelanen selv, næsten umuelig, ja aldeles ugiørlig, at nogen af bmt gaarden til Capelanens
boelig kand blive udvist; vel findes en gaard, af det Beneficerede gods Andalen kaldet, der
icke langt neml: kun 1/8 Mil fra Søen er beliggende, men, samme er ligesaa ubelejlig i
særdeleshed for Bremanger Sogn, hvor fra den over 3 ½ Mil til lands og vands er beliggende,
som de øvrige, men der imod forklarede hr. Brarup, at her i kaldet, er beliggende en
Proprietaire Gaard Brantzø kaldet, udj hoved kircke Sognet, og midt i Præstegieldet
beliggende, men nu beboes af Anders Ericks., Neml. den halve del, som er 2 p. 6 mrk. Smør,
hvilken hand sagde, var den beqvemmeste, for Cappelanen til lovlig, saavelsom for Almuen
og Sogne Præsten, som i dette Præstekald findes og ønskede, derfor intet heller, end at samme
kunde for Hr. Furman som allerede, der paa stædet har til reconderet?? sig Husene, vorde
indrømmet, imod at hand forsikrer, at opsideren Anders Ericks. skal straxen, med een af det
Benificerede godses bebygde gaarder, vorde forsynets, hvortil hand i særdeleshed giorde
forslag, saaledes: at opsideren Anders Lars: boende paa Gaarden Førde i Bremanger Sogn,
benificeret gods skyldende i aarl: landskyld 1 pd. 2 mrk. Smør, hvoraf hand dog ickun, med
bøxelsædel for den 3die del, er forsynt kunde for ovenmeldte Anders Ericks. indrømme den
halve del af de forbmt 1 p. 2 mrk. siden samme altid forhen har været 2de Mænds brug, og
desuden itzige opsider Anders Lars. ejende een anden sin odels Jord, Berle kaldet, udj
Rogsund Sogn i Nordfiord, hvilken hand alle tide kunde tiltræde, naar hand, saa maatte finde
for godt, eller Gaarden Førde icke længer, vil beboe, og bruge. 2 til spurt Velb: hr. Furman
stædets Foged Sr. Hans This Nagel, om hand icke med ham, kunde attestere, at det i alt for
holder sig saaledes som Prestens Hr. Brarup foranførte demonstration forklarer, ang. den
indbmt Cappelans gaard, dertil fogden svarede, at hand har icke noget imod Sogne Præsten
Hr. Brarups forslag og tilførte har at erindre men samme bekræfter, at være beqvemest baade
for den Almue, som boer til lands og ved Søe kanten, ligesom hand og ansaa Hr. Brarups
tilbud, paa een anden Gaard, for lejlændingen, at være baade Convenabell og billig i sig selv.
Ejeren til bmt Gaard Brantzøe, neml: hr. Lieut: Nils Rue, declarerede, at hand i alt er fornøjet
dermed, at Cappelanen hr. Furman erholder nock: bmt: ham tilhørende Gaard Brantzø, neml,
den halve del, som Anders Lars: nu paaboer, naar, allene bmt opsidder med en anden Gaard i
stæden, efter hr. Brarups erbydelse vorder forsynet. Eendelig tilspurt nock bmt. Hr. Furman,
ogsaa den tilstædeværende Almue, om de icke 1. tilstaar og bekræfter, sandt at være, hvad
deres Sogne Præst hr. Sigvard Brarup har forestillet 2. om de er bekient, nogen bedre og
belejligere Gaard eller boepæle, saavel for samtlig Almue, som for Sogne Præsten og
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Cappelanen, og Endelig i henseende, til Kircke tienestens forretning, med denne forb. Gaard
Brantzøe? Almuen svarede, til 1te qvestion, at hvad hr. Brarup, her om har tilført, forholder
sig, i alle maader Sandfærdig og til den 2den svarede de ej at vide nogen beqvemmere Gaard
eller boelig for Cappelanen, enten for ham eller almuen der skal skydse med, den forbmt
gaard Brantzø, opsideren paa gaarden Brantzø, Anders Ericksen, var nærværende, og paa
tilspørsel declarerede, at hand var aldelis fornøjet, dermed, at hr. Furman, enholder, hans
brug, udi gaarden Brantzø, naar hand allene, igien bekommer den ½ del, af Mensalgodset, i
gaarden Førde, hvor Anders Lars. nu er boende, dog uden bøxels erleggelse, og nogen
assistance, end at flytte sit behove, hvilket alt Sogne Præsten hr. Brarup tilstoed. Hvorefter hr.
Frandz Furman et uvillig Tingsvidne, ofer?? retten beskreven, var bejærende, som bevilget
blev.
fremkom for Retten Anders Lars. Førde som formynder for Barbro Olsdatter, og opbøed paa
?? 7 rdr. 2 mrk. 6 s. af samme sin myndlings midler, om nogen dem for Rente 5 Proc: med
Sufficant Pant ville modtage? Hvortil ingen indfant sig, hvor fra Pengene under forsegling,
bmt = formynder tilbage blev leveret.
iligemaade fremkom for Retten Alexander Fester, som paa formynderen Absalon Anders.
Rextens vegne, lod paa lige maade opbyde paa rente 23 ½ rdr. Courant hans myndlinges
Anders og Jonas Dissønner tilhørende; hvortil ej heller nogen fantes, thi blev Pengene under
forsegling tilbage stillet.
endnu Protesterede Anders Ols. Tirdalen, imod alt kiøbet, med formodning, at hand som har
til ægte en Datter af afg. Joen Ols: Tirdalen, som kiøbte godset af Kongen, bør være nærmeste
at tilløse sin sviger faders aasæde, og derom resennerede hand sig i belejlig tiid, at føre lovlig
paatale, siden godset icke er vorden ham tilbuden, førend det til fremmede blev soldt. og
derfor var hand denne sin Protest, af Retten beskreven begiærende, som bevilget blev.
Den 24 Nov: blev Retten atter sadt, da udi Sagen mellem Falk Gedding, Contra Jens Blok, er
saaledes Dømt, og Afsagt!
Under 2 Nov: 1744, har Falk Gedding som hoved Citant ved skriftlig Varsel, indkaldet
Gastgiever Jens Blok, til Høste tinget for Brantzø Skibbredes Almue holdet den 28 nest paa
følgende, med sigtelse, at hand uden lov og maaske nogle gange, havde kastet Sild for
Citantens land, uden lands lods erleggelse, hvilcket hand efter fremsatte allegata, baade udi
berørte Stevnemaal, og paa fuldte skriftlige forsætter, af 25 Nov: 1744, 19 Julj 1745, og 18
Nov: sidstleden fornemmer, absolute at være Stridende mod loven, neml: dens 5 bogs 11
Capt: 2. 11. og 13 articler, og des aarsage, baade udj hoved Sagen, og angaaende
omkostninger paa staaet skadesløs Dom. / Da hand og i særdeleshed vil fornemme at ald, den
af Blok ved hans land fiskede Sild, bør som forbrudt være ham som landets ejere hiemfalden.
imod dette Citantens Søgemaal, har da endelig nockbemte Jens Blok udstæd Contra Stevning
af 22 Junj h. a, dels ved skriftlig foresæt, af samme dags dato, deels og ved Mundtlig
Procedur repliceret, at hand tilstaar at have kastet udi h: Citantens Silde Vaage, 50 tønder Sild
hvoraf hand havde tilbudet lands lod, til Falk Gedding med 4 ½ tønde, og at hand erbyder sig
at betale lands lod efter Rettens sigelse, siden ham er ubekiendt om lands lod, er lovlig, eller
allene en praxin, ligeledes at hand kunde icke søge lands Ejerens forlov til Kastningen, siden
den paa kastet værende Sild, forinden samme blev erholdet, maatte ventes at være borte og
endelig, at ved fiskevand, udi hvilke intet uden ejerens minde maa fiskes, icke kand forstaaes
den almindelige Søe, eller hav, i særdeløshed saavidt Silde fiskerie vedkommer, paastaaende
derfor Frikiendelses Dom, med Mulct over hoved Citanten, for upasselig tillæg, og desuden at
betale for tilføjende tort nærings forsømmelse, og paaløbende omkostninger, i alt 30 Rd.,
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hvilket alt af Falk Gedding udi forbemt: indlæg af 18 Nov. sidst afvigt, til deels er benægtet,
og deels med vidløftige indsigelser, imod Contra Citantens formening expliceret, i
særdeleshed for saavidt lands lod dens erligelse angaar, den hand ved paaberaabte Vider /: der
dog icke enten for denne ræt fantes indstevnt, eller for anden rett som under Svanø bircket
henhørende, allerede føret, eller tingsvidne derom fremlagt, laugmender til deres førelse,
opsættelse, men derimod endelig Dom, begiert og paastaaet:/ angiver at kunde bevise af Blok,
at være skiødesløs anført med Vidner, som acterne vidløftig forklaring; af saadanne denne
Sags hoved omstændigheden , bliver de ved endelig Dom at paakiende og afgiøre. 1. om Jens
Blok, har forgrebet sig mod lov, ved den passerede noeds kastning, efter Sild, uden Geddings
tilladelse, som landets Ejere. 2. om landslod i saa maade bør af den kastende, svares eller icke,
til den der landet ejer, hvor Silde fangsten skeed er; Vel befaler lovens 5 bogs 11 Capt, 13
artl: at ingen maa fiske i andens mands aae eller vand, uden forlov, eller for Ejermanden,
under høj Straf, ligesaa i nest foregaaende 11 og 2 artl: at enhver skal nyde vand og fiskerje
for sin Jord, som af gl. tid, og at derudi ingen forhindring, af nogen maa giøres, men derved
forstaaes ingenlunde, forsaavidt tilladelse, og Straf angaar, de almindelige Silde fiskerje,
hvilket loves allegevel bogs, og Capituls 16 artl. oplyslig, forklarer, da samme indbefatter, at i
Silde fisket, maa land drages, og lægges baade paa ager og Eng, NB hvor mand vil usaget,
dog under forstaaelse, at naar land Ejeren selv havde været nærværende, og vilde kaste, burde
ham icke giøres forkast, naar hand først havde udgivet sit tou, og de samme først kunde gives
Stæd, af Ejerens Prejudice, og forhindring, men nu derimod til hans fordel at ansee, i
betragtning, af den nu tenderende lands lod, der icke uden kastning strax skeede havde falden.
Hvad sig ellers den 2den qvestion betreffende lands lod angaar, da omendskiønt loven intet i
saa maade expresses Verbis, paabyder, saa med fører det dog icke allene ræt, og billighed, at
landets Ejer, hvor Sild, eller anden fisk, er fanget, nyder derfor, en dog for Nod Ejeren taalelig
kiendelse, af det fiskede, men er, end og Ældgl: Sædvane, og brug, der i henseende til
lovgiverens samtycke er Jura non scripta, og saaledes kaldes lov. thi kiendes for Rett, at Jens
Blok bør for saavidt Citantens Søgesmaal, for kastning, uden tilladelse angaar, aldeles være
frj og Sagesløs, samt deris nærgaaende skrivemaade paa begge sider Døde og mortificerede:
men derimod for saavidt lands lod den er betreffende, da til findes afbemt Jens Blok, af de 45
tønder Sild, som hand efter tiendens erleggelse har tilstaaet, at have fanget, og hvormed hoved
Citanten har acqvieceret, at betale til ham den 6te Part neml: for 7 ½ tønde, pr. tønden 4 mrk.
Danske, som giør til sammen 5 rd. og samme at udreede, og betale, inden 15 Dage efter denne
Doms lovlige forkyndelse, under videre adfærd efter loven. Processes omkostning angaaende,
da siden Sagen dependerer, af en qvestione Juris, som er mønt og hoved Citanten desuden,
ved Sagens anleggelse, har giort upasselig paastand, men Contra Citanten derimod, icke heller
tilstræckelig lands lod erbudet haver, alt saa bliver omkostningerne, i slig henseende, mellem
dem paa begge sider ophævet
Kilde: Tingbok nr. 13 (1745-1748)
Sidetall: folio nr. 56a-58a
Dato: 28. januar 1746
Sted: Espeseter
Anno 1746, den 28 Jan: blev i underdanig anledning, af hans Exellende Hr.
Stiftbefallingsmand, Christian à Møinichens ordre, til Fogen Sr. Hans This Nagel, og mig som
Sorenskriver af 11 Jan: pessato, Een besigtelses, opmaalings og Taxations forretning holden
paa Gaarden Espeseter, i Brantzøe Skibreede, over en paa samme Stæd den 7 hujus, nest
tilforn, biergede hvalfisk, overværende paa Kongl: Majt. Fogto Sr. Nagels Vegne, i hans
forfald hans fuldmægtig Monsr. Peder Samuelsen, og efter fogdens opnevnelse 6, ædsorne
Laugrettes mænd neml: Casper Mathisen Hammersæter, Absalon Mathisen Sunde, Østen
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Pedersen ibm, Iver Ols. Tansøen, Mickel Knudsen Ask, og Anders Nils. Standal. og blev de
første biergerne, eller finderne till bemt hvalfisk, som begge er opsidere paa gaarden
Espeseter neml: Annanias Ols., og Decederus Gregorius. ibm, taget under Examination,
hvilke begge for Retten fremstod, og paa tilspørsel giorde derom saadan forklaring: at
ungefer, ved nye aars dags tider nestleden, fornam de, og fra deres gaard kunde see, at der var
som en Stil rand paa Søen uden for deres gaard, hvilket blev ved alt til hellig tre Kongers dag,
da samme Stilrand for dem syntes at blive noget større, ej vidende hvad det var, hvor for de
skickede deres smaa drenge ud for at see hvad dette var, og vissede icke andet, end det kunde
være en Død kobbe, eller deslige som havet skudfede fra sig, hvoraf Søen blev stille, da
Drengene kom igien fortellede de for dem, at det var et støcke af en hval, som laae fast paa
een torre eller blind fald ½ fierding fra deres gaard, men siden dette var noget seent ud paa
aftenen, reiste de icke ud før om Morgenen d. 7 Jan, men da foer de ud da det var lyst, og
fandt hvalfisken liggende ved samme Torre, dog noget drevet derfra hen til den ene side,
derpaa huggede de een Skaare i Sporen paa hvalen, og bandt et tou der i, som de havde med
sig, og begyndte at vil?? roe, og boxer hvalen til lands, men som den var for tung, og de var
kun 2 eene som roede fick de ham icke det minste fra stædet, da den dog ikke stod fast, uden
rømte lidt ved samme fald, eller blinde skiær; men da de saa at de icke noget dermed kunde
udrette, roede de hiem igien, for at samle flere til hielp, hos sine Naboer, men da de kom op i
gaarden fornamde de at hvalen, da var drevet fra samme blinde fald, og flød paa Søen, og
strax derpaa kom norden Vind, ligesom og Strømmen og satte lige fra landet og til havs, saa
de frygtede, at om de skulle bie til de fick hielp af deres Naboer, hvalen da kunde være drevet
til havs igien, hvorfor de, med 3de deres smaa drenge, som var ald den hielp de havde da
hiemme paa gaarden, roede til hvalen, og fick touet fast i Sporen, og af ald deres magt
begyndte at ??, og roe hvalen til lands, hvor den med ham da kl. var 2 hiemkom, og lagde de
ham da til det nærmeste land, som er en liden øe, Helgøen kaldet, hvilken ligger under
gaarden Tansøen, efter at de ungefer ½ fierding havde rod ham til landet, hvor den blev
liggende i 7 dager, alt indtil de ved lensmanden fra fogden havde faaet ordre, at forvare den i
god havn, og siden de var bange, at saasom det stæd, icke var nogen god havn i Sønden vind,
at den skulde drive bort, da tog de ham, med hielp af lensmandens Søn Jacob Standal og nogle
andre, som hand havde faaet med sig til hielp, og roede dermed hen i et Sund, kaldet Rødøe
Sundet, liggende mellem Helgøen paa den Nørdre, og Rødøen paa den norden side, og paa
hvilken sidst lill øe /: som under deres Gaard Espeseter er liggende, hvilken tilhører, hr. Peder
Henrichsen Finde, og hr. Otho Findes arfl. ?? i en liden bugt, eller indvig, lagde de hvalen til
lands, og beliggende den med tou, hvor den endnu er beliggende og mer om denne hvalfiskes
berging havde icke disse 2de Naboer paa samme gaard, at forklare, uden at de mistet et tou
som var værd 1 mrk. foruden 2de andre touer, som var opslidte ved hvalens belging, de
kostede 3 mrk. 4 s: hvorfor de, tillige med for deres vagt over hvalen, nu i 3 ugers tid, tillige
med deres bierger løn efter loven begiærede at nyde vederlaug. Østen Annanias. 14 aar gl.
som er Sønnen til den eene opsider paa Espesæter, forklarede i alle maader eenstemmende,
med opsidernes forklaringer. og som de andre drenge, der vare med ved biergningen, icku var
børn, og smaa Drenge, kunde de ej til nogen forklaring antages, og som flere derom ej var
vidende, var ej heller om hvalens bereigning anden forklaring at erholde. Lensmanden Anders
Nilsen Standal, forklarede at hand den forbemt 7 Janv: var hand paa Valvigen nest ved
Espesæter, og der fick hand bud fra biergerne, at hand ville komme til dem for at foranstalte
ordre og bekiendtgiørelse til øvrigheden om denne fundne hvalfisk, hvorpaa hand Sejlede der
hen, og for fandt biergerne paa den første ommelte lille øe, hvor de da allerede havde belagt
hvalen, ligesom hand og sagde, at ingen anden end disse 2de opsidere har bierget forbmt
hvalfisk. Derpaa begav vi os til stædet hvor hvalfisken var liggende, og fore fandt den at ligge
tet ved landet paa een lide øe heder Rødøen, men icke gandske paa landet, saasom den er for
svar og tung, dog er den mestens tør i udfalden fiære, og med et tou fra Sporen, og et tou fra
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øren benet hen i landet belagt, den befandtes gandske heell og holden, uden border og i
længde da den blev opmaalt, med hovedet, men foruden Sporen, at holde 21 Solands alen.
sluttelig blev for bmt hvalfisk, i den stand den nu paa forbemt Stæd er liggende, af forbmt 6
Laugrettes mænd, Taxeret at være af 40 rdr. værdie, hvorfra /: naar den ved auction, enten til
denne eller højere Priis vorder udbragt, dog vil kortes biergernes findings Specks værdj og
andre i alt der paa gaaende omkostninger. Monsr. Samuelsen paa fogdens vegne, var det
passerede, under Rettens forsegling beskreven. som bevilget blev. I følge af Deres Excellence,
Høyvelbaarne Hr. Stiftsbefalingsmand à Møinichens skriftlige ordre de dato 11 Jan:
nestleden, og de derefter saa vel i Sundfiord, som Nordfiord, og Bergen offigerede Placater, af
12 hujus. var berammet en offentlig auctions holdelse paa den Gaard Espeseter, udj
Sundfiords fogderje og Brantzøe Skibbrede, beliggende, over den 7 Jan: nest tilforn paa
haved, eller i aaben Søe af opsiderne paa bemt. Gaard Espeseter, funden og op til en liden Øe
eller holme strax derved kaldet Rødøen, opbierget hvalfisk, 21 alen lang, at skulde holdes den
27. Jan: men som hverken Fogden paa hans Majts vegne eller ej, dens Kongl: Mayts
allerunderdanigste Sorenskriver, formedelst langvarig indfaldende Storm og uvejr, til bemt
tid, auctions Stædet, kunde opnaae, før den 28de Do blev de til Stædet ankomne faar
Libhabere bekient giort, at samme Auction dagen efter som var den 29de ditto, Ejusdem,
under forrige anslagelse, skulde fuldføres, saasom den foregaaende Examination om
hvalfiskens biergning for bmt 28 Jan: passerede, og den dag ej videre kunde foretages,
følgelig den der over af samme dags dato, hos følgende forretnings fore??; og blev da samme
29de Jan: bemt hvalfisk til offentlig Auction opbuden, og indsadt paa efterfølgende
Conditioner:
1. merbemelte hvalfisk, saaledes som den nu befindes vorder den højest bydende tilslagen,
paa Deres Exellences, høj Velbaarne Hr. Stiftbefalningsmandens à Møinichens approbation,
imidlertid, og fra denne dags dato, ligger den for Kiøberens egen regning og Risico.
2. Den derfor udlovede Kiøbe Summa, erlegges prompte inden 6 uger fra dato, udi Kongens
Cassa, til Kong: Majt Foged Sr. Hans This Nagel, imod hans qvittering, ellers stiller
Kiøberen, om forlanges, for sit bud nøjagtig Caution.
3. Alle til nærværende tid saavel auctionens, som andre anvendte omkostninger, efter den for
Libhaberen anviste, og her hos fuldte regning, item auctions Provission, og expresse til
Bergen til approbationens indhentelse, betaler kiøberen, uden afkortning udj den anbudne
Kiøbe Summa.
4. foruden Kiøbe Summen, og de i nest foregaaende Post ommeldte omkostninger, betaler
Kiøberen til biergerne, enten in Natura, eller med Contant, efter den foreening, hand med dem
indgaa og auordere, deres tilkommende findings Spæk efter loven; Derpaa ble samme hvalfisk
indset og opbuden og indsadt for 40 rdr., ingen bød, derpaa blev den indsadt for 30 rdr.,
dernest for 25 rdr., og siden efter bud, og overbud, ble samme hvalfisk, Jørgen Balken, paa
Jørgen Peter Møllers vegne i Bergen, tilslagen, for 40 rdr.
Kilde: Tingbok nr. 13 (1745-1748)
Sidetall: folio nr. 82a-91a
Dato: 21. juni 1746
Sted: Hellewigen
Ole Sæterlje Contra Torgiær Svarthumle for ulovlig Skoug hugster Vid folie 33. Den
indstevnede mødte, og tilstoed lovlig at være stevnet, men hand svarede til Sagen at hand icke
med sin hugsten at have overgaaet merkerne og merkesteenerne, efter imellem deres
paaboende gaarder. Thi blev Derom Eragtet:
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Denne Sag, som icke til Ordinaire Rettergang kand paakiendes, bliver til Syn og Grandskning
efter loven til aastæden henvist, og i slig anledning kand heller icke Vidnerne for denne rett
afhøres.
Fogden paa Justitiens vegne havde ved lensmanden, og et Stevnevidne, ladet indstevne
Torgier Svarthumle, for Skieldsord og Slagsmaal, begaaet paa Ole Samuelsen Ramsdal, til
Vidner indstevnt Ole Hans: Ramsdal, og Johannes Svarthumle. Den indstevnte mødte, tillige
med Vidnerne. Torgier Svarthumle tilstoed for retten at have givet Ole Samuels: Ramsdal. /:
som til Vedermæle var indstevnt men mødte icke :/ et næve hug, i et brøllop i hastighed, men
hand mente intet ont dermed. Stevnevidnerne Niels Anders. Standal, og Christen Nils: Egevig
afhiemlet Stevnemaalet for Ole Samuels: Ramsdal, at være forkyndt for over 14 Dage siden,
da Ole Samuels: svarede Stevnevidnerne at hand for sin k?? med sin Contra part er forligt.
Fogden som actor, forestillede, at i hvorved vidnerne møder, saa finder hand dem icke nødig
at afhøres, siden de icke kand vidne om videre med, den indstevntes bekiendelse her for
Retten, om for ??, ej heller forlangede den indstevnte Vidnerne Examineret, men refererede
sig til sin tilstaaelse. Cammer Raad Nagel satt i rette, at siden den indstevnte har tilstaaet at
have øvet Slagsmaal, hand og maatte anses til Slagsmaals bøder, om icke høj øvrighed, ham i
henseende, til at forseelsen er sked i Drukenskab, ham for nogenledes ville moderere.
Thi blev Dømt og afsagt
Den indstevnte Torgier Svarthumle, som blev for Retten tilstaaet, at have givet Ole Samuelsen
Ramsdal, et næve hug, for nogen tid siden i et brølløp, men siger derhos at samme var sked
udj hastighed og Druckenskab, men icke desmindre kand hand dog icke befriges for den i
loven dicterede Straf. Thi kiendes for rett, at Torgier Svarthumle, efter lovens 6 bogs 7 Capt.
8 artl: for næve hug bør bøde til Kongens Casse 3de 6 lod Sølv, som beregnes til 9 rd., alt at
udredes og betales inden 15 Dage efter denne Doms lovlige forkyndelse, neste execution.
Anders Anders. Sundhorvig har ladet stevne Johannes Høedal, for hand skal have for holdet et
brev for ham, til Vidne Tosten Høedal og Anders Tonum. Den indstevnte Johannes Hødal
mødte og vedtog lovlig Stevnemaal, Vidnerne mødte, som og vedtog lovlig varsel. og
fremstod da først Tosten Lars. Hødal, som forklarede efter aflagt Eed, at i nestleden høst, var
Citanten Anders Sundhorvig, i Hødalen i den indstevnte Johannes Hødals huus, med et brev,
som blev oplæst der i huset, derpaa tog Johannes Hødal brevet fra Citanten, Citanten fordrede
brevet igien fra Johannes men fik det icke, men Johannes svarede: at hand vilde beholde
brevet til efter retning, nogen tid efter men hvor mange Dage ved eller mindes hand icke, saae
hand samme brev, da Citanten var frævænde, hos Johannes, som viste det til Vidnet, og
handlede samme brev om nogen act som skulde fordres efter bmt Hødalen, og stoed det navn
under brevet Antonj Qvitenes, meere ved hand icke, men det hørte hand, at Johannes sagde til
Citanten, den første gang, da hand fordrede sit brev igien, du faar det icke i dag, men vel en
anden gang. Det andet Vidne Anders Ols: Tonum, derefter aflagde Eed og vidnede, ligesom
forrige Vidne i saa vidt, at Johannes tog brevet fra Citanten, hand var icke hos, da første
Vidne Tosten derefter saae brevet, men Comparenten saae det aldrig siden, og mere har vel
hand ej at forklare. Den indstevnte svarede: at hand icke kand nægte jo at have taget til sig
samme brev, da Citanten forkyndet det, og det fordj hand icke kunde faa Copie deraf, det var
skrevet til Citanten Anton Qvitenæs i Nordfior, om en arv, som hand skulde søge hos den
indstevnte efter bmt Hødalen, hvilcke brev hand her for Retten fremviste og produceret hand
har beholt det fra nestleden høst og til nu, dog har hand buden ham det igien, men Citanten vil
ej modtage det. Citanten begiærede at brevet maatte tilføjes den act, og derfor belagde det
med et stk. Stemplet bl. Papir. Paastod ellers at den indstevnte maatte Straffes for hand uloflig
har bemægtiget sig hans brev. Den indstevnte havde ej mere til Sagen at svare.
thi blev Eragtet:
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i Morgen formiddag, skal Dom i denne Sag mellem Parterne blive afsagt.
Anders Anders. Sundhorvig haver ladet Stevne, Peder Jacobsen Ousen, for at hand har
Skieldet ham at hand haver med logie, og falskagtige breve, til Vidne, Ener Siurs. Sansvig, og
Anders Samuelsen ibm. Den indstevnte Peder Jacobs. Ousen mødte, og vedtog lovlig varsel,
Vidnerne mødte ogsaa, som sagde sig og i denne Sag til Vidne lovlig at være stevnet. Citanten
begiærede Vidnerne afhørte som bevilget blev. og mødte da først Einer Siurs. Sandvig som
under aflagde Eed forklarede, det i nestleden Vinter, eller Vaarfiske var Vidnet med Citanten,
og den indstevnte ude i Batallen ved havet paa fiskerje, og det i Caspers Stue sammestæds,
var Citanten, og Peder Jacobsen Osen, i mudklammer da Vidnet kom ind, men hvem som
begyndte eller hvorom det egentlig var, hørte vidnet icke. og hørte hand da hand kom ind at
Peder sagde til Citanten Du farer med løgn og falskagtige breve, derpaa gick Vidnet ud igien,
og meere veed hand icke. 2det Vidne Anders Samuelsen Sandvig, aflagde Eed, og forklarede,
i alle maade eenstemmede, med første afhørte Vidne, siden han samme tid var hos, og mer
ved ej heller dette Vidne at forklare. Den indstevnte mødte, og tilstoed at have udtalt de
forbmt ord, men hand meenede at skal beviise, at hand har talt hvad ræt er, thi brevet er ej
skrevet til Citanten fra den mest underskrevne Mand i Sundfiord, men hand siger der hos at
hand icke kand beskylde Citanten for at have for fattet, eller skreved falsk brev, men hand
skulde skaffe sin mad, siden brevet icke var i Sandhed skrevet af dend samme Nevnte under
er anført. Citanten begiærede Dom til frikiendelse, og Satisfactions for tillagde beskyldninger.
Peder Osen paa tilspørsel, svarede, at hand icke mere havde at svare, uden tilført er een hand
begiærede, endel ustevnte Persohner, som ej heller Citanten var Stevnet at paahøre til
forklaring, som og dels uden for Jurisdictionen er boende, som Retten ej mod loven kunde
modtage.
Forafskediget
Sagen optages til Doms til i Morgen da, Parterne haver at indfinde sig samme at anhøre.
Alexander Fæster har ladet Stevne Tosten Hødalen for resterende Silde tiende, til Vidne
indstevnt Frandz Kleinov, som mødte. ligeledes mødte den indstevnte, og vedtog
Stevnemaal. Citanten svarede: at den indstevnte Tosten Hødalen, har fisket 28 tdr. Sild, og
begiærer 1 mrk? pr. tønden for ham som forpagter for Kongens Part. Den indstevnte siger at
hand icke veed retten, end har leveret tiende thi der blev taget Sild, af hans Sild, i fiskerjet,
men hvem det giorde veed hand icke; hand tilstoed, at have fisket 28 tdr. Sild, som er ført til
byen, men han kunde icke bevise, at tienden derfor var aflagt. Citanten paastoed Dom til
tiendens betaling med omkostninger.
Eragtet:
i denne Sag skal Dom i Morgen blive afsagt
Alexander Fæster lader Stevne Tosten Hødalen for Skielsord, til Vidne Johannes Hødalen, og
Arne Rognaldsvaag: Den indstevnte mødte og sagde sig lovlig at være Stevnet, Vidnerne
mødte og vedtog lovlig Varsel. Som Citanten begiærede afhørt, som bevilget blev: og efter
Eedens forklaring af lov bogen blev Vidnerne forelæst, fremstod Johannes Hans. Hødal, som
efter aflagde Eed Vidnede, at nogen tid efter bededagen nestleden, var Tosten Hødal, tillige
med Citanten inde i Vidnets Huus, kom der i Snack mellem Citanten, og Tosten om samme
Silde tienden, da Tosten sagde til Citanten Alexander Fæster, ieg vil icke høre slige snafse ord
om tienden, som hand hørte paa Dumbe Vaagen, men hand ved icke om sligt skel af ved hue?
af Tosten eller icke. Derpaa hørte Vidnet at Citanten begiærede freed, og gick derpaa ud af
Stuen, og mere ved Vidnet icke. 2det Vidne Arne Lars. Rognaldsvog, vidnede under Eed, at
hand samme tid, var i Johannes Hødals huus, og hørte de selv samme ord sige af Tosten til
Citanten. mere ved hand icke, uden at Tosten efter hans mening, talede disse ord, af alvor.
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Den indstevnte Tosten Hødalen tilstod at hand sagde disse ord til Citanten samme tid, ieg vil
icke høre saadanne Snafsord af Eden, som ieg hørte paa Dumbe Vaagen. Den indstevnte
havde icke mer at svare, men Citanten sagde hand vil indstill til denne respective ræt, den
ulydighed er geraaden udj, og da det er ei Confesso af Vidnerne om facto, saa vilde
Procurator Preus paa Citantens vegne have indladt Sagen under retmessig Dom, hvor nu den
forventlig bliver begreben, den høje besvær og omkostning som Citanten er bleven? i
geraaden, ladende staa derhen? hvor vidt den skyldige pro mento kunde blive anset.
Eragtet:
Denne Sag skal i Morgen ved Endelig Dom vorde paakiendt.
Tosten Hødal, har ladet Stevne Alexander Fæster for skields ord, til Vidne Giert Garvold, og
Valentin Stenhovden. Alexander Fæster mødte og vedtog lovlig varsel, lige det samme giorde
og Vidnerne, som mødte for Retten. og fremstod da først Valentin Stenhovden, som giorde
Eed, og vandt, at nestleden Vaarfiske paa Gaarden Dumben, eller paa Søen, eller Vaagen,
hørte hand at Tosten bød Fæster til tiende, det samme giorde og flere af Almuen af Broe
Sogn, men Alexander svarede, ieg vil ingen modtage, thi Almuen af Bro Sogn som St?? og
røret, Silden bort, om Fæster var drucken eller ej ved hand icke. meere ved Vidnet icke. Preus
sisteret sig for Retten paa anmodning af Monsr. Fæster, næst at tage ham all forbeholdenheder
forbeholden, til spurte Vidnet, om hans Principal Fæster i nogen slags maade, med gierning,
eller ord, har opført sig annerledes, end som en ærlig Mand kand og bør være anstændig: 2.
om Fæster, i nogen slags tilfælde, har givet anledning, til denne udtrofne Controvese, naar
derpaa ved Rettens tilladelse er loven repliceret, da skal Preus, tage messueres til hans
principals Manutrination, efter landsloven. Vidnet svarede: at hand refererede sig til det
vidnesbyrd, om den beskrevne passage, mellem ham og Tosten med de flere af Bro Sogn, og i
øvrigt havde hand icke paa Fæster forhold at sige uden hand har været noget Streng, ved
tiendens oppebørsel., til det andet svarede hand at Fæster gav selv anledning til den indtrofne
Contraverse. Preus tilspurte eller nærværende Vidne hvor af hand kand sige anledning, da det
??lignes i tiden vil befinde sig at anledningen til tvedagten er opkommen af Vidnets med
følger. Dertil hand svarede: at det kom deraf, at Alexander Fæster vilde tage, op gamene til
Almuen, og tog nogle op, og det var anledning til den første dispute, mellem Almuen og
Fæster i dend Post. Andet Vidne Giert Valentinsen Garvold vidnede under Eed, at hand hørte
samme tid paa Dumbe Vaagen, bød eendel af Almuen hvoriblandt, og var Citanten Tosten
Hødalen, Fæster sin tiende af Silden som var fisket, saasom hand var forpagter for Kongens
Part, men hand svarde: at de af Bro sogn, som fisken i Kinds Sogn, Stiæler sin Sild, og stiæler
Kongens tiende, mere havde det Vidnet ej at sige, uden at det var en Femkeipings baad som
siden var paa, hvor af de bød tiende. Citanten paastod Dom paa sine egne Vegne siden hand er
en ?? af Bro Sogn, thi hvad den øvrige Almue angaar kommer ham icke ved; Preus paa Fæster
sit næst in totum at benægte Vidnenes forklaringer, var begiærende at hannem maalt med eller
gienpart af hvis passeret er, og Sagens anstand til næste høste ting, da hans principels vil vel
dels at begive? Sagen med Contra Stevning, og dels at forsvare Sagen skriftlig paa lov??ligt
Maal, og tiltog Preus sig paa sin principels Vegne resennerede alle Beneficcatude. Citanten
paastod Dom, thi blev forafskediget
Paa det den indstevnte Alexander Fæster icke skal klage sig af Retten at være overilt, givis
Sagen nue til næste ting, da hand haver at fremføre hvad hand til sin sags formentlig ??
behøver hvis icke bliven efter hvad passeret er Dom alligevel i Sagens afsøgt, den begierte
Copie skal ham blive meddelt.
Alexander Fæster haver ladet Stevne Lars Skorpen fordj hand ej til Citanten som forpagter vil
betale Silde tiende, til Vidne Jens Mathis: Kinnesund og Lorentz Ols. Furresund. Den
indstevnte mødte icke, thi fremstode Stevnevidnerne Nils Anders. Standal, og Christen Nils.
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Egevig, og afhiemlede Stevnemaalet lovlig at være forkynt. Vidnerne mødte, og sagde sig til
Vidner lovlig at være Stevnet, og fremstod da først Jens Matiss: 22 aar gl. giorde Ed, og
Vidnede, /: efter at Edens forklaring af lovbogen blev Vidnerne forelæst:/ at i nestleden vaar,
Paaske tider var Vidnet i Bergen, og Logerte hos en Encke ved navn Trone Maria, hvor Lars
Pauls. Skorpen og var inde, da Citanten Fester, og Lars Pouls. Skorpen talede sammen om
Silde tjeden, og svarde Lars Skorpen, ieg legger icke min ?? ud til tvinde. Alexander svarde,
ieg har Kongens tiende. Lars sagde derpaa ieg legger icke tiende ud til dig, og ieg nægter dig
Kongens tiende. Videre ved Vidnet icke, uden Citanten skiøv til Vidne, de som være
nærværende. 2det Vidne Lorentz Olsen Furesund giorde Ed og Vidnede, Enslydende med
første Vidnes udsagn, med dette tillæg at Lars siger, ieg har betalt min tiende til Præsten.
Citanten erindrede om laug dag
Afskediges
Lars Paulsen Skorpen, som efter Stevnevidnernes Edelige forklaring, lovlig befindes at være
Stevnet, hvis laugdag til næste ting at møde, Sagen at tilsvare, eller til Dom og h??, skal, for
??
Opsiderne paa Qvalstad, Lars Anders: Peder Olsen, Anders Ols. Jan Anders. Giert Nils. u.
Anders Ols. og Carsten Rasmuss:, for at faa vidne om den skoveteig paa Stave Stranden,
havde ladet Stevne lensmanden Anders Nils: Standalen og Lars Peders. Sortevig. til samme
vidne at paa høre sagde hr. Morten Svanenhielm sig ham Egen at være indstevnt lovlig.
Gastgiæveren i Sauesund Hans Pedersen fremstod for Retten og Procucerede hans Excellence,
hr. Stiftbefalingsmandens à Møinikens Constitution, til at udføre Sagen Citanterne, dat: 6 Junj
1746. Fremstod da først Vidnet Anders Nils. Standalen 67 aar gl. som under Eed forklarede at
hand ej allene selv veed, men end og har hørt af sin Fader og Farfader at bønderne paa
Qvalstad i forrige tider som opsiddere har brugt den nu mellem Citanterne som lejlændinge,
og hr. Svanenhielm som Ejer af deres Gaarder, omtvistede teig, paa Stave Stranden, kaldt,
Qvalstadstolen, til Næverskoeve?, brendeved og fæbejt, men fureskoug og tiære ved, har
Ejeren til Svanø selv forbeholde sig, og af dem selv vært brugt og benøttet? meer vidste hand
icke. Citanternes fuldmægtig Hans Pedersen begiærede at Vidnet maatte vidne om den ved
samme Stave Strand opryddede Laxe Varpe, men som derom ej var stevnt, kunde retten
derom ej modtage vidnets forklaring. 2det Vidne Lars Peders. Sortevig vidnede under Eed –
58 aar gl. at være, og at hand i de 50 aar vel kand mindes, at Qvalstad opsiderne har brugt
samme teig paa Stave Stranden kaldt Qvalstad Stølen, paa samme maade som Anders Nilsens
vidne om formeddelst? og sagde dette videre, at hand veed, at Qvalstad brugere, til slig brug
af samme teig, af Svanø godses forrige ejere har faaet tilladelse. Dette sidste sagde og Vidnet
Anders Nils: under forrige aflagde Eeds kraft. Morten Svanenhielm svarde at Stave Stranden
ligger under hoved Gaarden Svanø, og derfor vedkommer det icke bønderne, men ham som
ejer af samme sig at benøtte. Citanternes fuldmægtig Monsr. Hans Pedersen, begiærede
Tingsvidne, om hvis passeret er, beskreven, som bevilget blev.
Svend Endestad har ladet Stevne Peder Søedal for hand skal have lovet ham et geitle lam til
tieneste men samme icke efterkommet. efter paaraab mødte ej den indstevnte. Stevnevidnerne
Christen Nils. Egevig, og Morten Nilsen Langedal, afhiemlede Stevnemaalet lovlig for Peder
Søedal at være forkyndt.
Forafskediget
Som Peder Søedal efter Stevnevidnernes Eedelige forklaring lovlig er bleven Stevnet, og dog
icke mødte, gives lovdag til næste ting at møde, Sagen at tilsvare
Jens Bloch ladet Stevne Endre Ols: Søndervaag fordj hand paa Citantens øer og holmer har
taget Æg og Dun. Den indstevnte mødte, men vilde icke tilstaae enten hand var lovlig stevnet,
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eller ej, Stevnevidnerne, Ole Lars: Furesund, og Elias Lars: Nickøen, afhiemlede
Stevnemaalet for den indstevnte at være lovlig forkyndt, med 14 dags varsel. til Vidne var
indstevnt, Lorentz Ols. Furesund, og Anna Aslacksdatter ibm, som Eedens forklaring af
lovbogen blev forelæst, og fremstod da Lorentz Ols. som aflagde Ed og forklarede: at for
ungefer 3 uger siden, fandt hand den indstevnte Endre Olsen paa øen Drogen ved Nærøen,
som tilhører Jens Blok, og var oppe og hentede Æg, og saae Vidnet at hand havde Æg og Dun
i baaden, samt æg i sin barm, da Vidnet tiltalede ham, og da den indstevnte bød ham de æg
hand havde i barmen, som var maas æg, og efter hans tycke øfrige æg i blant, men Vidnet som
Bloks tiener, og af ham befalet, at paapasse hans øer, vilde icke tage derimod, men lod hans
husbond samme vide, og mer ved icke vidnet herom at udsige. 2det Vidne Anne
Aslacksdatter, fremstod giorde Eed, og Vidnet: i alle maader eenstemmende med forige
Vidnes i denne Sag giort forklaring i alle maader. Endre Syndervog hertil svarde: at de æg og
Dun, som hand havde i baaden var ham af hans Naboe, Barexte Mændene dog icke ham, men
hans liden Dreng, som var med ham, men de Æg som var i barmen paa ham, som var maas
Æg, tog hand paa øen som tilhørte Jens Blok, men han mener at øen som hand fant Æggene
paa, tilhører hans paaboende Gaard Søndervaag Den Jens Blok vel ejer, men til ham bøxlet
eller begiærede hand Sagen udsadt til næste ting, da hand agtet at bevise, at denne øe som
hand tog Æggene paa ligger under hans gaard.
Afskediget,
Den begierte udsættelse bliver Endre Søndervog til næste ting bevilget, Da hand haver at
fremlegge de paaberaabte beviser, eller lide Dom efter Sagens beskaffenhed, og de Vidner
som allerede, var afhørt.
Jens Blok, Paul Qvale, og Christopher Nibe paa egne og samtlige Almues vegne i Kinds
Præstekald havde ved skriftlig Stevnemaal, ladet indstevne, Jacob Medeltun i Bergen, at
anhøre Vidner, angaaende hans i Dombevaagen i nestleden Vaar fiske, for Almue Prejudicelig
brugte Silde fiskerje, Stevningen var dateret Bergen d. 24 Maj 1746 – og underskrevet af
Procurator Johan Friderik Cramer, som blev læst saa lydende:
men da det befindes at den indstevnte Jacob Mideltun icke har nødt lovlig varsel, beroer
Sagen under Reservation for Citanterne til Continuations Stevnings udtagelse, til næste ting,
under efter nyt lovlig Stevnemaal.
Den 22 Junj blev Retten atter sadt, da Dom udj følgende Sager blev afsagt:
1. Anders Andersen Sundhorvig, Contra Johannes Hødal. Endskiønt denne Sag, om det
paastevnte brev, icke er af nogen betydenhed, saa har den indstevnte Johannes Hødal, dog
foregrebet sig, ved det hand samme brev, fra Citanten, Anders Andersen Sundhorvig, imod
hans villie har borttaget, og samme haft i gimme, og forvaring, alt fra nestleden høst,
sidstleden aar 1745, men da brevet af hannem, her for Retten Citanten igien er tilbage levert,
saa haver det vel dermed for saavidt sin rigtighed, dog som Johannes Hødal, har forvoldet
Citanten bekostninger, ved denne Process, forinden hand kunde faae sit brev tilbage, saa
tilfindes bemt Johannes Hødal, til Anders Andersen Sundhorvig, at betale udi Processens
omkostninger 2 rdr. som bør, udredes og betales inden 15 Dage efter denne Doms lovlige
forkyndelse, under Execution.
2. Anders Andersen Sundhorvig, Contra Peder Jacobsen Osen. Vidnerne i denne Sag, som her
for Retten var afhørt, tillige med den indstevnte Peder Jacobsen Osens egen tilstaaelse,
overbeviser ham tilstreckelig nock, hans mod Citanten Anders Anders. Sundhorvig, udtalt
grove Skieldsord, neml: at hand beskylder ham at have med løgn, og falskagtige brever;
hvilken beskyldning, som icke af den indstevnte er bleven bevist ej bør komme Citanten, til
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Nackdel og Prejudice, paa ærlige navn i nogen maade, men bør være som utalt, døde og
mortificerede; og tildømmes Peder Jacobsen Osen, for hans utilbørlige ord og beskyldninger
mod Citanten i anledning af lovens 6 bogs 21 Captø 4 artl. at bøde til Kongens Cassa 5 rdr. og
i Processes omkostning, til Citanten Anders Sundhorvig 2 rdr., alt at udredes og betales inden
15 Dage efter denne Doms lovlige forkyndelse, under Execution.
3. Alexander Fæster, Contra Tosten Hødal. Den indstevnte Tosten Hødal, har icke kundet
bevise, at have ydet tiende til forpagteren for Kongens andel Alexander Fæster, af de 28
tønder Sild, som hand tilstaar, nestleden Vinter, at have fisket, hvorfor hand herved tilfindes
samme tiende med 1 C. Danske pr. tønden til samme 28 til Citanten at betale, tillige med
denne forvoldte Processes omkostning 8 mrk. Danske, som alt bør udredes og betales, inden
15 Dage, efter Dommens anvisning, under execution.
4. Ditto, Contra Ditto. Velhævne Citanten Alexander Fæster, indstevnt Tosten Hødal, for
denne ræt, at anhøre Vidner, og lide Dom for Skieldsord, som mod bemt. Fæster, af forent.
Tosten Hødal, skal være bleven udtalt, men da ordene efter Vidnernes Eedelige forklaringer,
icke kand ansees, enten for ærørige, eller ubeqvemme, siden Tosten Hødal derved allene har
erindret ham at hand icke vil modtage, slige ord af Fæster, som paa Dumbe Vaagen, nyelig
tilforen, er bleven sagt, og hvorom eperte Søgemaal, ved en anden Sag for denne ræt er
anlagt, og Vidner om denne post allerede ført; saa bliver Tosten Hødal, for Alexander Fæsters
tiltale i denne Sag, aldelis frikiendt. men Alexander Fæster, som ubeføjet, har rejst denne Sag,
til Dømmes efter forordningen, af 23 Dec: 1735 at bøde til Justitz Cassen 4 mrk. 12 s. som
bør udredes og betales inden 15 Dage, efter Denne Doms lovlige forkyndelse under
Execution.
Cammer Raad og foged Nagel, i anledning af amts?? for 1744 aars Regenskaber 16 Post,
æskede laugrettets og almuens forklaring betreffede Hans Trane Snidker, i hvad tilstand hand
er, og hvor meget af sit handtverk aarlig kand fortiene, hvoraf hand efter Kongl. allernaadigst
Skatte forordning burde svare handtvercks skatt. Almuen svarede: at hans tilstand og vilkor er
meget slett siden han er i en bundløs gield, som hand aarlig kand betale, og desuden vanfør,
og Svag til helbred, af hans handtverck, kand han nu icke fortiene noget, saasom hand boer
ved yderste hav kandt, i hus som hand icke selv ejer, og nærer sig af Søen, og af hvad
Christne Mennisker, ham af Kierlighed vil forunne. Fogden begiærede herom Tingsvidne.
Absalon Matisen Garvold, havde ladet Stevne, ved mundtlig varsel, Ole Ols. Valvig, at møde
hannem i rette for at gestændige og forklare, hvorledes hand neml. den indstevnte har
efterleveret sine løfter, da Citanten for den indstevnte afstod sit halve brug, og, derom er til
Vidne indstevnt Elias Vallestad, og Elias ibm, i hvilken anledning og Procurator Jacob Preus
sisterede sig for Retten paa Citantens side forestillende at Citanten Søgsmaal Egenskab, og
beskaffenhed, gaar der paa ud, at hand for den indstevnte Ole Ols. Valvig har overladet, de
halve brug, udj Gaarden Sunde, imod ved tiltrædelsen at tage til ægte Citantens Datter Edel
Absalonsdatter, men da det sidste icke er bleven Effectuedet imod at den indstevnte, haver
annammet da først, neml. Citantens halve brug i hans Passiderede gaard, saa har hand fundet
sig beføjet, om det giort forløf, at høre, de indstevnte Vidner til forklaring begivvis som hand
og vil forvente deres udsagn baade om det om det omstevnte halve brugs afstaaelse, paa
vilkor og Condition at hand skulde ægte Citantens Datter. Der for er det og i fald Vidnene
mødte at de maatte admitteres til Eedlige forklaring, men i fattelse deraf agerede? Preus paa
lovdags foreleggelse for dem til fremkomet? forklaring, under falsmaal, men forinden bad han
at Stevne vidnerne maatte admitteres til afhiemling om Stevnemaalet, for den indstevnte og
Vidnerne. Stevnevidnerne Nils Andersen Standal og Christen Nils. Echevig, fremstoed, og

89

afhemlede Stevnemaalet lovlig, saavel for Ole Ols. som som Vidnerne, at være bleven
forkynt. efter paaraab mødte hvercken den indstevnte etter Vidnene. Preus derpaa fant sig
anledning, at reservere sig Continuations Stevning i Sagen.
Afskediget
Den indstevnte Ole Ols. Valvig, som efter Stevnevidnernes Eedelige forklaring i denne sag,
har faaet lovlig varsel, og dog icke møder, gives lovdag til næste ting at møde Sagen at
tilsvare. til samme tid forelegges Vidnerne neml. Elias Vallestad, og Anders ibm, lovdag, at
møde, og deponere, deris Eedelige Vidnesbyrd, i denne Sag, og da under lovens faldsmaal.
Procurator Jacob Preus fremstod for Retten, og anledigete af dem hannem, fra hr. Stat Major
Jan v.d. Velde, under dato 3 hujus, tillagde Instruction og fuldmagt, hvilken Comparenten nu
angivelig anviste, dens 7 og 8 Punct, var foraarsagde nu hand ved disse nærværende Sommer
tinge uformodentlig haver for nummen, en særdelis mislig omgang, udi fiske tiendens ydelse,
da den dels af diverse og dels af uvedkommende Persohner deres udstæde tiende sædler
saaledes var tagen at det skee Comparentens Principal, til merckelig prejudice og skade, saa
det er efter Comparentens mening becklagelig, hvorledes denne fisketiendes forsvindelse,
enten haver sin herkomst, eller ophaf, eller og hvorudj det kunde hemmes, Comparentens
Principal, at hans retmessige udkomster grundet paa høj kgl. Skiøde, vorden hannem og de af
ham dependeret inkuberet?, derfore, og til et lovskicket tingsvidnes erholdelse, skulde,
Comparenten med Rettens tilladelse, tilspørge nu værende tingsøged Almue, med det velagte
laugrett, 1. hvorledes og paa hvad maade de dens fiske tiende haver hid indtil ydet. 2. om
tiende tageren haver besøgt denne ?? Almues Mænd, som tiende burde og skulde yde. 3. om
Almuen haver haver søgt tiende tageren førend tienden var ydt, eller skulde ydes. 4 om
Almuen, eller de tilstædeværende godt mænd, som tiende skulde yde, sig for tiende tageren
haver anmeldet, før end de fra Fiskeværet, eller fiskepladsene afrejst. 5 Hvorledes Almuen,
med eget Huude og god Samvittighed vidnesbyrd, kan bevidne hvad enhver i sær af fiske
tiende haver erlagt, og betalt, og til hvem, og Endelig 6. om Almuen, og saa mange af dem
som tiende Retmessig bør svare, vil yde og betale deres tiende, ved Bergenhus Fest.?, eller om
de her hiemme i fogderjets district, paa saadanne? Stæder uden for??else, og tab for
Comparentens Principal, tienden ville erlegge. alt paa det alt ??, fortrædeligheder?, og
hindringer kunde vorde forekommet, ja end og den nu derslæb?, der udinden som fast daglig
dags bemerckes, og Compaen? haver taget i lige saa stor opsiun som betragting. Alt forbmt.
vilde Comparenten have Retten recommenderet, til paalidelig Svar af almuen, og
tilstædeværende Almues Mænd. til 1te qvestion svarede Almuen, at de har betalt tienden i
penge for hver vog tørfisk, og taget den paa tiende sedler, for den fisk Sild, og fisk, har de og
betalt tiende, efter ?? med Penge. tillige med fiske Sild in Natura. til den 2. qvestion svarede
de at tiende tageren har besøgt dem, ved fiskeværene, og selv taget sin tiende, enten
vedkommende har været hos eller ej efter eget ?? 3: de har icke søgt tiende tageren oftere, end
naar de vilde have tiende ??, naar de skulde rejse til byen, En del kand og for i vejen
undertiden have søgt tiendetageren, og betalt tienden. til den 4. at en del kand have anmeldet
sig før de ere afrejst fra fiskeværene, men icke ellers. 5. de kand icke herom give noget reelt
svar, men til denne forpagter, har de icke meget tiende betalt. til den 6. qvestion svarede
Almuen enstemmig, at de er villig at betale, og erlegge deres fiske tiende in Natura, paa
denstæd, hvor fisken fanges, og derom vil de anmelde sig hos tiende tageren anmelder sig;
saafremt hand er ved stæden nærværende. Desforud tilspurte Preus Almuen, i henseende til
tiende tageren, eller Comparentens Principat, at en falder for viid løsig, og ej under med
utaalelig bekostning, at annamme for pligtene, ydende tiende, enten in Specie, eller in P??,
paa disse stæder hvor fisken ?? ?? angaae, eller vedfalde, om de agter at fastsætte en fast stæd
som for tiende tageren, kunde være beqvemeligt, og ligeledes for almuen ?? ??, da Comp:
Preus ??, at Almuen b?? sig for, at erlegge deris fisketiende ved Bergenhuus fæstning, og til
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den fuldmægtig, som hans Principal, dertil skulle ville beskicke. Dertil de svarede, at der de
ligger til fiskerje og der de Logerer, vil de aflegge deres tiende. Fuldmægtigen Preus for at ??
Almuens baad hiulpen og hans Principal uden nogen slags Prejudice, indbad sig den godhed
af Retten, at den 3 art: udj lovens pag: 416 maatte Almuen af Dommeren betydes og efter at
hans petikum, dess?uden nyde gehør, forlangede han ?? ?? pro tempore, ved tings vidne
beskreven under Rettens forsegling, og til hvilken Ende Comparenten Preus anviste diverse,
saavel af vedkommende som uvedkommende tiende Tagere ?? tiende ?? for aar 1745, og
indeværende aar og hvilke sedler hand reserverede sig i almindelighed at faa paategnet af den
vist??, under forbeholdenhed, af hans Principals-??, for saavidt, hand i tiendens erleggelse,
formentlig maatte befalis enten for u?? eller fornøiet. Den forbmt – lovens Articul blev for
Almuen oplæst. tingsvidnet bevilges udstæd og beskreven
Kilde: Tingbok nr. 13 (1745-1748)
Sidetall: folio nr. 135a-142b
Dato: 21. november 1746
Sted: Hellevigen
Jens Block Contra Endre Syndervog, efter forige tiltale efter paaraab møtte icke den
indstevnte, thi fremstoede Stevnevidnerne Jacob Andersen Standal, og Einer Andersen
Standal, og afhiemlede Stevnemaalets lovlige forkyndelse. Citanten mødte, og paastoed at den
indstevnte som hand tydelig bevist haver at have grovelig mishandlet, imod sin bøxell sæddel,
hand da maatte Dømmes fra sin gaard, og betale i Processes omkostninger 3 rdr. Sagen blev
derpaa optagen til Doms til i Morgen.
Lars Selliesæter ladet Stevne Jan Nicøen fordj hand har Skieldet hans Søn, Søren Larsen for
een Tyv, til Vidne Anders Baarsen Andalen, og Halvor Andersen Vejesund. efter paaraab
møtte icke Jan Nicøen, thi fremstoede Stevnevidnerne Jacob Anders. Standal, og Einer
Andersen ibm, som afhiemlede Stevnemaalet lovlig for den indstevnte at være forkynt,
Vidnerne møtte, som Citanten begiærende afhørt, som bevilget blev: thi blev Eedens
forklaring, af lovbogen Vidnerne forelæst, og fremstod først Anders Baars. Andalen, som
giorde Eed og vandt at i nestleden Sommer en Søgne Dag, da hand og flere var med en Silde
Nod, ved Flore Eidet, da Jan Nickøen sagde til Citantens Søn Søren Larsen, ieg har icke brudt
op nogen bomme, Søren svarede ieg icke heller, Jan Nickøen sagde jo ieg skal vise dig Stæd,
og tid, samt Stund, naar det var, du opbrød bommen, hvorpaa Citantens Søn Søren skiød til
Vidne, mere havde dette Vidne ej at forklare. 2det Vidne Halvor Andersen Vejesund dernæst
giorde sin Eed og Vidnede: at Jan Nickøen sagde til Citantens Søn samme tid ved Noden, at
hand har brudt op en bomme, Søren svarede, ieg har icke brudt nogen bomme op, Jan
Nickøen sagde ieg skal vise dig tid og Stæd eller du giorde det, ja du er en Lefse Tyv, og mere
ved hand icke. Citanten erindrede om Laugdag.
thi blev forafskediget
Jan Nickøen, som til dette ting har faaet lovlig varsel, forelægges Laugdag til næste ting at
møde, og at svare til Sagen; eller lide Domb.
Langedalens opsidere Morten Nils., Absalon Lars:, Johannes Truls: og Peder Villumsen haver
ladet stevne, Halvor Nils: Hofland, for hand har taget Næver i deris skoug, til Vidne som skal
bevise skaden og den har besigtet, indstevnet, Ole Baarsen Sætterlje, Absalon Johans:
Ramsdal; Den indstevnte Halvor Nils: Hofland, møtte tillige med Vidnerne som vedtoge
Stevnemaal, og lovlig varsel. Den indstevnte tilstoed, at have sin store trang, taget 5 vog.
Næver, hvor for hand og har tilbudet Citanterne betaling, og tilbyder endnu at betale hvad
skade der ved er giort. Citantene paastod Vidnerne førte, som bevilget blev. besigtelses
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Vidnerne, Ole Baarsen Sæterlje, og Absalon Johans: Ramsdal aflagde sin Eed og vidnede, at
de efter Citanternes begiæring, besigtede deres skaug som var taget Næver udj, og befant i alt
en 340 støcken træer, som var taget Næver af, men til hvor mange Stoger, eller hvem som tog
Næveren ved de icke, men ellers har den indstevnte selv tilstaaet, og endnu tilstaar, at have
taget den halve del deraf, thi der var een anden Persohn med ham som tog Næver med og fick
halv parten, og derfor til Svanø birkets Jurisdiction indstevnt. efter nærmere mellemhandling
blev parterne saa foreenede, at den indstevnte, Halvor Nilsen skal betale Citanterne for deris
skade og omkostninger i alt 4 Rdr. hvorfor Hr. Sigvald Brarup ??, og hvor end Sagen blev
ophævet.
Elias Larsen øvre Standal, haver stevnt, Peder Mads. Apnesæter, for hand icke vil holde den
Contract, som hand med ham indgick, da hand maatte fravige gaarden, til Vidne Anders og
Johannes Vefring, efter paaraab møtte %icke% den indstevnte, og vedtog lovlig varsel.
Vidnerne møtte ogsaa, af hvilke fremstod Anders Halvorsen Vefring hand giorde Eed og
Vandt, at i nestleden Vaar, blev hand og det andet Vidne Johannes, begieret af Citanten at
være hos, da Peder Madsen Apnesæter beteckede Citanten sin igien, som hand havde giort for
gaarden Standalen, hvortil, Peder Madsen var odels berettiget, hvilket ogsaa skede, tilspurte
Citanten den indstevnte Peder Madsen, før hand tog imod bøxelen, hvad hand vilde give ham,
fordj hand har forbedret Jorden, Peder spurde derpaa Elias hvad hand begiærer, Elias sagde 5
rdr., Peder Madsen svarede, ieg vill icke trætte med ham, og icke vil hans skade, hand vil give
ham de 5 rdr. for Jordens forbedring, og Spurde Peder Madsen, videre, Elias, om det med
samme Mændene kunde blive Taxeret, hvad der skulle legges til eller paa husene, hvorpaa
Elias forlangede noget paa dette sagde icke Elias noget, som Vidnet kand erindre, men
Vidnet, og den anden Mand som var med svarene, det kand icke nu vil skee, siden ingen
befaling dertil haver. Peder Madsen sagde da til Citanten, ieg tilstaar Dig; for husernes
forbedring hvad Dommer og Domsmænd skiønner og tilsiger Dig, mer veed icke dette Vidne.
Andet Vidne Johannes Eriksen Vefring vidnede under Eed, i alle maader eensstemmende med
forrige Vidne. Den indstevnte Peder Madsen tilstod at ville betale de før belovede 5 rdr., for
Jordens forbedring, men icke for husenes forbedring, thi vil tilstaae hand, at Elias i de 8 aar,
hand boede paa Gaarden har lagt til paa Gaardens 3 rdr. men derfor vil hand icke vederlægge
ham noget, thi hand meente at det var hans pligt. Dog tilstoed hand at ville give 9 mrk. til
vederlaug, Citanten paastod 3 rdr. derfor, thi ellers er hand icke skadesløs.
Eragtet.
Sagen optages til Doms til i Morgen
Valentin Steenhovden havde ladet stevne Lars Hauckaaen, fordj hand icke vil tilbage levere
de Gaver som hand deponerede, da hand begiærede hans Datter til ægte, ligesom Larses kom
til Vedermæle, saavelsom hans Datter var indstevnet. Citanten indleverede hans Excellence
Hr. Stiftbefalingsmand, à Møinichens resolution, af 24 Aug: 1746, hvor efter ieg i henseende
til Birckedommer Fæsters svogerskab, med den indstevnte, er Constitueret at Dømme i Sagen,
saa lydende: Lars Haukaaen møtte og tilstod lovlig at være stevnet, samt sagde at hand kunde
icke nægte, at de paastevnte Gaver jo, var kommen i hans huus, men icke til ham selv leveret,
Og siden hand icke er bleven fordret for dem har hand ej heller villet dem levere. til Vidne
indstevnt Anders Nøttingenes og Johannes Brantzøen. Stevnevidnerne Niels Anders: og
Christen Nielsen Standalen fremstod, afhiemlede Stevnemaalet, lovlig, dog muntlig, for Lars
Hauckaaen og Hustru at være forkynt, men saavidt Lars Haukaaens Datter Sofia Larsdatter,
og hendes Mand Jacob Rotnæs angaar da indgav Citanten saa kaldet skriftlig Stefnemaal, nu
ved Stemplet Papir belagt, men Stevnevidnerne Christian Anders: Førde, og Axel Peders.
Nøsdal, indfant sig icke. Proc: Preus, for Lars Haukaaen, og hans qvinde fremstod, og sagde
at for saavidt at de til Sagen var indkaldede, for de at fornemme, hvad Legitemation Citanten
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haver udj sit søgsmaal, for saavidt denne skulle maatte vedkomme og deri? tog Comparenten
dennem forbeholder, ald lovlig forsvar i sin Tid, Preus møtte og i anledning, af den senere
anhegning giorde Citation for Sophia Larsdatter, og sagde at hun icke dejieuderer?? af dette
ting laug, men vel sorterende, under Førde skibbrede som er hendes forum, og desuagtet, saa
er icke hendes itzige Mand, Jacob Rotnæs Stevnet, som hendes forsvar at træde til Sagen, alt
saa exiperer hand imod samme Stevnemaal, og paastod at samme med all bør afvises, og
ingen Vidner stæds til forklaring, for denne rett, og dette tingstæd, ligesom de og agter deres
rett, at see maintineret, for deris nærere ting, naar og saa snart Citanten trøstnes sig til dennem
nogen slags deel Sag og sigtelse, enten at tillegge, eller paasøges, ??gens sagde Preus, paa
Soffia Larsdatters Vegne at tiltale Citanten, for mislig giort forløfte udj ægteskab, og derfor
paa sin tid og Stæd hos Citanten at indhente vedbørlig Satisfactions udinde?? Preusses
Protestion og indsigelse hand protesterede paa Rettens Erstatning, forinden Vidner med Sagen
fortfenes?. Citanten begiærede sine Vidner afhørte og sit gods igien, som er af Guld, og
Penge, hen mod 10 rdr. thi blev Eragtet:
Den indstevnte Lars Haukaaen og hans Qvinde har efter Stevnevidnernes Eedelige forklaring
faaet Lovlig varsel, hvorfor og Stevnemaalet, saavidt dem vedkommer, kiendes for lovlig, saa
vel udstæd saa forkynds, og alt saa bør de indstevnte Vidner saavidt de, Lars Houkaaen og
hans Kone allene Consernede, aflegge deres Eedelige forklaringer, og Vidner i denne Sag,
men paa de øvrige som ej var lovlig Stevnt, og saavidt dem paagielder, skal denne gang intet
Vidne modtages: Derefter fremstoed Vidnet Johannes Larsen Brantzøen, som giorde sin Eed,
og vidnede at hand erindrede sig icke rettere end i nestleden Vaar, var hand hos Lars
Haukaaens huus, efter Valentin Steenhovdens og hans nærværelse forlangende, og spurde
hans Qvinde, om hand icke skulde faa sit gods igien, da hun neml: Larses Kone icke nægtede,
at Valentin jo havde leveret Gaverne, men havde hand neml: Valentin svarede hun baaret sig
ad som en Ærlig Mand, da skulde hand faae hendes Datter saavel, som en anden, Valentin
sagde at hand vidste icke andet end hand har baaret sig ad som en Ærlig Mand, og staaet sin
pligt, og bad, og tilstod hun, Neml: Larses Qvinde, mange gange sagde at godset var i hændes
værge, en anden gang var Vidnet allene, hos Lars og, fordrede godset igien, men Lars
henstillede det til sin qvinde, men Qvinden svarede: at hand fick det icke den gang, og hand
kunde fordre det selv tilbage. Preus, paa Lars Haukaaens Vegne, benægtet forermelte Vidnets
udsigende, hvilket hand i sin tid agtede inden Retten, at dementere, allerhelst da hand agtede
paa sine Principalers Vegne, at begiære Sagen med Contra Stevning, at indkalde Vidnet til
examination og forklaring, og Comparentens Principahlers forbeholdende Qvestioner. Anders
Nilsen Nøttingenæs, 2det Vidne, sagde at hand har til ægte Citantens Faster, men uagtet
samme giorde Eed, og vidnede at hand den forbesagde tid, var rejst hen til Houckaaen, og
fandt icke Lars, men hands Qvinde Anna, Da Valentin begiærede sit Deponerede Gods, eller
Gaver tilbage, men hun nægtede icke at jo Gaverne der paa stædet var leveret, og siger der
hos, at havde Valentin baaret sig ærlig ad, da kunde hand faae hendes Datter, saa snart som en
anden, Valentin begiærede Vidne, at hand maatte faae sine gaver igien, men Qvinden svarede:
hvis tog Du dem icke da ieg bød, og da I vidst bedre end ieg vidste, Valentin begiærede 3den
gang sine Sager igien, men hun svarede Nej ieg haver dem icke nu, og det er ickun to ord om
at giøre. Vidnet siger at Johannes Brantzøen, var den tid med, men siden den tid en gang var
hand hos Lars, da Comparenten bad Lars forliges med Valentin sagde hand, ja kom hand til
mig, saa kand det blive got, mere ved icke dette Vidne. Preus refererede Qvestioner til begge
disse Vidner, ligesom hand og agter Sagen, med Contra Stevning at begiegne og vedbørlig see
fremmet til nest kommende Sommerting, til hvilken Eed Comparenten begi?? ej alleene
indtog af Protocollen saavel af det anhægnig giorde søgemaal, som og hvis til nærværende tid,
ad Protocollen, ere tilført, og i ligemaade anstand til neste Sommerting, da hand vil søge sine
parter side lovformelig proseqveret. Citanten begiærede Dom, og refererede sig yder mere
Søgmaal, for de udtalte ord af Larses Kone.
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Eragtet:
Den begierte udsettelse til næste ting bevilges, da Lars Houckaaen, eller hans Procurator
Preus med den paaberaabte Contra Stevning haver at i rette komme, til Sagens medskabs
befordring, paa begge sider, hvis icke gaar Dom efter hvis nu passeret er.
Valentin Stenhovden havde ladet Stevne Peder Jacobsen Osen fordj hand icke vil levere ham
igien, hans udpantede gods, efter aftale. Den indstevnte møtte, men siger at hand icke veed,
enten hand er lovlig, eller ulovlig Stevnet, eller icke. thi fremstode Stevnevidnerne Nils
Andersen Standalen, og Christen Nilsen ib: som afhiemlede Stevnemaalets lovlige
forkyndelse. Valentin Stenhovden som Citant, indgav, et mellem Citanten, og Peder Osen
oprettet forlig af 30te Sept. 1745, samt en revers af samme Dato, begge med behørig Stemplet
Papir belagt. som for Retten blev læst, og begge saa lydende:
Peder Jacobsen Osen sagde at hand haver det utpantede gods hos sig ubeskaaret, og er hand
villig at levere det til Valentin samme udpantede gods, naar hans Haand forud bliver levert,
men Valentin sagde at hand gierne vil levere haanden, men hans gods maa ham først leveres.
Peder Osen begiærede Sagen udsadt til hand kand føre Vidner, at godset er bøelt ham neml.
Citanten Valentin. Valentin paastod Dom og begiærede at Godset maa blive levert paa hans
gaard, hvor det er udtaget.
Eragtet.
Sagen optages til paakiendelse til i Morgen
Opsiderne paa Gaarden Hopen, Mons Knuds:, og Ole Knudsen, haver tillige med deres Gaard
ejer ladet Stevne Valentin Steenhovden, at høre Vidner om eendel arresteret tømmer, som
bemelte Valentin skal have bort kiørt, til Vidne Ole Hovland og Halvor Hovland. til
Vedermæle Steenhovdens ejer Lieut: Nils Rue, efter paaraab møtte hverken Lieut Rue,
Valentin Steenhovden, eller det ene Vidne Ole Hofland, thi fremstoede Stevnevidnerne Nils
Anders: Standal, og Christen Nils. som afhiemlede Stevnemaalets lovlige forkyndelse for
samtlige indstævnte. Det ene Vidne Halvor Nils: Hofland fremstod giorde Eed og vidnede: at
i nestleden Sommer blev hand begiert af Valentin Steenhovden at kiøre ned fra Hopens Mark,
og hen til Steenhovdens Skor eller løipe, eendel tømmer som før var giort arrest paa, men
hand ved icke hvor meget tømmer det var, thi hand var icke med længer med lidt over
Middag, og var der endda noget ukiørt, da hand gikk fra dem, og kiørte Valentin den Dag med
4re hæster, Vidnet ved ogsaa at Valentin siden har kiørt samme tømmer fra løipet, og hen til
gaarden, meere vidste hand icke uden Valentin sagde at hvad som videre var, vilde hand selv
svare til. Citanterne erindre de om foreleggelse for de udeblevne, og blev da,
Forafskediget.
Valentin Steenhovden og Lieut: Rue, som nu icke møder, gives lovdag til næste ting at møde,
og svare til Sagen. Da det udeblevne Vidne, Ole Hofland under lovens faldsmaal, haver at
histere sig for at deponere sin Edelige forklaring.
Jens Blok producerede, et Skriftlig Stevnemaal, mod Jacob Mideltun i Bergen, dat: 2 Sept:
1746 – som blev læst af følgende fore meld: Efter 3de paaraab mødte icke efter paaraab Jacob
Mideltun. Jens Block begiærede at de af Vidnerne som møder maatte afhøres, som bevilget
blev. De af Vidnerne som mødte var følgende, Lars Hansen Barexten, Gregorius
Christophers. Barrexten og Ole Domben, ellers vedgik Rekert Eriks. Barrexten, at ville Vidne
godvillig, uden Stevnemaal. og fremstod da først Lars Hans. Barrexten, som efter aflagde Eed
til Citanternes qvestioner, svarede som følger til 1te qvestion. at i begyndelsen af Vaarfisket
blev Dombe Vaagen over Stenget af Middeltun, og stod samme Nod-Stengsel lige til alt vaar
fisket, saa vel af Sild. Torsk som og Sej var forbj, og var denne Stengsel giort baade af
Middeltuns egne Nøder, som han bragte med sig, som og ved andre Nøder som hand lejede til
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hielp. til den 2den qv: Almuen blev forhindret ved samme Stengsel, baade ved Sild og Seje
fiskerje, som de kunde have faaet om hand icke havde giort denne hinder og om Noden havde
icke staaet i vejen, og til deres store Skade. 3: Der stod vel Sej uden for som icke kunde
komme ind, ligesaa Sild som Vidnet saae men Torsk var der icke, dog om der havde været
slig Velsignelse for Haanden, var det og bleven ligesom silden og Sejen forhindret formedelst
Middeltuns, for vaagen sadt Note Stengsel. til 4: Qvest: at paa en 8 aars tid, har samme stæd,
været et almindeligt, og lyckeligt fiskerje, baade for Brantzø Skibbredes Almue og
angrendsende. 5. Dombe Vaagen har aldrig været Stengt før nu i dette afvigte vaar fiske, da
Jacob Middeltun saadant forøvede, og dog har der tilforn været et meget got fiskerje og faaet
Guds Velsignelse som før er forklaret. til 6. der blev mange gange bekient giort og sagt
Mideltun, at fiskerjet i Dombe Vaagen icke motte bønderne betages, men hand vilde icke
holde sig der fra, endskiønt hand til og efter blev nock saa meget advart. 7. Mideltun og hans
folck truede almue, ja overfalt en del af dem med Slagsmaal, saa mange af Almue baade, i
nærig og hilsen tog skade, af hans forhold, i disse tilfelde. til 8. til kiøbs fik bøndene /: Det
Vidnet Ved:/ icke noget, men hand ved, at en del fik lidt angsild, men de fleste fik ingen, saa
de derover spildede eendel af deris Fiskerje, til 9 at der fra Bergen til Dombe Vaagen er 13
mil. Sluttelig sagde dette Vidne, at det var icke nock for Medeltun at hand Stengede den ene
Dombe Vaag, men hand Stengede begge Vaagerne, og havde hand for den ene Vog 2 Silde
Nøder, til Stengsel, og for den anden Vog en Nod, og den fierde Nod brugte hand inde i
Vaagen at trecke til lands med, Videre sagde Vidnet endnu, at 1745 i Vaarfisket, da
Middeltun, og laae ved Domben, som var den første gang hand kom der, paa Silde Fiskerje
blev Almuen straxen forhindret, og i sidst aar med mere, udj deres Næring foruden at der blev
Slagsmaal forøved af Middeltun i dette sidste Vaarfiske, som før er forklaret, baade med
aarer, Stenger og baadshager. De 3de øvrige Vidner Gregorius Christophers. Barrexten,
Rickert Ericks. ibm. og Ole Domben, forklarede alle under aflagde Eed, i alle maader
eenslydende, med det første Vidne Lars Hansen Barrextens forklaring, og Sporsmaals
besvaring, og det uden allermindste forandring. De flere Vidner som icke nu møder forklarede
Block paa egen og Eendel af Almuens Vegne, ej at finde fornøden at afhøre, eller exeminere,
saa som der noksom er bevis over Mideltuns prejuduelige forhold, Paa Dombe Vaagen, i
nestleden Vaarfiske. Blok begiærede Tingsvidnet sluttet og beskreven, som bevilget blev.
Erik Johansen Væfring har ladet Stævne Peder Svardal, for hand har taget Næver i hans
Skaug, til Vidne Lars Apildsæter og Elias øvre Standal, efter paaraab mødte icke den
indstevnte Peder Svardal, thi fremstod Stevnevidnerne, Nils Andersen Standal og Christen
Nils: Skaffer, som afhiemlede Stevnemaalets lovlige forkyndelse, af Vidnerne mødte, som
dog icke vare Stevnet Elias Lars. øvre Standal, som under Eed forklarede, at i nestleden
Sommer paa Marken eller i Skaugen i Svardal hvor Citanten tillige var, sagde Peder Svardal
til Citanten Erick Johansen, her har du taget næver i min Skaug, og dersom du, vil tilstaae
med skickelighed, skal ieg og være medliden med dig, Citanten benægtede det og skiød til
Vidne, Peder Svardal sagde at hand kunde og skulle det bevise. meere veed icke dette Vidne
at forklare uden at Peder Svardal beskyldte Citanten samme tid at have giort en Stje til at tage
næverne med.
Forafskediget
Peder Svardal forelægges lauvdag, till næste ting at møde og svare til Sagen, til hvilken tid
Citanten lovlig haver at indstevne det ene ustevnte Vidne, Lars Apildsæter, da i Sagen videre
skal fortsens?? som ret er.
Med de øvrige Sager hvor til i Morgen, den 23 hujus saa som Dagen nu er forløben
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Den 23 Nov: blev retten atter sadt, da Laugrettes Mændene i dette Skibbrede for 1747 blev
antegnet, neml: Hans Larsen Barrexten, Ole Olsen ibid, Johannes Simonsen Sætreskar, Ole
Andersen Staføen, Anders Olsen Heggernes, Torsten Mathisen Qvellestad, Ellev Danielsen
Varpe, og Rasmus Noesen Grotle.
udi Sagen mellem Jens Blok, Contra Endre Olsen Søndervog, Dømt og
Afsagt
Vel har den indstevnte, Endre Søndervog, paa sidste Sommer ting, beraabt sig paa, til dette
ting, at ville foreskaffe bevis, at Citantens Jens Bloches tilhørende, og ejende øe, kaldet
Drogen ved Nærøen, hvorpaa Endre Olsen Søndervog efter vidnernes Eedelige udsagn, og
egen giorde tilstaaelse, i nestleden Sommer har sanket Æg, og Dun, er henhørende under hans
af Blok, eller forige ejere tilbøxlede gaard Søndervog, til hvilket bevis at Producere, Retten
hannem og saa paa begiæring, Sagens anstand til dette ting har bevilget, men da hand icke
denne sinde, hvercken har svart til Sagen, og mindre Legitimeret sig til herlighederne af
samme øe, enten under hans bøxlede Jord, eller i andre maader, at være lovlig berettiget, saa
har hand desmere paataget sig Sagen, og i Sigtelsen befunden skyldig. Vel har Citanten Blok,
som ejer saa vel til samme øe, som gaarden Søndervog, giort paastand, at hans lejlænding,
merbemte Endre Olsen for sit forøvede ulovlig forhold, ved at sanke Æg og Dun sammestæds
bør have sin gaard, for brudt, men samme hans paastand finder denne rætt at være for haard;
thi kiendes og dømmes for ræt at nokbesagde Endre Olsen Søndervog, for sin forseelse, bør
bøde til Kongens Cassa 4 rd. og til Citanten Bloch i Processens omkostninger at betale 15
mrk. danske, som bør udredis og betales under 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse,
under Execution med advarsel, efterdags at holde sig fra Citantens Jens Blokes Eiendomme,
som Endre Olss. bøxlede gaard er uvedkommende, om hand ej vil vente tilstreckeligen, at
blive efter loven anseet og Straffet.
Elias Larsen øvre Standal, Contra, Peder Madsen Apildsæter. Dømt, og Afsagt.
Da Citanten Elias Larsen øvre Standal, fratraadte den gaarde part i øvre Standal, som den
indstevnte Peder Madsen Apelsæter, var ejende, og odels berettiget til, blev bemt. Citant, af
besagde Peder Madsen, for Jordens forbedring, i de 8 aar, hand boede der, i mindelighed til
Vederlaug tilsagt 5 rd., ligesom og for Husenes forbedring, efter Dommer og Domsmænds
skiøn og sigelse, Ligeledes har og bmt Peder Madsen, her for Retten tilbudet Elias, for
husenes forbedring 9 mrk., med videre Sagens omstændigheder, efter de førte Vidners
udsagn. og da lovens 5 bogs 3 Capt. 5 artl: tillige ald paa sligt gods, nødvændig anvente
bekostninger, saa kiendes for ræt, at den indstevnte Peder Madsen Apelsæter, bør til Citanten
Elias Lars: øvre Standal, for Jordens og husenes forbedring, at betale 7 rdr., og for denne
forvoldte Processes omkostninger 1 rdr., alt at udredes 15 Dage efter denne Doms lovlige
forkyndelse, under videre lovlig adfærd.
Valentin Steenhovden, Contra Peder Jacobsen Osen
Eragtet.
Den indstevnte Peder Jacobsen Osen, bliver den i Sagen begieret anstand til næste ting
bevilget, da hand haver at indstevne sine paaberaabte Vidner, eller lide Dom efter hvis
allerede passeret er.
Alexander Snidker haver Stevnt Gunder Nøttingenæs for Jordskuf, til Vidne Pernille
Hellevigen, og Ole Biørnsæter. Den indstevnte Gunder Olsen Nøttingnæs mødte for retten,
men kunde icke sige enten hand har faaet lovlig, eller ulovlig varsel. thi fremstode
Stevnevidnerne Nils Andersen Standal, og Christen Skaffer, som afhiemlede Stevnemaalet
lovlig for Gunder Nøttingnæs bopæl, at være forkyndt. Vidnerne mødte, og tillige som
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godvillig Vidne Christopher Nibe. og fremstode da først Vidne Ole Ols. Biørnsæter, som
giorde Eed, og vandt. at nestleden høst, paa en ørkedag, var Vidnet samt Citanten, og den
indstevnte i Nibes huus, hvor de 2de sidste var begge drucken, men hand hørte ingen ord
imellem dem saae hand, at Gunder Nøttingsnæs tog Alexander Snidker, i Axelen, og lagde
ham ned i Gulvet, dog saae hand icke at der var nøgen vrede imellem dem, og stod Alexander
selv strax op igien, mere vidste Vidnet icke. 2det Vidne Christopher Nibe forklarede, under
Eed, at Alexander, og Gunder Nøttingsnæs, sad i hans Stue, da de med lystighed, treckede
Krog, sammen, og sætte da Alexander sig for bordmanden, men Vidnet tog ham og kastet
ham hen i Gulvet, men hand saae icke at Gunder lagde ham i Gulvet, ej heller veed hand mere
om denne Sag, at forklare. Det ene Vidne Pernille Rasmusdatter møtte vel, men begiærede at
maatte, Vidne Skriftlig. Den indstevnte mødte, og sagde, at hand vel har lagt Alexander
Snidker ned i Gulvet, men det skeede, med Spøgerj, og uden vrede, paastod derfor
friekiendelses Dom. Preus begiærede foreleggelse for Vidnet, saa som hand paa Citantens
vegne møtte og det til næste ting.
Forafskediget
Vidnet Pernille Rasmusdatter forelegges til næste ting at møde, og aflegge, enten sit Skriftlig,
eller mundtlig Vidnesbyrd i denne Sag.
Lars Hans. Barrexten, Gregorius Christophers. ibm., Rikert Eriks. og Ole Ols: ibm. fremkom
for Retten og offentlig fredlyste, hen under sine gaarde liggende øer, Gaasøen, Grendsøen,
Bakholmen, Varøen, lille Langøen, Stor langøen, og Hellesøen, og Vaskieret, item Tosinne??,
som dels ere øer og dels skiær, at ingen maatte der paa enten skyd, eller tage Æg, og Dun med
videre, under Straf efter loven, at ansees.
Kilde: Tingbok nr. 13 (1745-1748)
Sidetall: folio nr. 171b-174a
Dato: 9. mai 1747
Sted: Husefest og Søndervog
Anno 1747 den 9 Maj blev efter Kongl. Majts. Foged velædle og velbyrdige hr. Cammer
Raad Hans Thiis Nagels reqvisition, en Aastæds, og Markegangs forretning, holden imellem
bmt. Husefest og Søndervog, til et lovlig skiel og bytte imellem bemelte gaarder, overværende
6 Ædsvorne upartiske Laugrettes Mænd, neml: alle af Brantzø Skibbrede:
Anders Giertsen Fløjtvog, Ellev Daniels: Varpe, Deriderius Gregoriusen indre botten, Jens
Halvors. Fosse, og Rasmus Noesen Grotle, Rasmus Jensen Houge.
Hvorda Velbmt. Hr. Cammer Raaden, Producerede, en til lensmanden Rasmus Houge,
ergangen ordre, om til denne for ret mig, at indstevne Sr. Jens Blok, som ejer til Qvalvig med
Søndervog der i alt skal skylde i skatt ½ vog fiskeleje, samt hans lejlænding Endre Olsen, ej
allene, at fremkom med bevise om Skiel og merker, imellem disse gaarder men end og paa
Aastæden til en lovlig Skougs delings forretning med adkomster at møde; item lejlændingene
paa Citantens Gaard Husefest; neml: Anders Ols. og Ole Jons. item Sørbottens opsidere
Neml: Rasmus Andersen, Ole Gulbrands. og Niels Ols:, med flere; hvilke lensmanden
Rasmus Ivers: Houge, og Ellef Danielsen Varpe, som Stevnevidner, under Eed afhiemlede
alle at være lovlige indstevnt. Videre sagde han at hand efter Citanten Cammer Raad Nagel,
som ejer for Gaarden Husefest, hans aparte ord til Vidne om de R. Skiel og merker, imellem
overbemt Husefest paa den nordre side og Brevigen og Søndervog med Qvalvig paa den
søndre side, som indstevnt Joen Endres: Husefæst, og Niels Ols: Sørebotten, og derpaa
aflagde de iligemaade sin Eed. Den om Stevningen ergange ordre lyder som følger: efter
paaraab møtte alle Disse indstevnte undtagen Jens Blok, som icke møtte. Hr. Lieutenant Nils
Rue, fremkom for Retten, og sagde at være formaaet, af Jens Blokes Hustrue paa bmt. Blokes
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vegne i hans lovlige forfald siden hand er i en byerejse, ved denne Markegang, at være
nærværende, og derom fremlagde hand en Skriftlig Fuldmagt af dags Dato. nock en anden af
samme Dato hvori hun begiærer Sagens udsættelse, med aasteds forringens Slutning, til
belejlig tid, paa det Jens Blok, som ejer af Søndervog, med sine adkomster, og videre kunde i
rette komme. Hvilke begge lyder saaledes:
Citanten begiærede at Retten vilde fortfare, med Skaugens og Markens besigtelse og
grandskning, efter Stevningen hvilket og i Parternes nærværelse blev foretaget og blev først
begyndt paa Gaarden Søndervog, hvor Vel?? Dommeren, laugrettet, og vidnerne gick til
Marken hvor den blev forefunden af efterfølgende, beskaffenhed: Joe først at erfare hvor
meget Skaug under Søndervog, mod den nærmeste Skaug under Tirdalen, er tilhørende,
giorde opsiderne paa Søndervog anvisning, og forklaring, at merket imellem Tirdalen, og
Søndervog gaae fra et Stæd ved Søen kaldet Steenvigs Noven hen mod øst, i et fiæld kaldet
Fute-Noven, og op til højeste bierg paa samme Stæd, og der fra til Aredals Noven, paa den
Søndre side, har Skaugen ved disse Merker, af gl: tid, tilhørte Tirdalen, og paa den Nordre
side, ligget og endnu ligger under Søndervogs lejemaal, om hvilke merker dog denne sinde
icke er nogen dispute, men allene anført, som før er meldt, for at Strekningen hvor langt
Skougen paa søndre side mod Tirdalen sig beløber udj øje siun. Derefter forføjede vi os Nord
efter længe en, for at fornemme, og eftersee, hvad merker, der kunde anvises til Skiel, og
Skillerum for Skaugen, mellem Husefest og Søndervog, da Joen Endresen Huusefæst 68 aar
gammel, henviste os til et Skar, kaldet Tver Elv Skaret, sønden for een lidet Elv, hvilket Skar
ligger i en Steh Uhr under fieldet, hvor han sagde at være vidende, at have været skiel og
merke, mellem Søndervog, og Husefæst, og det veed hand deraf, at da før værende
lejlændinger paa Husefæst, afgangne Endre Joensen, som var Comparentens fader og Ole
Ottesen for over 50 aar siden havde lov af sin ombundsmand, afgangen Peder Lem, at hugge
noget Tømmer till Bremangers Kircke, samme lejlændinger da icke huggede sønden for, men
vel norden for forbemte Skov, noget sønden for den nestbemte lille Elv, og var Vidnet den tid
mest en en voxen dreng, og var med bmte sin fader, baade da tømmeret blev hugget og kiørt,
fra samme skar, sagde hand at merket gaar op efter i højeste field Nov, men fra skaret og ner
efter ved hand icke videre om Skiellet, end at hand har hørt af sin Værfader, som var over 100
aar gl. da hand døde, at det skielle gaar, ned i en stor fir kantet Steen, liggende paa Store
Fields Noven, paa hvilket hand giorde anvisning, og paa sidst bmt. Store Steen, opsadte vi en
Vahre, til videre skiel og merke, ved denne forretnings sluting, over alt kand blive opsadt, paa
hvilket alt hand giorde sin Corporlige Eed efter loven. Flere Skiel og merker kunde ej for os
enten af de indstevnte Vidner, eller andre anvises, men efter nærmere granskning, fandt vi
selv en Vahre opsadt, i lige linie fra sidst bmte Store Steen, og pegende fra samme, paa et
stæd længer ned mod Gaarden Søndervog, den vi efter anseende icke andet kunde fornemme,
end den maatte være i formaals tider omsadt til det sidste mercke ned efter fra de før
Specificerede, hvilket dog ingen af de veedværende, icke i nogen maade, uden efter gisning
kunde Ratificere: hvad sig nu Huusefæstes Skiel og Mercker paa den nordre side mod
Sørbottnen angaar, da Strecker det sig i Nord, et støcke norden for Husefæst paa et Stæd
kaldet Aasen, som skal have været mercke i formaals tider, - i øvrig blev af de
tilstædeværende forklaret, at Husefæstes, og Søndervogs opsidere har hugget mod, og om hin
anden i Skougen norden for Søndervog, som saaledes før har ligget og bør ligge under
Husefests lejemaal, og hvilket mest er forøvet af opsiderne paa Søndervog, efter hans bmte
Endre Olsens egen tilstaaelse for Retten, ligesom og blev forklaret, at en Plads kaldet Storvig
skylder 12 mrk. har og felles Skaug med de paa Husefest, hvilket Citanten bad at maatte
observeres, naar Skougen, skulle deles og merker nedsættes; af foranstaaende grandskning,
kunde vi da icke finde nogen tilstreckelig Skiel og merker som man nu kunde holde sig
efterretlig, hvor fore vi ingen anden vej her ud inden kunde gaae, end at sætte og skille disse
gaarder Neml: Husefæstes, og Søndervogs Skouge fra hinanden, ved nye mercker, efter at vi
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først faae tage Skougens bonitet paa alle Stæder endnu i nøjere betragtning og øjesiun, men
saasom, Dagen nu for forløben, beroer videre med forretningen til i morgen d: 10 hujus.
Dagen efter den 10 hujus, Continuerede denne Markegangs forretning videre, da vi forføjede
os i en baad paa Søen, for at se, om den i gaar efterseende Streckning der kunde sees, da vi
først længst mod Tirdals mercket i Søen hvorom i gaar blev forklaret, fornam, at der foruden
den i gaar beskrevne, og beesede Skaug, ligger end da en lie med Skaug paa, i den saa kaldede
Pudservig Dalen paa Søre Side, hvilket tilhører og har fuldt Søndervog. i øvrigt blev de andre
mellem-merker, og deris Cituation, mellem Husefest og Søndervog, som i gaar blev
begrandsket og omvidnet, befunden at være Conform, med den i gaar som m?? anvisning, og
derover giorte forklaringer saavidt den rette Stevning fra øverst til nederst er betreffende. og
efter at vi derefter hafde foretaget os at omgaae i Skaugen, for at efterse dend godhed, og
Bonitet, til et paa følgelig, Skifte og bytte fandt og fornam vi at i Ospelien liggende i
Annedalen, er bestaaende en i et meget tet, men ordinaire voxter Skoug, som kand bruges til
Sperer og bielker, med lidt osp og birke skaug, men paa den stæed fantes icke huus tømmer
Skaug. Derfra gick vi Vesten paa Store haugen i Auredalen, hvor der fandtes fuld kommen og
god huus tømmer Skoug, op paa samme Store hougen var lige saa god Skaug, af samme slags;
Østen for Store hougen, kaldet, Søre Auredalslien, fandtes ligeledes og vel bedre, men paa
Nore Auredalslien fantes vel tyckere, men dog kortere Skaug, og nogle raadne Veder iblant,
endnu gick vi til øvre og kom? lemmene? kaldet samt Store fields Enden, alt i samme
Auredal, hvor var en del friske, og eendel raadne, og fordærvede træe inden til, i samme
Auredal, er et stæd, kaldet Ripedalen, hvor der er ung Voxsen Skaug, men sidst i Øredalen,
mod Skaret, eller mod Husefæst, Merket, var smaa og nogenledes slet Skaug, og raadden
Skaug iblant, men dog nogle gode træer, videre Skaug i Auredalen findes icke, ej heller men
paa den stæd, under det forbmte Søndervog saa kaldede lejemaal. Der fra gick vi midbackes
imellem Fieldet, og Vandet paa Østen side, hvor Husefæst tilforn har holdt sig, der vi vel
fandt, en temmelig del af god Skaug, men icke af den rigtighed og Bonitet, som i Ouredalen,
ej heller er Strekningen, saa lang og vid som i Ourdalen, men som tiden icke i dag tillod at vi
kunde omgaae heele Husefæst Marcken, saa matte vi forretningen for denne gang til videre
ophæve. baade fordj dagen var forløben, og for den i Morgen tilstundende hellig Dag. Lieut:
Rue paa Jens Blockes vegne begiærede Markegangens udsættelse, til Blok selv igien komer,
følgelig den i gaar i rette lagde Skrivelse. Cammer Raad Nagel, som Citant, henstillede
forretningens lovlige behandling til Retten og bad at Skougen og Marken imellem hans Gaard
Husefæst, og Søndervog, maatte fortsættes og deeles, med lovlige Markeskiel for fremtiden,
ligesaa at Sørebottens merker mod Husefæst, førend forretningen sluttes, maa efter sees, og
begrandskes. Forinden Retten denne gang blev ophævet beregnes aastædens bekostning for
denne gang saaledes:
diet Penge for Dommeren for 2 Dage til aastæden, a 4 mrk. 1-2-0
ligesaa tilbage igien 1-2-0
for forretningens første dag 3-0-0
Anden Dag 2-0-0
til aastæden havde Dommeren frj skyds in Natura, men hiem igien beregnes for 6 mil, med 4
mand a 8 s: Milen 2-0-0
forretningens beskrivelse og forsegling 0-5-4
for Stemplet Papir til samme 0-4-8
6 laugrettes mænd i 2 dage, med Vejens længde, a 1 ort om Dagen 3-0-0
lensmanden for at Stevne, mod en Mand til sig, med Vejens lengde – i alt 1-0-0
for Vidners førelse, ved aastæden 0-1-6
= 15-3-2
hvorpaa blev forafskediget
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Siden Jens Blok, som ejer for Gaarden Søndervog, icke har mødt ved forretningen, men
forkyndt sit forfald, at være paa sin rejse til Bergen occuperet, og derfor ladt begiære
forretningen udsadt til en anden tid. Alt saa beroer Sagen til den 21 Junj førstkommende, da
den hen paa aastæden igien nærmere skal begrandskes, og Skaugen saavidt nu ej er kundet
bleven beseet, tages udi øjesiun, til videre paa følgende Endelig slutning, med denne
Markegangs forretning. til den tid Sagen og grandskningen som meldt bliver foretagen, haver
Parterne her paa Stæden, saavelsom laugretten sig at indfinde, og til hvilken tid Jens Block
forelegges at møde med sine paaberaabte adkomster, hvis icke bliver retten hvis passeret er,
og kand blives, forretningen alligevel til reedskab befordret. og imidlertid, maa ingen af
Parterne, hugge i Skaugen uden til brendeved, og gierdes gaard, forinden Endelig Skiel og
merker bliver nedsatt.
Kilde: Tingbok nr. 13 (1745-1748)
Sidetall: folio nr. 181a-184a
Dato: 15. juni 1747
Sted: Setterlje
Anno 1747 den 15 Junj blev, efter Ole Baardsen Sæterlje, hans reqvisison, een Aastæds og
Markegangs Forretning holden paa Gaarden Setterlje, i Brantzø Skibbreede, overværende 6
ædsorne upartiske laugrettes Mænd neml: Cornelius Castens: Sortevig, Anders Larsen
Knabestad, Johannes Simons: Sæterskar, Peder Castensen Aalen, Marcus Johannes: Leknæs,
og Lars Pedersen Sortevig. Fogden hr. Cammer Raad Hans Thiis Nagels ordre til lensmanden
om Mænds opnevnelse lyder som følger: til hvilken tid og Stæd bemte Reqvirent Ole Baarsen
havde ved lensmanden Niels Andersen Standal, og Rasmus Toralds. Stavanger, mundtlig
ladet indstevne Torgier Pedersen Svarthumle til en Markegangs og Markeskiels Forretning,
imellem Sætrelje, og den part af Svarthumle som bemte Torgier bruger, for saavidt Skaug
angaar, samt at lide Dom for Skaug hugsten og næver løsing i Ole Baarsens Skaug. samt om
merkerne, at anhøre Vidner.
2. til vedermæle indstevnt de andre Svarthumles opsidere Johannes Eliassen, og Johannes
Halversen,
3. til Vidne herom under Faldsmaal indstevnt, Svend Endestad, og Gunder ibm, at vidne deris
Sandhed, og paa Spørsmaal at svare.
4. endnu til Vidne om Næver løsningen indstevnt Absalon Larsen Langedal, og Morten Nilsen
ibm,
5, indstevnt Gunder Endestad og Johannes Eliassen Svarthumle, at forklare hvad svar Torgier
gav dem, da de var hos ham for Ole Baarsen med Spørsmaal.
6; videre indstevnt Langedals opsidere Absalon, Johannes og Morten, til Skiel og Merker,
mellem Ole Baarsen og dem, Vidner om de gl. kiende Merker at anhøre, og Dom til rigtig
Markeskiel at modtage, og til Vidne om disse Merker, Stevnt Johanes Svardal, og Ole
Endestad.
og for det 7de er indstevnt Sogne Præsten for Kindens kald hr. Sigvard Brarup, som
Beneficeret ejer til Langedal og Seterlje, og som Kierke Ejer for Kinds Kirke, som gaarden
Svarthumle og noget i Langedalen er tilhørende, alt efter Citantens Skriftlige liger: til
lensmanden, om Stevnemaalets forkyndelse som lyder saaledes:
bmt: Stevnevidner fremstode, og under Eed med opragte fingre for Retten, afhiemlet at alle
disse med lovlig varsel, her til aastæden, ere indstevnt. Efter paaraab befandtes alle de
indstevnte, selve Parter som Vidner, at være tilstæde. Citanten Produceret, een Markegans
forretning, eller Dom forrettet, af Sorenskriver Christian Hansen og med Doms Mænd,
hvilken hand begiærede i enten indført, og Merkerne, mellem hans gaard Sæterlje, og
Svarthumle eftersende, og Confererede samme var dateret 7 Nov. 1691. og lyder saaledes:
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Dernest bleve Vidnerne, alle fremkaldede, for hvilke Retten fant fornøden, forinden at den
gav sig til mærkene, at oplæse Eedens forklaring, og formane dem til at vidne Sandhed, og
giøre rigtig anvises som de, siden med Eed i Sandhed kand bekræfte. Derefter begav Rettens
Middel, laugrettet, samt Vidnerne, og Parterne, sig i marken, for at efterse det i fortrengne
omtalte Merker mellem Svarthumle og Sæterlje, og befandt at det gaar lige fra den bare hou i
himmel syn paa det Søre Field, og til den gl: merkesteen med 2 andre Stene, eller vidner hos,
synden for Vejen, ved en Gadde Stu, hvilke merker fandtes gandske ret og tydelig, og
Conform den merbmt gl. Forretning. Vidnerne Svend Andersen Endestad og Gunder Olsen
ibm forklarede, at for nogle aar siden, var de begge begiert, af Ole Sæterlje, at eftersee, og
opskiære i hans Mark, eller optelle, hvor mange favn træer, som af Torgier og afgangen Elias
Svarthumle, var hugget ud i Sæterlje mark, om eller forbie det merke, og saae da at denne
merkesteen, var vendt annerledes end den nu er, saa at den side af Steenen som nu hvor i
norsinde da i Sør, men ellers stode Steenen paa samme Stæd hvor den nu staar, og ellers bør
staae, og forligte afg. Elias sig, med Citanten samme tid, om den Sag hand havde mod ham,
for hugsten, men Torgier icke, ligesom Vidnerne veed og har hørt, at disse 2de merker paa
Søre side, imellem Svarthumle og Sæterlje, har været rette gamle Skiel og merker i forrige
tider. Ellers vidnede Johannes Eliassen Svarthumle, og Gunder Endestad, at Torgier svarede,
da de i aar var hos ham beskickelse vis at hand icke vil være med i Markegangs forretningens
bekostninger, men vil alligevel holde sig merkerne efterretlig. Absalon Larsen Langedal, og
Morten Nilsen ibm, vidnede, at de efter begier af Citanten Ole Baarsen, udj Torgier
Svarthumles tilkaldelse, efter saae og opskar hvad Næver, som var taged ind paa Sæterlje
Skaug, om dette merke, af andre omboende da de vel optegnede hvad Næver som var taget
men kunde icke vide enten Torgier eller Anders havde giort det; Da de siden tilspurte Torgier
om hand ville følge dem og sie hvad de har opteldt eller opskaaret, svarede hand, at hand vil
icke gaae uden de vil, følge ham, eller hand dem til merkestenerne. paa hvilket alt, alle disse
Vidner aflagde sin Corporlige Eed efter loven. Efter denne grandskning, og den Producerede
forretning, samt Vidnernes forklaringer, har vi altsaa icke kundet frafalde, eller forandre dette
merke, men bliver i alt af os ratificeret og bekræftet, men da vi seer nødig at siden der vil
blive og er for langt, imellem disse 2de merker, mindre at mellem merker til Parternes
efterretning blev nedsatt, saa blev imellem disse 2de hoved merker, op efter i lige linie fra den
gl. merkesteen veed Vejen, til øverste Merke, som er den bare hou i himmels siun, nedsatt 4
andre mellem merker, neml:
1: op efter fra Merkesteenerne ved Vejen, er een Stor Steen, paa Norden side af Elven,
liggende paa en hammers nov,
2. Dertil op efter paa en liden hammers brund, hvor nu blev nedsadt en Merkesteen, med kul
under, og to videre mindre Steen hos
3. blev en lige saadan Steen nedsadt rundt lies, og
4. en lige Dam Steen nedsadt paa een sort hammer, hvilket Peger til den bmt. bare hou oven
paa, som nu blev kaldt Dauemaals nibe, ved Dauemals Gillet, og er alle disse nu nedsatt og
bmt Merker, bestaaende liden neden for en liden der rindende Grov, og er heele Streckningen
fra gl. Merkesteen ved Vejen og langs efter Merkerne alt til det øverste, efter Compasen i en
fuld Syd Syd Vest. Derefter besaae vi merket efter den gl: forretning oven for, og viser rigtig
efter Compasen lige op efter, eller ind og Nord efter, forbj Sæterlje Støl. Vidnerne, som om
Merket oven for i Nord, var indstevnt, neml Johannes Stephensen Svardal over 80 aar gl og
Morten Nilsen Langedal, 60 aar gl: fremstode, og sagde, at den Skaug som ligger oven for
kaldet Stygge lien, har altid udtagen fæbeitet, som var fellis, tilhørt, og været brugt af
Sætterlje opsider, og icke af nogen af de i Svarthumle, men har ligget under Sæterljen, og
derpaa aflagde sin Eed. Derpaa foretage vi os, efter Streckningen fra Merkesten ved Vejen, alt
op efter i Nord Nord øst, at fastsætte merker til efterrettighed imellem Svarthumle, og
Setterlje Skaug, paa den nordre side, og er det
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1: bort inden for lille Vandet udfalt en liden Myr, blev nedsadt een Merkesten, nord to smaa
Steene, eller Vidne hos, og nord kul under,
2 i en liden backe eller Rab oven for een ligesaadan merkesteen nedsadt,
3, en ligedan mid holt op i lien,
4. op til en løs Stor Steen, liggende paa et berg, ved Qvierabben,
5. paa en hou oven for aare Myren, blev nedsadt en sædvanlig merke, der fra gaar Merket
igienem Stygge lien bent op i Styggelje knallen, eller Korkefieldet paa hvilket Stæd nu staar
et lidet birketrær og skal disse stene og merker, som i dag var efterseet, og fastsatt, efterdags
være rettesnor og Skille rom, imellem Svarthumle og Sæterljes Skoug, som af vedkommende
icke bør overgaaes, eller Gaardernes opsidere hver andre at fornæmme, men hvad fæ: beite og
udmarck angaar, da bliver samme som tilforn, til fellis brug og benyttelse, saavel for
Svarthumle, som Sæterlje, itzige og efterkommende beboere. Ellers forinden forretningen
blev sluttet for i Dag, erindrede Retten, efter Citantens paastand at indføre Torgier
Svarthumles tilstaaelse, i Dag udj Marcken, ved begyndelsen af grandskningen, da hand icke
kand nægte, at hand jo har gaaet længer ind paa Sæterlje Marck, med hugst og videre, end det
gl. Merkeskiels brev, og de der i beskreven Merker, tillader. og som Dagen da saavidt var
passeret, var til Ende, beroer med grandskningen imellem Langedal, og Sæterlje, følgelig
Stevnemaalet til i Morgen.
Anno 1747 d. 16. Junj blev Retten atter sadt paa aastæden Sæterlje, i forbmt Laugrettis Mends
nærværelse, og da Citanten Ole Baarsen, saavelsom, hans Contra parter paa Langedalen alle
vare nærværende for Retten. ligeledis møtte ejerne, for det Beneficerede gods hr. Sigvard
Brarup. Da Parterne nembl. Langedalens opsidere Absalon, Morten, og Johannes paa den ene,
og Citanten Ole Baarsen Sæterlie, formedelst got fælles mellemhandling paa den anden side,
udi Eierens hr. Brarups saavelsom Dommerens og laugrettes nærværelse, om skiel og merker
imellem dem i Venlighed sig foreenede, og begierede at Retten efter samme forlig,
merkesteen til efterlevelse paa begge sider mellem dem ville nedsætte, som bevilget blev. og
blev da Merkerne mellem Langedalen paa den ene, neml: Søndre til liggende neden for, og
Sæterlie, paa den nordre side oven for i Dalen, nedsadt og besluttet følgende Skiel og merker
som nu og i fremtiden bør efterleves. Neml. paa Søre side af Dalen.
1. fra en liden bar hou, med nogle bierker paa mit paa Grønlien,
2. Derfra ned paa Hundals fieldt, hvor der blev opsadt een merkesteen, med 2 Vidne hos, og
kul under.
3. lige derfra og ner paa Skreljen, ogsaa sadt een ligedan Merkesteen,
4. paa lille Vaslien ligedan sadt en Merkesten,
5. paa lille Vashouen paa en liden hau, hvor tet ner i roden er samme voxen 2de Furien, og
skal den ene af disse Furer, hvorudj nu blev hugget et Kaars være merke paa dette Stæd.
6. under lille Vashoen ved et berg, sadt en merkesten, og
7de og sidst mercke paa bmt Norden side, er mosse berget som ligger strax ved Sæterljes bøe
gierde.
Sønden for af Dalen, gaar Merket fra Setterlje bøe gaard bort i hammeren, lige efter hvosefter
Ols b??, op i en kløftet fure, hvor i neden for kløften blev hugget en kaars, derfra midt paa
Olsen i en Stor slete fure, hvor og blev sadt kaars udj, fra dette Stæd til Sør holt paa
Svarthumle ?? houen blev og sadt Kaars merke atter i en slet Furre, derfra ind og ner igien
omtrent midt i en linie hvor en merkesten, med to Vidner his blev nedsadt, ned da ind og ene
efter i linie, blev atter sadt en Merkesten, og kaldes denne line broglien, fra dette sidste merke,
gaar det ind til broglje Elven, hvor een stor slett? Sten, ligger paa en stor Svart hammer tet
ved Elven, gaar saa videre i øst i en Svart grov, som kommer af Søre Fieldet, og siden udsatt i
torsnacken, og er det sidste mercke i en Sæl eller slaack i marcken, østen paa et Stæd kaldet
øren. og da forretningen saaledes ileede til slutning bliver Parterne, først tilspurt om de vil
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bekoste og foreskaffe afridsnings Cart, over Situationen og merkerne, imellem Gaardene, som
nu ere grandsked og beseed? Dertil de svarede, at de sligt icke formaae at foreskaffe, men er
med det som passeret er fornøjet, og tilstod, at samme rigtig og ret er beskrevet og anfort. og
dernæst beregnede Retten denne Markegangs og Aastæds forretnings bekostning saaledes:
2 dages diet Penge for Dommerens rejse til Aastæden 1-2-0
ligesaa paa tilbage reisen 1-2-0
Skyds for Dommerens 6 mile til Søes med 3 Mand 1-3-0
lige saa tilbage 1-3-0
for forretningens 1te dag 2-0-0
Anden dag 1-0-0
Stemplet Papir til forretningen 0-4-8
Dens beskrivelse og forsegling 0-5-4
for Vidners førelse 0-2-0
lensmanden og en Mand for at Stevne, Stevnemaalet paa Aastæden, at afhiemle, og
forretningen ved Merkernes nedsættelse at bivaane 0-5-0
6 laugrettes Mænd i 2 dage Daglig 20 s: er 2-3-0
er 13-5-12
og som den indstævnte Torgier Svarthumle ved sin fornærmelige Skaug hugst, har foraarsaget
at Citanten har haft denne bekostning, til Aastæden, saa bør bmt Torgier derudj komme Ole
Sæterlje til hielp, med den halve deel som er 6-5-14. Desforuden bør bmte Torgier
Svarthumle, for hans ufredelige forhold under forretningen og for hans ubeskedne tale saavel
mod laugrettet, som Vidnerne, efter lovens 1 bogs 12 Capt. 3 artl. at bøde 3 lod Sølv; de
øvrige Svarthumles og Langedalens opsidere bliver for Processes omkostningers ansvar
befrejet og frikiendt. og skal i øvrigt alle de nu af os ned sætte, eller for befindende, og nu i
denne forretning tydelig beskreven Skiel og Merker, være til rettesnor og efterlevelse, for alle
disse Naboer, under Straf om nogen derimod, sig ulovlig, og ubillig en anden til fornærmelse
skulle foregribe.
Kilde: Tingbok nr. 13 (1745-1748)
Sidetall: folio nr. 184a-185b
Dato: 17. juni 1747
Sted: Sollem
Anno 1747 den 17 Junj, blev efter tvende Dannemend Halvor Larsen Sollem, og Rasmus
Markusen ibmd, deres, reqvisition, een Aastæds og Markegangs forretning holden paa Sollem
i Bransøe Skibbrede, overværende efter Kongl: Majts Fogeds, hr. Cammer Raad Hans Thiis
Nagels, opnevnelse, 6 ædsorne upartiske laugrettes Mænd nembl. Anders Nilsen Nøttingnæs,
Johannes Simons. Sæterskar, Ole Andersen Staføen, Anders Ols. Heggernæs, Tosten Mathis.
Qvellestad, og Marcus Johansen Leknæs. Fogdens anstalt til Mænds opnevnelse lyder som
følger. til hvilken tid og Stæd bemt 2de reqvirenter, ved lensmanden Niels Andersen Standal
og Einer Anders. ibmd, muntlig havde ladet indstevne Ole Trulsen Solem, og Ole Andersen
ibm, til aastæden at møde, for at bivære en syn og grandsknings forretning, over Citanternes,
og dennes brugende Ager og Eng i Gaarden Sollem, som til dato skal have været saa ulig at
Citanten vel haver langt mindre deraf for sin leje, end de andre tvende indstevnte. ligeledes
har under samme Forretning Halvor Solem, indstevnt sin naboe Rasmus ibm, for at faae
husene, imellem dem rigtig byttet og dette, efterdj deris Gaard tilforn har været et brug, og
hvorom alt bmt. Stevnevidner fremstode, og under Eed afhiemlede, Stevnemaalets lovlige
forkyndelse. og som alle disse opsideres Jord, Allernaadigst under Lectoratet i Bergen er
Beneficeret, saa indfandt sig paa Ejeren hr. Assessor, og Lector Edvard Londemans vegne,
den Dannemand Gunder Olsen Nøttingnæs, som fra velbt. hr. Assessor Londeman lod hilse
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Retten, at hand gierne er fornøyet og tilfreds med, at Jorden af Ager og Eng, imellem disse
hans lejleninger i rette, og lige deele hver efter sin leje, bliver skiftet, og ud deelt, og ellers at
bmt. Gunder, ved Forretningen paa hans vegne skal Comparere, for at observere, hvad
fornøden høres. De indstevnte mødte for Retten, og vedtog lovlig at være stevnt. Dernæst blev
efterseet Gaardens skyld, og befunden efter Skattebøgerne, at Halvor Larsen bruger 1 pd.
Smørs leje. Rasmus Markusen 1 pund Smørs leje, som tilforn har været under et brug, Ole
Trulsen 2 pund Smørs leje, og Ole Anders: 1 pd. Smørs leje, til sammen 5 pund Smørs leje,
som meldt Lectoratet tilhørede. Derefter begav vi os til gaardens indbøe, saavidt Engen
angaar, og befandt, at der udj var adskillige Differencer, saa at de hverken vare rett merke,
imellem tejerne, ej heller, lige afdeelt, saasom nogle, neml. især Ole Andersen havde
formeget for sit ene punds leje, og de andre Parter at have for sledt, samt at eendel brugede
Merken vare nedsatt i forrige tider Parterne, og Naboer til forvildelse, og Dispute, hvorfor vi
icke foretag os, at skifte og dele, i lige og rette Strenge merker, hver af disse 4 opsideres Enge
Parter, og begyndte vi de inden i fra neml: for Ole Andersens brug, og blev merket sadt, fra
Siurs Skaarhammer ovenfor mod fieldet, og lige ned i Søen, lide tinden for Ellinge Støen, ved
en stor Sten, liggende ved vest i Græs noken??, hvorimellem blev sadte 10 Diverce merker
eller Stike, og hvilket skal være og blive til regel og rettesnor, imellem Ole Andersen paa den
under, og Ole Trulsen paa den yttre side. og alt saa er Ole Andersens brug 1 pund, saa redt
Engen angaar, hvorved reent uddelet fra de andre parter. 2. Ole Trulsen for sine 2 pund, hans
Enge lejemaal, strecker sig fra Ole Andersens merke og ud efter, hvor der imellem Ole
Trullsen paa indre, og Halvor og Rasmus paa den yttre side, fra Fields til Fiære, blev giort
strenge merker, uden for Elven oven til ved Faldet, og ned til Søen, hvorimellem blev sadt
neden ved Søen merket under paa Nøst hougen, tæt ved en Jordfast Sten, og imellem disse
begge øverst og nederst merker er nedsadt 15 Stiker, som gaar alt i en lige linie efter Snoren.
3de Bruges ved, for de 2 pund, som Halvor og Rasmus bruger, neml: hver 1 pund, blev afdelet
i rigtig Strenge merker 4 tejer, fra fields og til Fiære, og hvoraf hver af dem for sit ene pund,
skal tilhøre 2de Enge tejer, hvem en af de beste, paa under, og hver af dem, en af sletteste paa
yttre side, og paa det, at disse 2de opsidere, kunde faae hvem sit brug til rette, og ej lighed af
dette, saa blev dem tilladt at udtage hver 2 af disse 4 tejer, neml: en af de beste, og en af de
sletteste, og blev da af Rasmus, som den ældste Mand paa dem, først udtaget, den indste teig,
som ligger nest hos Ole Trulsen, den anden dernæst beholder Halvor Larsen, den 3die tager
Rasmus for sin del, og den fierde teig, som ligger hos gierdes Gaarden paa yttre side beholder
Halvor Larsen paa sit pund. men hvad Ageren, angaar, da beholder hver sit, og dermed er de
og nu for Retten fornøjede. hvad husene, mellem Rasmus og Halvor angaar, da blev af
Rettens middel, og laugrettet, kiendt og sluttet at den gl. største Stue, neden for, skal Rasmus
beholde for sin part, og derimod skal Halvor tage paa sin lod, den lille Stue oven for, og en gl:
Flor ydst i garen, imod Rasmusis Stue, siden Rasmus sin Stue er bedre, end den som Halvor
beholder. mine buer som er oven for Rasmusis Stue, ligger til Rasmus, og loftet, oven paa
buen, skal Halvor Larsen til brug beholde, de øvrige huse, er ringere Disputte om, imellem
Rasmus og Halvor Solem, men forbliver mellem dem som hvem har bygt til, og som tilforn,
efter ret og billighed tilhører bør. hvad bue væget angaar, da forholdes dermed imellem
Naboerne paa Solem ligesom sædvanlig være have, og hvor i øvrigt at Gaarden for sin brug,
og Eiendom, og lovede ellers Ole Trulsen, at hielpe Ole Anders: at gierde en bolk gierdes
gaard, siden Ole Andersen, har mere at gierde end de andre. Parterne og Naboerne, blev
tilspurt om de vil bekoste afridsnings Cart over de, nu i dag affattede Jorddeelings forretning?
Dertil de svarede Nej, men er med dem nu afgiort, Forretning, og nedsette merker, i alle
maader vel fornøjet.
Forrteningens bekostning beregnes saaledes:
Diet Penge for Dommeren til aastæden i 2 dage a 4 mrk. 1-2-0
tilbage 1-2-0
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Skyds for Dommeren, 5 Miile med 3 Mand til aastæden, a 8 s: Miilen er 1-1-8
tilbage igien 1-1-8
for Forretningen 2-0-0
Stemplet Papir til Dommerens Act 0-4-8
Forseglings og skrivepenge 0-5-4
Lensmanden, og en Mand, for at Stevne, Stevnemaalet, paa Aastæden, at afhiemle, og
forretningen, med Merker og Vidne, at nedsætte, at bivaane 0-4-0
6 laugrettes mænd, i en dag, a 24 s: 1-3-0
= 10-5-12
og saaledes er Forretningen sluttet, og alle Parter og Naboer, efter repetition til svarer, de
beregnede omkostninger.
Kilde: Tingbok nr. 13 (1745-1748)
Sidetall: folio nr. 185b-187b
Dato: 21. juni 1747
Sted: Husefest og Søndervog
Continuation af aastæds Forretningen Markegangen, mellem Husefest og Søndervog. Ao
1747 d: 21 Junj blev Retten administreret, og Markegangs Forretningen videre fremholden
mellem gaardene Husefest og Søndervogs Skou, alt i anledning af den under dato 10 Maj
passato, afsagde forafskedigelse, overværende 6 ædsorne upartiske laugrettesmænd neml:
Desiderius Gregoriusen indre botten, Rasmus Noesen Grotle, Ellev Danielsen Værpe, Jens
Halvorsen Fosse, Rasmus Ivers. Hauge, og Ole Næsbøe i stæden for Anders Giertsen
Fløjtevog, som havde lovlig forfald. Lensmanden Rasmus Ivers. Houge fremlagde Rettens
sidste i Sagens ergangne kiendelse, med Jens Blokes paategning at samme for hannem lovlig
var forkyndt saa lydende: Cammer Raad Nagel, mødte icke, ej heller nogen paa hans Vegne.
Opsiderne paa Husefæst, Storvigen, og Søndervog, indfandt sig ved Forretningen. Det første
vi da foretoge os var at eftersee Gaarden Husefæstes Skaug, saa vidt som seneste gang icke
skede, og igiennem gik vi da Skaugen paa den nordre side af Vandet, hen mod Søndervog, og
fandt vel at Skaugen, og Marken er temmelig viid, og størst af beg??, med Søndervogs Mark,
men icke saa god og duelig, men paa nogle Stæder noget slettere, skiøndt der i blant kunde
findes nogle træer som var nogenledes passabel. og da vi derefter var kommen til Gaarden
Søndervog møtte Jens Blok, og Producerede, et original skiøde udstæd af Cancelje Raad,
Gelmuiden, af 30 Juny 1741. og Publiceret d: 28 Julj samme aar, som hand begiærede i Acten
tilført af dette formeld: og dernest forestillede hand, at Retten heraf seer at Auredals Skog, og
Marken er hannem lovlig tilskiødet, hvor fore hand formente og paastod, at samme hans
Skaug og andre herligheder, icke bør kom under nogen Forretning, eller Fellesskab, end
Citantens Gaard Husefest, til nogen videre deeling, thi hand er fornøjet med sit, og derfor vil
hand og være frj for denne Markegangs Forretnings paagaaende omkostninger: og da vi af
bemt. Skiøde formaner at Auredalen, er en Separat kiøbt Ejendom, der icke egentlig kand
bevises, at ligge under Søndervog, saa torde vi icke understaae os at til deelen Husefest noget
af samme Skaug men den er og bør blive Ejerens Jens Bloks lovlige Eiendom, baade nu, og i
senere tider. men i øvrigt følgelig Stevnemaalet, og Rettens Kiendelse samt Citantens
paastoed, har vi i dag, i samtlig opsiderne, samt Jens Bloch hos, og nærværelse, til adskillelse
imellem Citanten hr. Cammer Raad Nagels ejende Gaarder Storvigen, Husefæst, og
Sørebotten paa den nordre, og Jens Bloks Gaard Qvalvig, og Søndervog, paa den søndre side
deris Skauge, nedsadt, og besluttet at efter følgende Skiel og Merker.
1te Merke øverst, er en Stor Steen ligger op i Fieldet i hiemme siun,
2. udj et Skar i en uhr, noget Sønden for, en der nedrindende Grov,
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3. nedlies i lien der nalen?? nedsadt vi en Merkesteen, med 2 mindre Steene, eller Vidner hos,
hvor under blev lagt kul,
4. ned veed enden af et lidet Vand i et Næs, eller liden tunge veed Vandet, nedsadt, een lige
saadan merkesteen,
5. Derfra gaar merket til Stor Fieldet til en stor Steen, med en liden Vahre paa, og lidet oven
for denne Store Steen, atter sadt Merkesteen lige som de forrige
6. Merke gaar der fra ned paa en Myr, hvor to store Steene, ligger norden for den nu nedsatte
merkesten paa samme Stæd
7 Merke, derfra gaar ner paa Qvalvig hejen, hvor vi oven for en gl: Vahre, nedsatte en
Merkesteen, som er det sidste neml. Ende Merket paa den nedre side, mit paa Qvalvig hejen,
hvor neden under igien ligger Søndervogs Gaard eller bøe, og gaar alle disse nu beskrevne
Merker, fra øverst til nederst, i lige linie, og skal Skaugen paa Søndre side af disse merken
hvoruden Aurdalen da tillige er liggende, følge og tilhøre, Qvalvig og Søndervogs Gaarder,
og dessun ejere, og paa den Norden side af disse merker, bliver Skaugen, Husefest og
Storvigens ejere tilhørig. hvortil alt vi i anledning af grandsknings, Situationen, samt det en
Vidnes forklaring, og i sær, af øjensiunlig rett, og billighed, har finden og beføjet. Og paa det
Søndervogs opsider kunde have fornøden brendeved, med Viden, nogenledes nær, har vi for
ret og billig tillige anseet at tillægge Søndervog, et lidet støcke ?? af slet Skaug paa den
nordre side af Gaarden, og hvor til Søndervogs itzige lejlænding til forn har holdt sig, hvilket
gaar fra sidstbemeldte ??, ned og op efter fra Qvalvig hejen noget i øst, til en stor kløffet
Steen, derfra i en stor svartagtig Steen neden for Field Stjen, fra den til lille lyng hauen neden
for, og der fra igien lige ned i Søen. Hvad sig Merkerne, som paastevnt ere, mellem Sørbotten
og Husefæst, der alt er Citantens eget gods angaar, da som ingen af Sørbottens opsidere
mødte, ej heller andre, som der paa kunde giøre anvisning, Dagen og nu var forløben, og i
Morgen andre Forretninger er berammet, saa kunde vi denne sinde derom ingen Grandskning,
til Skiel og Merkers eftersiun, eller ey merkers forfattelse foretage. Da vi saaledes om Aftenen
kl. 11 var tilbage kommen fra Skaugen, leverte Lensmanden Rasmus Houe mig som Dommer
et brev, forseglet, som for Retten blev aabnet, hvor i laa et indlæg fra Cammer Raad Nagel,
som i hvor vel det kom for silde i Forretningen blev indført saa lydende. Paa tilspørsel baade
nu og forrige gang sagde Parterne ej at ville, eller kunde foreskaffe afridsnings Cart, over
Situationen og Stevningen men er med Grandskningen, ellers fornøjet. sluttelig beregnes
denne sidste Forretnings omkostninger saaledes:
diet Penge til Dommeren for 2 Dages rejse til Aastæden a 4 mrk. 1-2-0
ligesaa tilbage 1-2-0
for Forretningen 3-0-0
Skyds for Dommeren til Aastæden 6 Mile med 3 Mand 1-3-0
tilbage lige saa 1-3-0
6 laugrettes Mænd a 24 s. 1-3-0
Lensmanden for foreleggelsens forkyndelse, og nærværelse paa Aastæden 0-2-0
til sammen 10-3-0
hvilke omkostninger Sr. Jens Blok, som den sidste indsættelse, har forvoldt, bør betale,
saasom i henseende til et hannem nu rigtige og rette Skiel og Merker for hans ejendom er
vorden udvist. og siden Citanten omkostningerne for den første Forretning tilsvaret haver.
Kilde: Tingbok nr. 13 (1745-1748)
Sidetall: folio nr. 187b-188b
Dato: 23. juni 1747
Sted: Dumben
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Anno 1747 den 23 Junj blev een Aastæds Forretning holden paa Gaarden Dumben, i Brantzø
Skibbrede, overværende 6 ædsorne upartiske laugrettes Mend, neml: Anders Nielsen
Nøttingnæs, Tosten Mathisen Qvellestad, Ole Olsen bar Rexten, Hans Lars. bar Rexten, og
Anders Olsen Heggernæs, Gunder Olsen Nøttingnæs
Fogden hr. Cammer Raad Nagels foranstaltning til nevndt opnevnelse, tegne paa Lieut:
Feltmans reqvisition lyder alt saaleedes: for hvilken det Claus Abrahamsen Domben ved
Lensmanden Nils Anders: Standal, og Anders Danielsen Domben, mundtlig havde ladet
indstevne sin Naboe Ole Knuds: Domben, till en Markeskiels og Jorddelings Forretning,
imellem deres brugende Gaarde parter i bmt Domben, efterdj Citanten fornemmer sig at være
fornærmet og for meget indkorbet??, saavidt Engen angaar. hvilket Stevnemaal bmt
Stevnevidner, under Eed for Retten med opragte Fingre bekræftede. Den indstevnte Ole
Knudsen Domben mødte for Retten, og vedtog lovlig at være Stevnt og sagde tillige at hans
brug i gaarden er 2 p: Fiskes leje, det samme brugeen og Citanten Claus, saae at disse 2de
opsideres Parter, efter deres Skatte bøgers udvis er lige høje. Paa den Beneficerede Ejere, hr.
Assessor og Rector Jacob Steensens vegne, mødte Lieut: Feldman, i anleedning af hans
fuldmagt, af 2de Jan. 1747, hvoraf Copie til Dommeren blev overlevert saa lydende: i hvis
anledning hand indstillede til Dommeren, og med Doms Mænd, at Jorderne, her i Domben,
den af lige Skyldsætning ere sadt, kunde, og til lige Deling, med lige Merker, frae Fields til
skiær, uden nogen af lejlændingernes forkortelse, vorde seet, grandsket og deelte, og vil hand
derfor til slig Ende, denne Forretning bivære. Derefter begav vi os, til at eftersee Gaardens
uedbøe, neml: først Citanten Claus Abrahamsens part, hvilken vel ere temmelig god af
Bonitet, men gandske liden og indkneben, ligesom og dens godhede ere kommen deraf at
Claus Abrahams: og forrige lejlændinge samme med Grødning har forbedret. Ole Knudsen
Dombens Part derimod, befandtes ved eftersiun, at være, langt større og videre af begreb, men
paa nogle Stæder icke saa god, men hans tilforn brugte Eng Strecker sig lige ind til Claus
Abrahamsens Gaards thun, og huse bygninger, foruden en Ager som ligger paa Ole Knudsens
Part, som hand tilstod at have for nogle aar siden ligget under Citantens Formands brug, men
af dem paa visse Conditioner, Ole Knudsen til brug tilstaaet. i øvrigt fornam vi at merket som
til forn skal have været mellem, disse 2de Jorder, har gaaet i adskillige kroger, og deels
uefterretlige for vedkommende. efter slig beskaffenhed fandt vi da for billig at afdeele disse
2de Jordeparter i 2 lige deele, og skal Merket for indbøen være, øverst fra berget paa hauen,og
langs ved bergrørene paa samme hau, ned efter, og fra Enden af samme berg rør, til Søen,
blev sadt 10 diverse Merkesticker, saa at Engen paa Søre side af disse Merker skal tilhøre
Claus Dombens Parter og Nore Engen af Stickerne tilhører Ole Knudsens Part, og skal det
være Citanten Claus tilladt, lige efter Stickerne, at lade nedsætte, en Riple, eller Skiigaard, til
skillerom, mellem disse 2de Gaarders Eng, og ejendeeler, med Ageren blev ingen anden
forandring giort, end at den Ager som ligger oppe ved berget paa Oles Part, kaldet Storegrev
skal tilhøre begge disse Naboe Claus og Ole, hver dem halve deel, og blev til den Ende,
samme Ager afdeelt i tvende, lige deele, og sadt merke sticker paa øverste og nederste Ende
af Ageren, men for dette aar siden Ageren, af Ole Knuds: er tilsaad, bleve Aflingen ham og
tilhørende, men siden som før er meldt bliven ham den halve del tilhørende, og skal det staae
da Ole Knuds: frit for, til Vaaren, at tage hvad for Part af samme Ager som ham lyster, den
Claus Domben nu tildelte Eng, efter de nu nedsatte Merker, bemelte hand sig strax af til neste
Sommer at viide??, og i øvrigt da skal den gl. uefteretlige, og uduelige Steen Gierdes Gaard
gandske oprisses, paa det disse Naboene icke herefter skal blive Confinderet. forestaaende
Jorddeling blev af Lieut. Fältman paa hr. Assesor Steensens vegne, approbedet og tilstaaet,
saasom samme til lejlændingers lighed, og enighed allene er hensigtinde. sluttelig beregnes
disse aastæds omkostningen, saaledes, neml:
diet Penge for Dommerens rejse til Aastæden a 4 mrk. 1-2-0
for tilbage rejsen 1-2-0
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Skyds for Dommeren til aastæden med 3 mand i 6 Mile, a 6 s. 1-3-0
lige saa tilbage 1-3-0
for Forretningen 2-0-0
Stemplet Papir til Domen 0-4-8
dens beskrivelse og forsegling 1-5-4
Lensmanden, og en Mand for at Stevne, Stævnemaalet paa Aastæden at afhiemle, og for ret
ingen at bivaane 0-4-8
6 laugrettesmænd, a 28 s: er 1-4-8
til sammen 11-4-12
hvor med denne Forretning, saaledes er sluttet og til ende bragt
Kilde: Tingbok nr. 13 (1745-1748)
Sidetall: folio nr. 200a-204a
Dato: 6. juli 1747
Sted: Hellevigen
Lars Selljesæter, Contra Jan Nikøen, efter forrige tiltale. Den indstevnte mødte for Retten, og
vedtog lovlig varsel, og tilstoed at have i Druckenskab talt nogle ubesindige ord, mod
Citanten, dem hand gierne vil giøre afbetalt for, siden hand icke har noget paa ?? at sige, men
lovede at ville givis i omkostninger til Citanten 15 mrk. hvor ved Citanten var fornøjet, samt
tilbad sig at betale, til de Fattiges Cassa 3 mrk. Dansk, hvorved Sagen og blev ophævet.
Sagen imellem Valentin Steenhovden, Contra Peder Jacobsen Osen, efter forrige tiltale, efter
paaraab var den indstevnte icke tilstæde, thi fremstode Stevnevidnerne Lensmand Nils
Anders: Standal, og Rasmus Toralds. Stavanger, der afhiemlede under Ed, at foreleggelsen,
lovlig for Peder Osen er forkyndt. Citanten begierede Dom til neste ting for hans gods, som
Peder Osen efter forlig har lovet, at ville tilbage levere, og paastod i omkostninger 20 rd.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen
Erik Johansen Vefring, Contra, Peder Svardal, efter forrige tiltale, den indstevnte Peder
Svardal møtte, og vedtog lovlig varsel; det sidste udeblevne Vidne Lars Apildsæter møtte,
som aflagde Eed, og vidnede, at i fior Sommer, var Vidnet efter Peder Svardals begier i den
indstevntes Mark, hvor Citanten Erik Johannesen Vefring tillige var, og spurte da Peder
Svardal Citanten om hand icke har taget den Næver som da var taget, i Skaugen, Citanten
Erik svarede Nej, Peder Svardal svarede, enten du eller din Husbond har klofjet Næver her, og
dette siger Vidnet at være sked paa Peder Svardals lejemaal, videre sagde Peder Svardal til
Citanten, har du icke giort denne Stjen, Peder Svardal, svarede og hvor paa at Erik havde giort
Stjen, og siger til sidst, at hand ville vise til Citanten, hvor Næveren af ham var taget, endnu
sagde Vidnet, at da Peder Svardal derefter visede ham neml. Citanten hvor Næveren, var
taget, da fuldte hand dem hen til hans Naboes lejemaal, hvor der vel var taget Næver men
dertil skal hand af den anden Naboe have forklov. Videre ved icke Vidnet her om at forklare.
Den indstevnte sagde, at hand her om icke haver Sag, med Citanten, men med hans husbond
Simon Vefring, om næver flaating?? i hans Skaug, hvilken hand og i denne Sag Contra haver
indstevnt. til Vidne Lars Apildsæter, og Absalon Vefring. Den indstevnte Simon Vefring
mødte og vedtog Stevnemaal, videre møtte, ligesaa et ande tindstevnt Vidne, neml: Henrik
Aarset. Vidnet Lars Apildsæter møtte og vidnede, at hand vel saae at der var taget Næver i
Contra Citantens Skaug, der hand selv sagde at være sin Ejendom, men hvem som havde taget
den, veed hand icke, hvilken var 46 bunker?, som Næveren var taget, mere veed hand icke.
Andet Vidne Henrik Aarset, sagde under Eed, at i et begravelse hos Simon Vefring, sagde
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hoved Citanten Erik, at hand fortrod paa at hand gav indforsels Penge, i Sagen, og dersom
hand icke Stevner igien, da faaer hand icke sine Penge igien, og om det gaar til Doms, da ved
hand icke hvor det gaar, dog tror hand icke, at Peder Svardal kand bevise ham det oven, og
sagde Citanten Erik, at hand var icke bange for andre, end for Absalon Vefring, og ieg vil
bede Eder, at I tale til Absalon Vefring at hand icke taler mere derom, men det var icke min
skyld, meer veed hand icke. Vidnet Lars Johansen Svardalen, som vidnede under Eed at hand
havde givet Simon Vefring lov at tage en vog Næver i hans Skaug, og veed Citanten at der af
Simon eller dreng icke blev taget der som hand blev givet lov, men lenger hen mod tøsten??,
ligesom der blev og taget meer Næver end tilladt var, men om der blev taget noget paa Peder
Svardals Mark veed hand icke, dog var det hen imod Peder Svardals lejemaal, mere ved icke
Vidnet. Stevnevidnerne Nils Andersen Standal, og Lars Apildsæter, afhiemlede Stevnemaalet,
for Absalon Vefring, som blev befunden ej at møde at være forkyndt. Contra Citanten
begiærede Sagen nu indstevnt udsadt til hand kand faae fleere Vidner indstevnt, neml. Helge
Andersdatter Svardal, Aagete Hansdatter Svardal, og Carsten Lars. Stedalen. i øvrigt
begiærede hand foreleggelse for det udeblevne Vidne Absalon Vefring. hoved Citanten sagde
at Contra Citanten maa bevise ham Sagen oven, og i øvrigt benægtede at have taget Næver
paa Peder Svardals Mark.
Eragtet
Det ene udeblevne Vidne Absalon Vefring forelegges lauvdag under faldsmaal, til neste ting
at Vidne sin Sandhed. Da Contra Citanten haver at Stevne de nu navngivne Vidner til neste
ting, ligeleedes at Vidne.
Valentin Steenhovden, Contra Lars Houkaaen, efter forrige tiltale. Den indstevnte Lars
Houkaaen mødte og vedtog foreleggelsis lovlig varsel; Retten tilspurte ham om hand den
paaberaabte Contra Stevning, har udstæd og forkyndt, dertil hand svarede Nej, men som hand
icke kand faae samme udført førend hand igien faar tale med Procurator Preis, saa begiærede
hand Sagen udsadt til neste ting. Citanten protesterede imod opsættelse, og paastod Dom,
derpaa blev
Eragtet
Loven foreskriver at opsættelsis skal skee med begge Parters samtycke, og som Lars
Houkaaen paa sidste ting formedelst paaberaabelse om Contra Stevning, har faaet Sagen
udsadt, saa anseer Retten, den nu begierte Anstand, som udflugten, og i den henseende bliver
Sagen til Doms til i Morgen optagen.
Paul Qvale indleverede en Skriftlig Stevning af 15 Maj 1747 mod Peder Jacobs. Osen, med
flere saa lydende: efter paaraab mødte icke den indstevnte ej heller Vidnet Ingvald Anders. og
Madame Blok. Stevnevidnerne Nils Anders. Standal og Rasmus Toralds. Stavanger
afhiemlede, at Stevningen efter paategningen for Peder Osen, og de indstevnte Vidner lovlig
er vorden forkyndt. Jens Blok indgav et skriftlig Vidne for ham og hans Datter Dorothea
Blok, saa lydende. Lieut: Rue indgaf Beatus?? Dyrhuses Vidne af 6 Julj 1747 – af dette
indhold. Citanten erindret om lovdag.
Eragtet
Peder Jacobsen gives lavdags foreleggelse, til næste ting at møde Sagen at tilsvare, til samme
tid Vidnet Engvold Anders: og Mad: Blok i Furesund inden lovens faldsmaal paalegges at
møde, og Vidne i denne Sag.
Jan Lorentzen Nickøen, lader Stevne Lars Fejos for Skeelderje, til Vidne, Lars Hans. Nikøen,
Barbro Benjaminsdatter. efter paaraab møtte icke den indstevnte. thi fremstode
Stevnevidnerne Nils Standal, og Lars Apildsæter, og afhiemlede Stevningens lovlige
forkyndelse, Vidnerne møtte, dem Citanten begiærede afhørte, som bevilget blev, hvor paa
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Edens forklaring af lovbogen for vidnerne blev oplæst. og fremstod da først Lars Hans.
Nickøen som giorde Eed og vidnede: at forleeden aar var Lars Fejos i Nickøen i Vidnets huus,
da hand var noget Drucken, ligesom Vidnet sagde selv at være noget beskienket, og sagde da
Lars Fejos til Vidnerne, da Citantens Kone var hos, at Citanten Jan Nickøen var en skielm,
Vidnet bad ham tie stille gavns?, men gav Vidnet icke agte efter, eller hørte, af Lars at blive
talt om Citanten, mere ved hand icke. 2det Vidne Barbro Benjaminsdatter 18 aar gl: og har
været til Alters Vidne under Eed, at hun samme tiid, hørt at Lars Fejos i Druckenskab sagde
om Jan Nickøen i Lars Nickøens hus at hand var en tyv, og det sagde hand en to, a 3 gange
meer veed hænd icke.
Forafskediget
Lars Fejos forelegges til neste ting, at møde og svare til Sagen.
Nils Qvalvigen har ladet Stevne Endre Søndervog for ubeqvemme ord, til Vidne Lars bare
Rexten og Ole ibm, efter Paaraab mødte icke den indstevnte; men Vidnerne mødte, dem
Citanten begiærede afhørte. Stevnevidnerne, lensmanden Nils Anders: Standal, og Hans Lars:
bar Rexten afhiemlede under Eed Stevnemaalets lovlige forkyndelse. Dernæst fremstod Lars
Hans. Barrexten som under Eed vidnede: at i Vaar ude paa Halshammer Vigen ved Bar
Rexten hørte hand, at Citanten begiærede en Ang Sild hos Endre Søndervog, og sagde du skal
icke komme til miistod??, og lagde Citanten ej heller til noden, der paa sagde Endre
Søndervog til Citanten Nils Qvalvigen du er icke grandhæf, hvilket Vidnet sagde er et meget
ubeqvemit ord i et biøgde, eller Naboe laug, meer veed hand icke. 2det Vidne Ole Ols:
Barrexten vidnede under Eed, i alle maader eensstemmende med forrige Vidne under mindste
forandring.
Eragtet
Endre Søndervog, som lovlig er Stevnet men icke møder, gives lofdag at møde, og svarer til
Sagen til næste ting.
Nils Qvalvigen, paa egen og hans Datters vegne har Stevnet Endre Søndervog, for Skields
ord, mod, hende; efter paaraab møtte icke den indstevnte. Stevnevidnerne Nils Andersen
Standal, og Hans Lars: Barrexten afhiemlede, Stevnemaalets lovlige forkyndelse. Vidnerne
Holger Stavanger, og Ole Sellievold møtte. og fremstod da først Ole Rasmusen Sellevold som
vidnede under Eed, at nestledes Søe Session i Furesund, blev der først talt om Qvern leje,
mellem Endre og Nils, og var de veed begge, og gik Nils fra Endre igiennem gangen, derefter
kom Citantens Søn ned paa bryggen, hvor Endre var, da sagde Endre til bmte Citantens Søn,
at Fantzene, eller Redskabene til min Hæst, den skal din Datter have, og var Endre drucken,
Vidnet bad da Endres Dreng, at hand skulle tage Endre i baaden og føre ham hiem, siden
derefter kom Nils og Endre til andre ved Blockes huuse i Furesund, da Endre tog Citanten paa
Skulderen, og siger i Fantzen til min Hæst, den skal din Datter have, og det sagde hand toe
gange, Vidnet sagde at ved det ord fandz forstaaes Hæstens Redskab, sidst paa slog Endre,
Nils under sig ude paa Berget i Furesund, og det ned til Jorden, siden igien Skund hand ham
bort i tralverket, Vidnet skilde dem saa ad, og mere var hand icke vidnede: 2det Vidne Holger
Anders: Stavanger, vidnede i alle maader eenstemmende med forrige Vidnes udsagn i alle
maader, med tillæg at Endre sagde de samme hæslige ord, at hand vil give sin hæstes redskab,
til Nilses Datter som hun skulle have i sig, samt at hand saae at Endre slog Nils under sig, og
siden skurede ham nu? bort i træverket, hvorom første Vidne har forklaret. mere sagde Vidnet
at icke vide, men Nils gav ingen anledning til slig b??else af Endre, og mere kunde hand ej
vide eller sige, uden Endre var Drucken. Citanten erindrede om lauvdag,
Forafskediget
Endre Søndervog, som icke møder, gives lavdag til næste ting at møde, og svare til Sagen,
eller lide Dom og havde Skade for hiem gield.
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Fogden Cammer Raad Nagel, paa Justitiens vegne, ladet Stevne Jacob Mideltun Gastgiæver i
Domben, for overfald og slagsmaal mod Lars bar Rexten, til Vidne Ole Ols. bar Rexten, gl.
Ole Ols. ibm., Gunder Ols: Nøttingnæs, Ole Biørnsen, Anders Lars. Houkaaen, og Johan
Henrik Battalen. efter paaraab, møtte ingen paa Mideltuns vegne, ej heller hand selv, thi
fremstode Stevne Vidnerne Nils Anders: Standal, og Einer Anders: ibm, der afhiemlede
Stevnemaalet i Domben, i Medeltuns Logemente lovlig at være forkyndt. Lars Barrexten var
stevnet til vedermæle hvilken og mødte. Vidnerne møtte alle, og fremstod da Ole Ols:
Barrexten den yngre, og vidnede under Eed, at i nestleden Vaarfiske, kom opsiderne paa
BarRexten til Jacob Mideltun, i Ole Dombens Stue, og begiæde?? dis nøden af Søen, som
stod for Medeltuns Stengsel efterdj Contracten de var ude, elbe?? tiden, som Noden skulle
staae i udvenden; Jacob svarede: at Nøderne skulle staa, saa længe hand vel give Penge, Lars
svarede: da om ieg give 4 mrk.for 1 potte brendevin det var og Penge, Lars gikk derpaa ud, og
gikk til Søs for at fare hiem, og Jacob siden, og blev da Jacob Mideltun var Lars BareRexten
midt paa Søe Vejen, og sprang i sinde og vrede til ham nml: Lars paa Vejen, og tog fat paa
Lars bare Rexten, og slog ham under sig, saa baade Jacob og Lars faldt begge over ende, da
Larses Søn tog Lars op igien, og Vidnet rejsede Jacob Mideltun, som var gandske ufrie op
igien, derpaa da de var kommen op igien, trev Mideltun Lars i Skiegget, og rev skieg af ham,
som siden blev sankt op igien af Mændene, meer ved icke dette Vidne. gl. Ole Ols: barRexten
vidnede Edelig i alle maader enstemmende med forrige Vidnes udsagn, med dette tillæg, at de
alle maatte løse Jacob Medeltuns hænder, af Lars barRextens Skieg, og da de fik hænderne af
Larsis Skieg, stod blodet efter. Gunder Ols: Nøttingnes vidnede under Eed, i alle maader som
sidste Vidne gl: Ole Ols: bareRexten udsagn har, uden mindste forandring. Ole Biørnsen
vidnede under Ed ligesamme forklaring som de 2de sidste Vidner. Anders Larsen Houkaaen,
og Johan Henrick Henrick Battallen, vidnede under Eed, at de icke saae at Medeltun slog Lars
barRexten, men vel at hand neml: Mideltun kom ned til Comparentene og begiærede en baad,
som hand sagde at vilde have for at fare til Lars barRexten, og enten ham, /: de Vidnene siger
at bmt. Lars da var rod for ud, udpaa Søen :/ men hand fik icke Vidnernes baad, og raabte
Mideltun, da paa hans egne folk, hvor af kom 3 Mand og rode Mideltun hen efter til Lars,
men hand naaede da icke Lars thi hand forre hiem, og saa fore Mideltun tilbage igien, meer
veed icke Vidnene. Lars barRexten fremviste for Retten det Skieg, som blev opsanket da
Mideltun rev ham den tid Vidnerne har forklaret. Retten tilspurte de 3 første Vidner, under
forrige Eds bekreft, om det icke er samme Skieg, som blev af Mideltun revet af L: B:, og da af
Vidnerne og andre blev opsamlet? R: ia. Videre sagde Lars barRexten, at hand over giver
Sagen i Rettens hænder, til Justitiens paatale, dog formente hand for tort Skade, og fortræd, at
nyde fuld erstatning. Citanten begierede lofdag
Forafskediget.
Jacob Mideltun gives lavdag, til næste ting at møde, for at svare til Sagen.
Nils Johansen Aae, som formynder for afg: Britte Hødalens arvinger lader Stevne Peder Osen
fordj hand icke vil udlevere dem arf som samme Arvinger er tilfalden, efter paaraab møtte
icke Peder Osen, thi fremstode Stævnevidnerne Nils Andersen Standalen og Rasmus
Toraldsen Stavanger der under Ed afhiemlede Stevnemaalets lovlige forkyndelse. Citanten
erindrede om lavdag.
Eragtet:
Peder Osen som loflig er Stevnet, givis lavdag til neste ting at møde Sagen at tilsvare
Christopher Nibe, har ladet Stevne Holger Stavanger for Skieldsord mod ham og hans Kone,
til Vidne Daniel Vasbottn, og Halvor Vejesund. Den indstevnte møtte, ligesaa Vidnerne, som
Citanten begierte afhørte. og fremstod da først Vidnet Daniel Vasbottn, som vidnede under
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Eed: at nestleden Vinter en Søndags Natten, eller Natten til Søndags, var Vidnet paa
Stavanger i et brølløp, og da de først kom en Dispute imellem Jan Henrik Batalen og Citanten
Nibe, siger den indstevnte Holger Stavanger til Nibes Kone, som var i samme brølløp, det var
icke for meget om Nibe fik en Nime??, Nibes Kone svarede, hvad got skulle du have deraf, jo
svarede Holger, fordj hand er altid ude med sine …………
Videre blev forklaret om de Spedalske lemmer, at i hospitalet er udkommen Stephen Baarsen
og Ingebor Baarsdatter, som er fattige og har betalt sig hielp til indlemmelsens 1te termin,
men for det som herefter Skole betales, ved de intet af foreskaffe, saasom de selv intet er
ejende.
Kilde: Tingbok nr. 14 (1748-1751)
Sidetall: folio nr. 8b-11b
Dato: 5. juli 1748
Sted: Hellevigen
Ole Rasmusen Floren lader stevne Rickert Barexten, til at høre Vidner, angaaende at hans
afdøde Moster Brite Tollefsdatter i hændes levende live har sagt, at Rickard, skulde have
Penge i forvaring for hænde; til Vidne Lars Nils: Kejtangen og Ole Markusen Uhren. Den
indstevnte saavelsom Parterne mødte. Fremstod da først Vidnet Lars Nils. Kejtangen som
giorde Eed, og vidnede at den nu afdøde Brite Tollefsdatter sagde for Vidnet, i hans Kones
nærværelse, nu i Vinter efter Jul, noget før hun døde at Rickert Barrexten havde nogle
Skillinger for hænde at forvare, men hvor meget det var veed icke Vidnet, meere veed icke
dette Vidne. 2det Vidne Ole Marcusen giorde Eed og vidnede: at den afdøde Britte
Tollefsdatter, var i Vidnes huus nu et aar siden, og sagde da til Vidnet ieg har nogle
Skillinger, og de haver Rickert Barrexten, i forvaring, men hvor meget det var veed hand icke,
ligesom og begge disse Vidner sagde, at da hun talte disse ord, var hun ved sine fulde
forstand. Rickert Barrexten sagde at hand aldelis icke har modtaget en ringeste Skilling at
forvare for den afdøde, men vel kunde hun undertiden have leveret ham 1 Marck eller to, til at
kiøbe noget for, men derfor hos hand giort hænde rigtighed før hun døde, og derpaa tilbød
hand sin Ed, at aflægge. Citanten var fornøjet naar den indstevnte aflegger sin Eed. hvilcket
og Rickert Barrexten for Retten giorde, og hvorved Sagen blev ophævet.
Lars Povels: Skorpen lader Stevne Bernt Mosesen Floren for Skilderje mod hans Søn. til
Vidne Ole Rasmusen Floren, Ragnald Tollacksdatter ibid, og Lisbet Olsdatter Floren, men
efter at Sagen blev paaraabt, blev parterne forenede, og giorde hver andre for Retten,
Erklæring saa Sagen mellem dem blev ophævet.
Frandz Kleinou lader Stevne Alexander Fæster, for handel Kiøb og Sahl imod hans
Gastgiæveri Privilegier, til Vidne at anhøre og Dom at lide til vidne uden falsmaal ustevnt
Biorn Jens. Klingenberg, Lars indre Rexten og Arne Lars. yttre Rexten. Den indstevnte
mødte, og modtog lovlig varsel, af Vidnerne mødte allene Arne Lars: yttre Rexten: men de
andre icke, thi fremstoede Stevnevidnerne Nils Anders. Standal, og Einer Anders: ibm., og de
afhiemlede Stevnemaalets lovlige forkyndelse: og fremstod da Vidnet Arne Lars. som
forklarede under Eed at nestleden Vinter ville, og skulle hand giøre brølløp, og ville kiøbe sig
øl, og spurde hand først Chantens Kone, om hun havde øl at selge ham, men hun svarede, at
hun kund havde et ancker, Vidnet svarede: det er ieg icke holden med, der paa gick hand til
Alexander Fester, og kiøbte ½ tønde øl, hvorfor hand gav 9 mrk., sagde ellers at fra Festers
hus, til Kleinovs gastgiæver gaard er kun ??uder en ½ fierding, eller 1/8 Mil, Vidnets brødre,
fick vel og ved de Vidne en kande brendevin, men om de fick dem til kiøbs hos Fester eller ej
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ved Vidnet icke. Alexander svarede: at hvad som til ham er udleveret er paa Sr. Mideltuns
vegne, og efter hans begiæring sked, hvilket hand og til næste ting vil bevislig giøre, og derfor
anstand i Sagen, til samme tid ydmygst Begiærende. Citanten producerede et indlæg af 3 Julj
1748 – og derhos begiærende at Sagen motte opsættes til høste tinget, med foreleggelse for de
udeblevne Vidner.
Eragtet:
Efter begge Parters begiær opsættes Sagen til næste ting, til hvilket Vidnerne Biørn Jens.
Klingenberg, og Lars indre Rexten under falsmaal paalægges at vidne i denne Sag.
Alexander Fester lader ved skriftlig Stevning indkalde Frands Kleinov at anhøre Vidner,
Stevningen var d: 20 Junj 1748, som Citanten fremlagde: Den indstevnte mødte for Retten og
vedtog Stevnemaal. Vidnerne mødte. Vidnerne mødte alle, dem Citanten begiærede afhørt og
fremstod da først Vidne Rasmus Christens: som giorde Eed, og vidnede: Paa Citantens nu
indleverede Qvestioner saa lydende til 1te qv: undertiden kand have været fattelse 2, det ved
hand icke. 3. ja., til 4de qv: refereret til hans svar paa den første. 5. der har icke været
gastgiæver hverken i Rognalsvog eller Kinden i forrige tider, men vel indre Rexten. Til 6: at
dersom de har noget paa begge stæder at selge bliver de icke i Vaar fisket med forlagen,
havnen er lige god i Rognalsvogen som i Kinden, hvad folck der søger paa begge Stæder ved
handelen icke, og om Privilegium paa Rognalsvogen, ved hand icke.
2 Vidne Cornelius Ols. yttre Rexten, vidnede under Eed, til 1te qv: undertiden kand have
været fattelse 2 ved hand icke. 3 Forklare har laant baad og folk til Kinden mange gange. 4
refereret sig til hans svar paa 1te qv: 5 veed hand icke. til 6te kand være fornøden paa begge
pladser., havnen er slig slag paa begge Stæder, hvad folk som søger til begge Stæder ved hand
icke, ej heller om der har været Priviligeret Gastgiæveri før, sagde ellers at fra Kinden til til
Rognalsvog er kun halv delen af en ½ fierding vej at fare. 3die Vidne Lars Jacobs: yttre rexten
giorde Eed, og svarede til 1te qv: undertiden har været fattelse, til 2 qv: veed hand icke. 3.
Fester har iblant laanet baad til Kinden. til 4de refererede sig til 1te qvestions svar. 5. der har
ingen Priviligeret gastgiæver været i Rognalsvogen. til 6te ligesaa de andre Vidner var
forklaret. paa begge Stæder er god hafn, mere ved hand icke. 4de Vidne Bernt Absalons:
giorde Ed, og svarede: til 1te qvestion at hand icke nogen tid har erfaret at der hos Kleinov har
været fattelse, om Manden har forsynt alle, der hand icke rettere veed. 2 sligt slag. 3 Fester
har ofte laant baad. til 4de ligesom forrige, 5 veed hand icke, til 6, kand det være lige
fornøden paa begge Stæder., havnene er begge gode, baade hos Fester og Kleinov, Vidnet
sagde videre at der har hændt en gang at Kleinov icke har vildet kiøbe deris Vahre, siden hand
icke kunde omrømme sig. 5te Vidne Lars Johans. giorde Ed. til 1te: undertiden har været
fattelse hos Kleinov som hos flere, men hand ved icke om de har været gandske forlægen. 2
Ved hand icke. 3 har Fester laant baad. 4 Ved icke. 5 Nej. 6te ingen bliver forlegen paa begge
Stæder med sine ?? og derfor er der torv til, der er lige god havn paa begge sider, men gaar
icke saa meget Drag op i R:vogen, imellem disse 2de Stæder, er mindre end en halv fierding.
6te Vidne Joen Knuds. yttre Rexten giorde Ed, og vandt. til 1te qv: undertiden der som paa
andre Stæder. 2 veed hand icke, 3, Fester laaner ofte folk og baad til Kinden. 4. refereret hand
sig til sit forrige svar. 5 Nej hand ved der har ingen Priv: Gastgiæver før været. 6, der er
ligeledes beskaffet paa begge Stæder, og torv til hos begge, havnen en lige god for fartøje,
men for smaa baade er bedre i Rognalsvogen, og er mindre end ½ fierding mellem disse 2de
Pladser, det har og hendt, at Kleinov icke har kundet kiøbe alt som har været ham tilbuden.
Citanten begiærede Copie af hvad som ?? i denne som den anden Sag er passeret. Kleinov
svarede. at hvad den første Post angav, da bør Citanten bevise af hvad ?? den har været
fattelse, og siger at det har icke hændt uden naar hand icke saa hastig har faaet ………
Eragtet:
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Den begierte Copie skal Citanten blive meddelen, naar hand den for betaling lader selv
afhænte.
Halvor Nils: Hofland lader Stevne Christopher Nibe for Skielderje, til Vidne Johannes
Simons: Sæterskar, og Abraham Larsen Staføen, den indstevnte, samt Vidnerne mødte, og
vedtog lovlig Varsel. Cit: begiærede Vidnerne afhørt som bevilget blev. og fremstod først
Johannes Simons: Sæterskar, som giorde Eed, og vidnede at i nestleden Vaar fiske ude i
Batallen, hvor baade Citanten og Nibe var, hørte hand at Nibe sagde til Halvor du har taget en
Silde baad fra mig, enten paa Sauholmen, eller Sauøen, men hvilken af delene Nibe sagde
erindrer hand icke. mere ved hand icke. 2det Vidne Abraham Staføen aflagde sin Corporlige
Eed, og vidnede: at hand vel var i Batallen samme tid, men hørte icke at Nibe Skieldet Halvor
for noget, men vel at de havde tale sammen men anden hørte hand icke siden hand da var i sin
baad, og hørte icke derefter. Nibe begiærede Sagen udsat til næste ting. Citanten forlangede
det samme og refererede til Høstetinget at føre flere Vidner, Lars Selljeset, Bendix Batallen.
Eragtet:
efter begge Parters begiær udsættes Sagen til næste ting.
Siur Eegefiord, Contra Langedalens opsidere, efter forrige tiltale den indstevnte mødte, til
Vidne indstevnt Halvor Nils: Hofland og Mads Simons: Svanø; Stevnevidnerne Nils
Andersen Standal, og Einer Andersen Standal, og afhiemlede under Ed Stevnemaalets lovlige
forkyndelse for Part og Vidner. Det ene Vidne Mads Simons: Svanø, mødte icke men Halvor
Nilsen Hofland var nærværende. De indstevnte sagde at disse indstevnte Vidner, er selv
Gierningsmænd, hvor for de icke bør Vidne i Sagen., og derom Producerede de en Dom
afsagt d: 23 Nov: 1746, saalydende. men som samme Dom icke indbefatter, at Vidnet Halvor
Nils. i ringeste er været, eller fældt for Gierningsmand, saa kand icke Retten nægte hans
Vidne at modtage. og fremstod da Vidnet Halvor Nils: som giorde sin Ed, og vidnede at Siur
Egefiord fick icke hiem til sig, af den Næver som blev af hans ?? taget i Langedals Skaug,
men med 1 vog 2 pund 12 mrk., men de to bører som laae paa Egevolden fick Siur icke,
hvilket kunde være til 3 a 3 ½ Vog, mer ved icke Vidnet. Citanten begiærede lovdag til næste
ting for det udeblevne Vidne.
Eragtet:
Vidnet Mads Simons: Svanø gives lovdag under faldsmaal til næste ting at Vidne i denne Sag.
Tosten Hødalen paa egne, og Søskendes vegne lader Stevne Rasmus Markusen Sollem til at
anhøre Vidner, om det Slagsmaal, som var imellem deris afdøde broder Halvor Sollum, og
bmt. Rasmus, samt for de utilbørlige ord, som hand har udtalt. til Vidne Olle Trulsen, og Ole
Andersen Sollem. efter paaraab mødte icke Rasmus Sollem, thi fremstod Stevnevidnerne Nils
Anders: Standal, og Ole Ols: Stavanger og afhiemlede under Ed Stevnemaalets lovlige
forkyndelse. Vidnerne mødte. ligeledes indstevnt Rasmus Sollem at høre Vidne om hvad
Halvor sagde paa sit yderste og til derom Nils Anders. Standal, og ?? ??. og fremstod da det
første Vidne Ole Truls. Sollem, at nestleden ved Kaarsmisse tider ungefer, en løverdags aften
kom Rasmus Sollem ned paa Agere til Vidnet, og siger kom og see hvor Halvor har faret med
mig, thi hand har baade slaget og Spendt ham, videre sagde Rasmus, har vi været for ene, saa
skulde de blive en Død Huus Qvsøgt (=kveldsøkt) og den qvlsøgt skulde tilspørges, og saa
Vidnet at Rasmus var blodig i Ansigtet, enten det var i Næsen, eller Munden ved hand icke,
siden gick Vidnet op paa Ageren, hvor baade Halvor og Rasmus var, hvor Halvor stod og
Spadde, og vilde Rasmus da ind paa Halvor i Klammerje, og Slagsmaal igien, men Rasmusis
Kone hindrede det, dog tog Rasmus ?? Halvor og vilde have, og treffede ham dog icke fast i
ansigtet, derpaa tog Halvor igien i Rasmuses haar, og falt da Halvor med det samme over
Ende, og Rasmus falt med ham, hvor paa Vidnet Skildet dem ad; og kom tvistigheden deraf at
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Rasmuses Kone syntes at den fur som Halvor lagde paa Marken, var for bred, derpaa gik
Halvor ?? et Snøre, og vilde have Vidnet til at holde i en Ende, for at male ageren over men
som Vidnet icke vilde lagde Halvor selv snøret over, men hand hørte siden at børnene sagde
at Rasmus sled snøret af for Halvor, mere ved icke dette Vidne. 2det Vidne Ole Andersen
Sollem giorde Ed, og Vidnede at samme løverdags aften var hand paa sin egen Ager og
arbejdede, og saae hand samme tid at Rasmus Sollem var paa en hou neden for sin ager, og
hørte hand med det samme et hæftig Skrig, fra den stæd, hvor Rasmus og Halvor var, ligesom
den der skreg, skulde være i nogen fare eller at det stod noget paa ham, men enten det var
Rasmus, eller Halvor som Skreg, det veed hand icke, saasom det var langt derfra, og var de
samme tid flere folk paa Stæden hvor Skriget kom fra. 3die Vidne Nils Anders: Standal
giorde Ed, og Vidnede: at dagen før Halvor døde kom hand til Sollem i et Ærinde og kom da
Halvors liden Datter hen til Vidnet, og bad hand vilde komme op til sin fader, og da gikk hand
op til Halvor i hans Stue, og Rasmus gikk ned af sig selv, da Vidnet kom ind, laae Halvor paa
Sengen, derpaa kom Rasmus og Halvor i Skielderje sammen, og noget derefter siger Halvor
til Vidnet, ja lensmand Døer ieg denne gang, da er Rasmus Sollem aarsag til min Død, Halvor
døde dagen efter, og var Rasmus noget blød løben paa ene Kinden af Ansigtet, men Halvor
var icke blodig, men vel laae til Sengs og var Syg, da Halvor sagde disse ord til Rasmus,
svarede, Rasmus, du ligger og Studerer til dine Skielms Støcker, mer ved icke Vidnet. Ole
Trulsen svarde: paa Citantens Spørsmaal under forige Eed kals, at Halvor Sollem var frisk alt
til Rasmus og hand var i Klammerie, men siden blev hand syg, og aldrig kom paa fødderne.
4de Vidne Henrick Tønnes. Krogen giorde Eed, og vidnede: ligesom forige Vidne lensmand
Nils Standal udsagn haver, dog med dette tillæg, at da de kom ind, sad Halvor i Sengen med
et røret eller omsnøret hoved, noget derefter siger Rasmus til Halvor, du er icke saa syg, som
du bær dig, men du ligger og Studerer paa det Skelmstøcker, dagen efter døde Halvor, da
Vidnet kom ud igien, siger Halvor kom, til dere, nu kand I see hvor min Mand ligger flid
oppe, Rasmus sagde, hand har ?? der hand ligger, hand ligger og Studerer paa sine Skielms
??, og tyvs støcker, videre ved Vidnet icke; Citanten begiærede Sagen udsat til næste ting, da
hand agter at føre et Vidne Anders Larsen Svardal, til Vidne oplysning: Forrige Vidne Ole
Truls. Sollem, sagde, at hand kand erindre endnu, at Rasmus sagde om Halvor, at det er hans
første Skielms Støcke at han lagde sig syg, og det sagde Rasmus til Halvor den samme tid
lensmanden og det andet Vidne var der neml: Dagen før Halvor døde.
Eragtet
Sagen opsættes til næste ting, da Rasmus Sollem forelægges at svare til Sagen.
Peder Svardal, Contra Simon Vefring efter forige tiltale, til Vidne efter Continuations
Stevning indstevnet Helge Andersdatter, Carsten Lars. Stedal, og Lars Ols. Apildsæter. Simen
Vefring mødte og vedtog Stevnemaal, ligesaa Vidnerne, og fremstod da Helge Andersdatter
Svardal som giorde Ed og vidnede: at for to aar siden kom Vidnet gaaende, i Peder Svardals
Marck, og saae en Mands Person som samme stæd tog Næver, hvilket hun mente og tænkte
var Peder Svardals Søn, han ?? raabte, Anders den Næver vi tog ind paa Flaaten, den skal vi
bære ner i backen, og ferje den, men hun vidste eller kiente icke hvem det var, dog syntes hun
at kiende maalet at det var en Simon Vefrings Dreng, mer ved icke Vidnet. 2det Vidne
Carsten Lars. Stendal, giorde Ed og vant, at for to aar siden om Sommer var Simon Vefring i
Stendalen hos Vidnet, og kiøbte 1 vog Næver hos Vidnet, og spurde Vidnet Simon, hvem som
er med ham i dag, Simon sagde, min Drenge er med mig, og de skulde op i hans Svardals
Marck og tage Næver, og spurde Simon Vidnet, hvor Marcestenen staar under hans og Peder,
Vidnet svarede at Peder Svardalen ejer inden for, og hos ovenfor Merkesteen, Simon sagde
Gud bevare mig at min Svenn skulle komme i Peder ting, thi ieg haver været engang i fær
med Peder Svardal, og før ville hand give 20 rdr. til om hand…….
………
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Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 14a-19a
Dato: 17. november 1760
Sted: Hellevigen
Simon Olsen Nøttingenæs, Contra Nils Olsen Hoflandsberg efter forige tiltale, efter paaraab
mødte icke den indstevnte, thi fremstoede Kaldsmændene Holger Stavanger, og Anders
Stenevig, som afhiemlede under Eed, Stevnemaalets lovlige forkyndelse for Nils Johannesen
en Dreng som de fant, da ellers husene vare tillukte, og Manden borte, som er eene i huset,
samme Dreng lovede at sige det til den indstevnte, naar hand kom hiem, ellers kom de ind i
Stuen. Citanten paastoed Dom, som blev optagen
Andreas Marcusen Nøttingenes, Contra Jacob Berentzen Holmen efter forrige tiltale, men
som Contraparten icke mødte, ej heller det ene Stevnevidne, saa blev Sagen til nyt
Stevnemaal afviist.
Kammer Raad Nagel, Contra Jacob Berentzen Lund, efter forige tiltale. Den indstevnte mødte
icke, thi fremstoede Kaldsmændene Holger Stavanger, og Anders Steneviig, som afhiemlede
under Eed Stevnemaalets lovlige forkyndelse for det indstevnte i eget paahør, Anders Nilsen
Nøttingnes giorde Eed og vidnede at i fior enten før eller efter Juul, det hand ej til visse kand
erindre, i Vidnets Huus, hørte hand to raab, og saa sprang hand ud, og da saae at Anders
Olsen laae i fiæren, ved Marcus Nøttingnessets Nøst, og Skreg, Gud bedre sig, Jacob skreg i
det samme i baaden foere derfra, men Vidnet saae icke at hand slog ham dog raabte Anders
hand har slaget mig i hiel, Gud trøste mig for mine to smaa børn, Vidnet roede over til ham og
tog ham med sig, da var blod paa Anders Olsens ene haand, Vidnet ville da bringe Anders
Olsen hiem igien men paa Vejen kom Jacob Berentzen, tog fatt paa Anders Olsen, og vilde
rive Klæderne op paa ham, da et andet Vidne Ole Houland fulgte siden Anders Olsen hiem.
Lars Jacobsen tiener hos den indstevnte Jacob Berentzen giorde Eed og vidnede: at i fior
nogle Dage for Juel, var hand roed over til Nøttingnæs og hvor Anders Olsen var og huggede
paa Veed, efter at samme Anders Olsen havde solgt nogen Stav til Jacob, Vidnet var siden udj
Kiøkenet, og hørte et raab af Anders Olsen, Vidnet gick ud, og saae at Anders falt ned og
raabte, men ved det samme gick Jacob i baaden igien, Anders sagde hand slog ham, men
nævnede ingen, men Vidnet var icke Anders saa nær at hand kunde see hvad Skade Anders
havde faat, da hand fulgte sin Huusbond Jacob over igien. Vidnet hørte af andre sige at
Anders Olsen laae til sengs siden i nogle uger. Actor paastoed Dom, som til i Morgen blev
optagen.
Jacob Svardal lader Stevne Kirsten Vefring for hun har lokket hans Dreng Jacob fra ham. Den
indstevnte mødte icke, thi fremstoede Kaldsmændene Anders Tingnæs og Abraham ibm., som
afhiemlede under Eed, Stevnemaalets lovlige forkyndelse. Vidnet Morten Andersen Svardal,
under faldsmaal Stevnt, giorde Eed og vidnet, at Christi sagde: at Drengen gremmede sig for
hand leed Nød hos Jacob, hun tilstoed den tid at hun begiærede Drengen igien. Citanten
begiærede Sagen opsadt for at føre Vidner saasom Nils Vefring og fleere, samt at Stevne
hænde og hændes Mand til Vedermæle, som blev bevilget.
Kammer Raad Nagel Contra, Anders Mickels: øvre Standal, og Hans Olsen ibid, efter forige
tiltale. Anders Mickelsen icke; men Hans Olsen møtte og sagde at hand er Enroulleret Matros
i Kongens tieneste, og Søe Capitainen har forbudet ham, at betale, hand kand ikke nægte at
være kommet fortilig med sin Kone. Kaldsmændene Holger Stavanger og Anders Steneviig,
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som afhiemlede under Eed at de forkyndte Stevnemaalet for Anders Mikkelsen, for hans
Kone i hans fraværelse. Citanten paastoed Dom som til i Morgen blev optagen.
Kammer Raad Nagel lader Stevne Ole Hansen øvre Standal for ægtebøder, men Sagen blev af
Citanten declareret forligt.
Kammer Raad Nagel, Contra Peder Osen efter forige tiltale, til vedermæle Gunder Jacobsen,
og til Vidne Lars Andersen Svardal; Kaldsmændene Holger Stavanger og Anders Stenevig,
afhiemlede under Eed Stevnemaalets lovlige forkyndelse, for Peder Osen i dag tre uger siden i
hans Kones paahør. Vidnet Lars Andersen Svardal møtte aflagde Eed og vidnede: at for to aar
i Vaar siden, hørte hand at Peder forkyndte Kiøbmanden Kobroe; haand for Gunder at hand
skulle tage udlægget som falt ham til paa Skiftet efter Gunders Kone, samme aar længer ude
paa Sommeren, spurte Peder Gunder, om hand vil hand skal tage Kobroes udlæg, eller om
hand ville betale det, Gunder svarede: ieg veed ingen Stæd at giøre af det, I faar tage det i
Guds Navn, og giøre af det hvor I vil; Peder sagde da til Vidnet, Du faar her til Kobroes
udlæg, og see til Koen, og er der Melkedraaber der i, da kand du have den til dine børn,
hvilket Vidnet giorde, da Gunder siden løste Kobroes udlæg fick hand Koen og det andet
igien, siden sagde Gunder til Vidnet, melcker du den Koe du har. Citanten Kammer Raad
Nagel sagde: saavidt som Sagen er angivet, vil det ankomme paa Rettens skiøn, om icke
derudi findes mishandling fra prima Justantia, eller hos angiverne selv og begiærede Dom.
Gunder Osen indgav et beviis fra Johan Kobroe i Bergen, at hand var befuldmægtiget, at
modtage hans udlæg, dat: 9 apr:, men uden aarstale, og videre havde hand ej at Svare, men
begiærede refusion for beskyldningen, Sagen optages.
Kammer Raad Nagel, Contra Peder Osen, om Stevne, efter forige tiltale, og Gunder til
Vedermæle. Parterne møtte, Gunder sagde at der blev arrest giort paa Stavene, og hand fik
den ikke igien. Actor lod tilføre, at den vedkommende som har forrettet i lovlig arrest, bør lide
Mulct og Straf till Kongens Casse, samt efter beskaffenhed at refundere Stavens værdi for 500
Stav, som den tid galt 5 mrk. og da paa begiærende Dom. Peder Osen sagde hand veed icke
om Stavene, ej heller taget eller faat nogen Stav, Sagen optages
Mads Alexandersen Furebøe, Contr: Anders Valvigen efter forige tiltale /: Vid: 1759 aars
høsteting:/ Kaldsmændene Holger Stavanger og Anders Stenevig afhiemlede under Eed
Stevnemaalet lovlige forkyndelse i hans eget paahør. Mads Alexandersen paastod Dom efter
lov, med omkostninger efter regning 10-3-10 s. som til i Morgen blev optagen.
Som Dagen nu var forløben, beroer med de øvrige Sager til i Morgen d: 19 Nov: Da Retten
igien blev sadt.
2: Simon Olsen Nøttingnes, Contra Nils Olsen Hoflandsberg,
Afsagt.
Vidnernes forklaringer som i alt er overeenstemmende, overbeviser til fulde den indstevnte
Nils Olsen Hoflandsberg, at hand i nestleden Vinter om en Søndag, med hug og Slagsmaal
uden anledning og aarsage Citanten Simon Olsen over faldet haver. Derfor bør bemt. Nils
Olsen Hoflandsberg efter loven bøde til Deres Maits. Casse, 3 rdr. 6 lod Sølv, som beregnes
til 9 rd:, og til Simon Olsen for den ham til føjede tort, og udj forurettelse, og i Processens
omkostninger 2 ½ rdr., som alt vil udredes 15 Dage, efter denne Doms lovlige forkyndelse.
3: Kammer Raad Nagel, Contra Jacob Berentzen Holmen,
Afsagt.
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Jacob Berentzen Holmen, som ved Sagens examination og Vidnernes forklaringer er
befunden, med hug og Slag at have Overfaldet Anders Olsen Nøttingnes, bør efter loven til
Deres Maits. Cassa at bøde 3 rdr. 6 lod Sølv, som beregnes til 9 rdr: som vil udredes 15 Dage
efter denne Doms lovlige forkyndelse under videre lovlig adfærd
4: Kammer Raad Nagel, Contra, Anders Mickelsen øvre Standal
Afsagt
Vel har indstevnte Anders Mickelsen øvrestandal paaberaabt sig, som hand og af Retten blev
paalagt, til dette ting at i rette føre Søe Enroullerings Cheffens Attest, at hand som Edsoreen
Matros er i Kongens Søe tieneste, men da hand dermed ikke er fremkomen, kand hand icke
for de paastevnte ægtebøder fritages, men hand tilfindes herved samme til Citanten Kammer
Raad Nagel med 3-2-4 s: og udi Processens omkostning 1 rdr: at betale og det 15 Dage efter
denne Doms lovlige forkyndelse under execution.
5: Ditto, Contr: Hans Olsen øvre Standal
Eragtet.
Sagen opsættes til næste ting, til hvilken tid Hans Olsen haver den paaraabte attes, at i retten
føre, eller lide Dom:
6: ditto, Contra Peder Jacobsen Osen
Afsagt,
Klageren Gunder Jacobsen Svardal har ingen føje haft, at besværge sig over, at den Koe som
Peder Jacobsen Osen sig fra ham skulle have bemægtiget, var ham frataget, thi da Gunder
Svardal frasagde sig Johan Kobroes udlæg, har Peder Osen intet andet giort end efter sin
fuldmagt at til sig tage bmt. Kobroes udlæg, og da Gunder siden med Penge samme udlæg til
sig løsede fick hand baade Koen og det øvrige tilbage. Derfor frikiendes Peder Osen for
Actors tiltale i denne Sag.
7: ditto, Contra Ditto
Den paastevnte Sigtelse, at Peder Osen skulle have taget = 500 Stav fra Gunder Svardal er
ikke i nogen maade bevist, hverken at paa samme Stav efter Peder Osens ordre er giort nogen
lovlig arrest som dog foregives icke heller at Peder Osen sig samme Stav har bemægtiget og
til sig taget, thi bliver Peder Jacobsen Osen for Actors tiltale i denne Sag friefunden
8: Mads Alexandersen Furebøe, Contra Anders Mathisen Valvigen
Afsagt
Vel benægter Anders Mathisen Valvigen icke at ville betale for de paastevnte 6 mrk.
Jordegods de 6 rd: som Skiftebrevet indeholder, og Anders Valvigen tillige med det øvrige
Jordegods i gaarde parten Furrebøe haver udgivet Skiøde paa, da hand desuden var Enken
Anna Furebøes laugværge, og dog icke beviser at Enken sine Penge, nembl: 6 rdr: haver
modtaget, da i saa fald med hændis og en upartisk laugværges underskrift Kiøbets og Skiødets
rigtighed burde være bekræftet, thi kand Retten icke andet end ansee disse Penge 6 rd. som
ubetalte af Anders Valvig, og derfor kiendes for rætten: at indstevnte Anders Valvig til
Citantinden Anna Furebø bør betale de 6 mrk. Jordegods i Furebøe med de paastevnte 6 rd: og
udi Processens omkostninger for for Citantindens Søes rejser og tids spilde, her ud til tinget i
et andet Skibbrede at betale 3 ½ rd: at udredes 15 Dage efter denne Doms lovlige forkyndelse
under videre adfærd efter loven.

118

Kammer Raad Nagel, Contra, Johannes Hødal efter forige tiltale. Den indstevnte møtte, og
sagde at hand med sin Contra part er forlig, til Skoele Cassen lovede hand at betale 2 mrk.,
hvor med Sagen efter Actors declaration blev ophævet.
Fremkom for Retten Alexander Fæster, og Jørgen yttre Rexten, og fremlagde et af Procurator
Johan Reutz i Bergen, paa deres og fleres vegne forfattet skriftlig Stevnemaal mod hr.
Kammer Raad Nagel, til Tingsvidne, dateret 20 Maj indeværende aar, hvilket med
paategninger lyder som følger: Kammer Raad Nagel svarede: at disse Vidner icke bør siden
de selv i Sagen ere implicerede og Skyldig Dømt, til Vidnesbyrd antages, hvorimod hand og
Protesterede. De andre 2de Vidner Modester Fæster, og Ole Andersen Domben møtte icke, ej
heller sagde Alexander Fæster at behøve deres Vidnesbyrd, siden hand har en attest fra en
Persohn ved Navn H: Femmer /: hvilken Persohn ellers for Retten er ubekient :/ den hand i
Retten fremlagde samme var dateret 14 Nov: 1760, af følgende formeld:
Actor Kammer Raad Nagel sagde: at hand anseer denne attest af en fremmed og ubekiendt
Persohn af ingen Værdi, da hand hverken kand hiemle, eller vides hvad Persohn hand er, hand
Protesterede som før imod de andre Vidners førelse. Jørgen Rexten indleverede een attest, fra
Lieut: Nils Rue, og hans Søn Reier Christian Rue, som hand begiærede i Tingsvidne acten
inddragen, dat: 16 Jan: indeværende aar saa meldende: i øvrigt kunde Retten ikke den
indstevnte Alexander Fæster Vidne, som den der i Sagen selv er impliceret, og ved Dom Sag
Skyldig befunden imodtage; men Lars Pedersen huusmand i Rognaldsvog, giorde Eed og
vidnede: at aaret før dette Skib strandede, var der en hollænder, denne fulgte Jacob yttre
Rexten, Jacob og Arne Rognaldsvogen nord efter, og da de kom igien, saa Vidnet at der laae
efter hans tycke, ungefer 1 bismertoug gl. tau verck i baaden som de sagde de fick hos samme
hollænder. Da der blev inqvireret hos dem efter Skipper Knabes forlangende, af Kammer
Raad Nagels fuldmægtig, var vidnet og tilstæde, og kiendte igien at der iblant var af samme
toug verck. tømmermanden paa Skipper Knapes skib hørte Vidnet vilde forære Alexander
Fæster et gl. Segl som hand icke vilde modtage, meere veed icke Vidnet. Alexander Fæster
var herom Tingsvidne begiærende, som bevilget blev.
Ole Knudsen Domben, lader Stevne Britte Hammerset, og Anna Battallen, om at fremvise
Skiftebrevet efter deris Fader, men som der i Sagen ickun var 5 Dages varsel, blev Sagen
afvist.
Kammer Raad Nagel, Contra, Eendeel bønder, om det fundne Vrag brendevin, efter forige
tiltale ved extra ting. Johan Henrik Battallen vedblev sin forige forklaring. Hans Larsen
Frøjen vidnede under Eed, at i Vinter i Vaar fisket, tillige med Anders Larsen Nere Frøen, og
Gunder Olsen ibid, fant et gl. Eege træ en botten udi Kind, som de lagde paa land, og dette tog
en Persohn fra byen, som kaldte sig Inspecteur, fra dem. Det samme vidnede Gunder Larsen.
Morten Larsen Frøen giorde Eed, og vidnede: at hand har icke seet nogen andre her fundne
Vrag, ej heller selv dette aar. Kammer Raad Nagel begiærede dette forhør beskreven.
Kammer Raad Nagel til spurte Laugrettet og Almuen, om de icke veed, at Anders Olsen
Valvigen 18 aar gl. som med Spedalsk Syge er beheftet, noget til hans indlemmelse i
Hospitalet er ejende. Dertil de svarede: at hand er alt for meget befænget og intet ejende.
Hvorom hand Tingsvidne var begiærende, som bevilget blev.
Kammer Raad Nagel tilspurte Almuen samme Spørgsmaal om Vrag, med videre etc: samme i
de andre Skibbreder, dertil de samtlig svarede: af Vrag er det dem bekiendt indeværende aar
at være falden, nembl:
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1: en Skibs udlægger funden af Lars Jacobsen yttre Rexten, og en Skibs pompe af Cornelius
Olsen ibid, begge deler ved Auction, efter derover holdte, og beskreven udstædet forretning,
solgt som Denne Maits. Cassa tilkommer for 4 mrk. 8 s:
2: et fustage fransk brendevin af Mons Olsen Grytten boende i Battallen, og et Ditto af Ole
Hoversen Boget i Bremanger Sogn, men en Slump Saltagtig fr: brendevin paa, begge disse
declaverede Kammer Raad Nagel efter Deres ex: hr. Stiftsbefallingsmandens ordre til Bergen
veed hans egne folck at være indbragt.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 34a-34b
Dato: 15. mai 1761
Sted: Hellevigen (ekstrating)
til samme tid og Stæd havde Kammer Raad Nagel paa Justitiens Vegne ved Muntling Varsel
havde efter hr. Furmand Sognepræsten til Kinds Kald, saa og Hendric Battallen, samt Mons
Grytten, angaaende at bevise deris ejendoms rett til Lille Battallen, og Cit: paastod paa deris
Mt: Vegne til bøxel herligheden. De indstevnte møtte og vedtog varsell. Alt efter Citantens
brev til lensmanden af 18 ap: 1761: Dernæst producerede Actor hans Exellses
Stiftsbefalingsmandens Skrivelse af 6 Maj 1760. item en anden Skrivelse af 20 Dec: 1760, og
Endelig det 3de, af 6 Jan: indeværende aar. Actor Kammer Raad Nagel Producerede Extract
af Fogderjets Matricul, som et antentiqve Document af 1667, hvor ved icke findes mindste
ord om Lille Battallen nævnt, mens allene Store Battallen for sin Skyldsætning. Dernæst
anviste det kl: allernaadigste Skiøde paa Kinds Præstegields kirker, af 19 Dec: 1741: hvor af
Copie extract blev indlagt, som viser at lille Battallen er solgt uden bøxel. hand derfor videre
forestillede, endnu findes icke lille Battallen at være nævnt eller svart nogen slags
Contribtioner af udlægen efter allene efter Regnskabet. For 1 vog fiskes leje til hans Maist:
Cassa 36 s: og til Kirken dens Contingent 1 rd. Hvoraf ejeren vill dog selv betalle forbmt ad
skatt. Kirke Ejeren Hr. Furmann anviste Kirkestolen til Kinds kircke som viser at Kircken ejer
Lille Battallen 1 vog fisk uden bøxel, hvor af neml: afgiften hand svaarer selv ad skatt og
Rostieneste; og endskiønt de forrige Kircke Eiere saavel afg: Morten Svanenhielm, som afg:
Hr. Brarup benyttede sig af bygselraadighedene, saa dog siden deris adkomsten til den ej
synes at være rett og lovlig grundede, saa paastaar hand heller ingen ejendom i
bygselraadigheden, men formoder allerunderdanigst at om hans Kongl: Mt: allernaadigst
skulde finde for got denne bøxelherlighed at bortselge, Kirke Ejeren samme ville være
nærmeste at kiøbe, siden Ejendommen dog ellers hører til Kinds Kircke. Jan Hendri Battallen
sagde at hand veed icke videre herom, end at i forrige tider da Kongen ejede Store Battallen,
tillige med Svaningerne, bøxlede lejlændingene paa Store Battallen, tillige lille Battallen, for
og inden samme bøxel, alt til afg. Svanhielm kiøbte kircke som derpaa gav afg. Casper
Hammerset en seddel eller bevilling. Den tredie indstevnte som igien og beboer den halve
deel af Store Battallen indleverede en attest af Anders Mathisen Valvig, og Østern Pedersen
Sunde, om lille Battallens brug, som blev oplæst, og af disse 2de Mænd som Personlig
histerede, med Eed med opbragte fingre blev bekræftet. paa spørgsmaal har de hørt sige at
afg. Casper Hammerset søgte bevilling hos Morten Svanenhielm til lille Battallens brug. og
ved de tillige at Jan Hencki og i førstningen – havde brug i lile Battallen, alt til Casper bmt
bevilling hos bmt Svanhielm. Mons Olsen dernæst begiærede Sagen opsadt til næste ting; for
at føre flere beviser paa sin side, hvor imod Actor icke havde noget at erindre, thi blev den
opgiært opsættelse bevilget, til Sommertinget.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 50b-57b
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Dato: 3. juli 1761
Sted: Hellevigen
Stephen Anders: Vadset lader stevne Ole Rasmusen Knapstad for ulovlig Skötshugst, den
indstevnte mødte og vedtog Stevnemaal, men sagde hand er icke Stevnt at anhøre Vidne, ej
heller var hand med da Citanten oversaa hvad hugget blev. thi hand fick ingen varsel. Sagen
henvises til nyt lovlig Stevnemaal.
Kammer Raad Nagel, Contr: Olle Hansen øvre Standal, efter forrige tiltale, den indstevnte
møtte, men sagde at hand icke vil betale siden hand er forbudeden af Søe Capit: fra hvilken
hand indgav, en attest 27 Junj 1761 – Citanten sagde at den indleverede attest, findes vel at de
har aflagt Eed, som de alle er pligtige, men derfor icke gitte Mænd at være befoyede for
fortillig Sammenleje, men vil ankomme paa Høy Resolution at fremvise at hans foresatte
øvrighed, saasom aldelis ingen gitte Mænd ere bleven Commanderet, og derfor icke sættis –
Comp: Raisons? end dette ingen Mandskab, og derfor paastaar Dom til bøders Erlæggelse.
Sagen optages til Doms.
Kammer Raad Nagel lader Stevne Ole Simonsen Stavanger for Ægtebøder. Den indstevnte
møtte icke, thi fremstoede Kaldsmændene Nils Andersen Standal, og Holger Stavanger, som
afhiemlede uden Eed, Stevnemaalets lovlige forkyndelse i eget paahør.
Eragtet
Ole Simons: forelegges lovdag til næste ting.
Kammer Raad Nagel, Contra hr. Fuhrman og flere om lille Battallen, Mons Olsen Grytten
indgav et indlæg, af Dags Dato. Citanten sagde at hand icke har noget hertil at svare, men
refererede sig til hans før indlagde documenter. Hr. Fuhrmann refererede sig til sit forige, thi
at Casper har brugt Battallen, giver icke Mons som hands Sviger Søn nogen hævds rætt til
lille Battallen, desforuden kand hand icke andet see, end at Mons Grytten Contradicerer sig
selv i det hand ene Stæd paastaaer, at bøxelretten skulle være solgt uden Store Battallen, og
paa den anden stæd vil udelucke sin Naboe Jan Henrick fra bruget, og bøxelrætt, da dog Jan
Hendi har været lige saa lang tid Ejer for Store Battallen som afg. Casper Hammerset, efter
hvilken Mons fornemmer sig at have arvet denne rætt. Jan Henrick Battallen mente at have
lille Battallen til brug for halv deelen. Sagen optages til Doms.
Ole Ols: Barexten Junior, lader Stevne paa egne og fleres vegne, gl: Ole Ols. Barexten for
hand har beskyldt dem for et Silde Kast. Den indstevnte møtte og vedtog varsel, til Vidne
Mændene fra Hovden, som nu icke møtte, og Citantene begiærede opsættelse til næste ting,
som bevilget blev.
Fogden Nagel lader Stevne Jacob Anders: Svardal, Anders Anders: ibid, og Johans Anders:
ibid, for de har nægtet Søe Capitainen Skyds, de indstevnte møtte icke, thi fremstode
Kaldsmændene Nils Standal, og Holger Stavanger som afhiemlede under Eed Stevnemaalets
lovlige forkyndelse, hvor paa de indstevnte Svardals Mænd, gives lovdag til næste ting.
Kammer Raad Nagel lader Stevne Iver Pedersen Knapstad for Ægtebøder. Den indstevnte
møtte icke, thi fremstod Stevnevidnerne og sagde at Sagen icke er Stevnt, thi blev Sagen
afvist.
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Ditto Lader Stevne Gunder Jacobsen Eegefiord, for Ægtebøder. Den indstevnte møtte, men
ville icke svare eller betale ægtebøder, siden der ingen forordninger er ham forevist. Sagen
opsættes til næste ting, da Præstens attest bør i rette foreskaffes.
Ole Knudsen Domben lader Stevne Velken Høider, hans Kone Britte Olsdatter, Jan Hencke
Helmer, og hans Kone Anna Olsdatter: at anhøre Vidner om afg. Syneve Dombens Midler. til
Vidner Mons Ols: Battallen, og Massi Caspersdatter, Lars Anders: Skorpen, og Hans Kone
Britte Larsdattter, Anne Larsdatter Domben, Claus Domben, og Elias Biørnsen Stocknæs.
Kaldsmændene Nils Standal, og Holger Stavanger afhiemlede under Eed Stevnemaalets
lovlige forkyndelse for Parterne, i lovlig tiid og for Vidnerne under faldsmaal; af dem
indstevnte møtte Velken Høider, Jan Hencke Helmer, og hans Kone Anne Olsdatter. af
Vidnerne møtte Mons Olsen Grytten, som giorde Eed og vidnede: at hand ved icke rettere end
Syneve Domben angav at have hos Vilken Høider som var gift med hændes Datter en
Dunseng og et par Messing Stager, samt en stort Stue bord, afg: Syneve Domben sagde for
Vidnet i levende live at hun havde leveret til Brite Hammersæt i forvaring 100 rdr. eller 150
rdr. og hørte dette nogle gange af Syneve, enn derimod hans Brite Hammersæt hvercken villet
tilstaae eller fragaae det, men da skiftet etter Vidnets Værfader var, sagde Britte at hun var
skyldig sin Moder Syneve 100 rdr. Vidnet saae og en Sølvkande, og nogle skdr??, som skulle
være leveret tilbage efter hændes sigelse i Lars Houkaaens, og Jan Henckes paahør til
Moderen Syneve igien, Vidnet sagde og for nogen tid siden saa hand en bomme i Domben
med lintøy i, den sagde Syneve, at ville føre af Gaarden, nogen tid efter hørte hand Sporsel at
bommen var hos Jan Henckes huus, herom ved et og saae bommen end hvad der var i ved
hand icke, hand har hørt at Syneve skulle have ført Sølv Kanden, hand ved og der er to
Kaaber Kiedler hos Johan Hencke, og Jan Henricke sagde selv for kort tid siden, at hand har
nogle Kiedler, /: nu tilstod Johan Hendi for Retten, at hand tre Kaaber Kiedler af Syneve sine
Effecter hos ham, som icke er angivet :/ hand har hørt af sin Værmoder, at hos Johan Hencke
er 1 a 2 Duunsenger. meere husker hand icke, uden at Syneve sagde, at hændes Datter Anna
skulle have noget Duun fra hænde. Lars Anders: vidnede at han intet har at forklare. Britte
Larsdatter Skorpen giorde Eed og vidnede: at det er 6 aar siden hun kom fra Syneve hvor hun
tiente, i de tider havde Vidnet en bomme med tre Punge Penge i, wdi forvaring som stod i
høet i Floreen, denne fick Syneve igien da Vidnet rejste, i samme bomme var 1 stort bæger,
og Sølvskeder, hvor de siden kom hen ved hun icke, Syneve sagde da hun levede, dersom hun
vidste at faae igien naar hun noget? skulle hun levere til hændes børn alt det hun havde, hun
talte og om at der stod Kaaber kiedler igien efter hænde paa Battalloftet. Vidnet saae og Kiste
fuld af lin Klæder i Domben da hun foer fra hænde, men hvor den siden blev af veed hun icke.
Der var og en stor Kiste fuld af Klæder og videre hun sagde hun har laant af sine Døttre 50
rdr. Anna Larsdatter Domben giorde Eed og vidnede: at for nogle aar siden førte hun et Sølv
belte fra Hammerset til Syneve Domben mere veed hund icke. Elias Biørnsen Stocksneset?
giorde Eed, og vidnede: at hand intet veed. De øvrige Vidner møtte icke, thi blev de Stefn:
Massi Caspersdatter, Claus Dommen forelagt til høste tinget at møde under faldsmaal.
Kammer Raad Nagel tilspurte Laugrettet med tilstædeværende Almue, om de ved at Nille
Siursdatter Leversund, 19 a 20 aar gl. som med Spedalsk Svaghed er befænget, noget til
hendes indlemmelse i Hospitalet er ejende? Dertil de samtlig svarede, at hun intet er ejende,
uden 2-1-10 s. hvilket hun til Klæder og hændes indreise behøve, herom var Kammer Raaden
Tingsvidne begiæret og indleveret feltskiær H. F. Næss hans attest af 4 Junj 1761.
Tingsvidnet blev herom udstæd og og beskreven.
Ditto tilspurt Laugrettet med Almue, om de icke veed at, Encken Grete Jaendatter mellem 30
og 40 aar gammel, med Spedalsk Syge er befænget, dertil de svarede: at de dette tilfulde veed,

122

og at hun intet er ejende til hændes indlemmelsis bekostning i Hospitalet. Herom Tingsvidne
blev bevilget.
Do tilspurt Laugrettet og Almuen, om de icke veed at Decideriis Degomusen Espesæt har 2de
børn, en Søn Ole Deciderius. 16 aar, og Anna Decideriusdatter 11 a 12 aar gl. med Spedalsk
Syge er befænget? Dertil de svarede at de veed at begge disse er beheftet med samme
Svaghed, og hand Faderen ?? icke ?? at hand kand forsyne dem med Klæder paa rejsen, og
fløtning ind udi Hospitalet. Derom Tingsvidne blev udstæd.
De øvrige Sager beroer til paa Mandag den 6 Julj: Da Retten igien blev sadt.
Kammer Raad Nagel, Contr: Hans Olsen øvre Standal
Da der med Søe Enroullerings Cheffens attest bevises at den indstevnte Hans Olsen
øvrestandal, virkelig i hoved Roullen findes Enroullerede, og sin troskabs Ed aflagt, saa bliver
hand følgelig Kong: allernaadigst Resolution af 10. Sept: 1748, for de paastevnte Ægte bøder
herved frikiendt.
Kammer Raad Nagel, og flere, angaaende Lille Battallen
Afsagt
Til denne Sag som Actor Kammer Raad Nagell efter det Høylovlige Rente Kammer Collegii
for anstaltning, angaaende øen Lille Battallen skylder 1 vog fiskes leje dens bøxelraadighed,
anlagt haver, er indstevnt Ejeren til Kinds Kircke Hr. Franz Fuhrman, som den der samme øe,
under Kircken, dog uden bøxel er tilhørende.
2: Ejere og beboere af gaarden Store Battallen neml: Johan Henrick og Mons Olsen hvilke
tvende ved Extra ting for Retten d: 15 Maj har mødt og Sagen tilsvart, hvad den første, neml:
Kirke Ejeren Hr. Fuhrman angaar, da declarer hand at i hvorvel eendel af hans formænd og
Eiere til Kinds Kircke, uden adkomst, at bøxelherlighederne deles sig skal have benyttet,
ingen Ejendoms rætt, til samme øe lille Battallens bøxelraadighed i nogen maade sig kand til
egen, men allene Ejendommen uden bøxel, hvilket og saaledes med det Kongl: allernaadigste
Skiøde paa Kircken samt Kirckestolen rigtig kommer over eens. Opsideren Johan Henrick
Battallen, og tillige Ejer for den halve deel i bmt. gaard Store Battallen eller Battallen kaldet,
uden nogen videre paastand til bøxel Rettens Ejendom, allene, og tillige ubevislig forestiller,
at da Deris Kongl: Mait., samt de gamle Svaninger ejde Store Battallen, bøxlede samme
lejlændinger øen lille Battallen tillige under et, og for samme bøxel, indtil Kinds Kircke Eiers
afg. Morten Svanenhielm til afg. Casper Hammerset udgav bevillings Sæddel. Den anden
opsidder og Ejer for halv delen i Store Battallen Mons Olsen, synes skiønt ligeledes uden
bevis eller nogen positiv paastand at ville regne sig som en Ejendom rætt, til øen Lille
Battallens bøxelraadighed, efterdj hans Sviger Fader forbmt. Casper Hammerset, som da og
ejede den halve deel i Store Battallen, mod afgift til Kinds Kircke, samme lille Battallen over
20 aar brugt haver, hvilket saa meget mindre til lovlig hævd kand ??, som brugt er sked mod
afgift, eller landskylds an?? til Kircken, som icke til bøxelraadighedene var berettiget, og icke
til bøxelen nogen adkomst havde. Efter slige omstændigheder, og siden ingen af de indstevnte
ej heller andre, sig til øen Lille Battallens bøxelrætt har kundet Legitimere, saa kiendes for
rætt, at bmt. bøxelraadighed, til denne ellers ubeboede, men allene til Citantens hensættelse
brugelige øe lille Battallen, skylder 1 vog fiskes leje, bør være Deris Kongl. Mt., og ingen
anden allene tilhørende. ellers synes det icke ubillig, om det allernaadigst maatte behage Deris
Kongl: Majt. at begge nu værende opsiddere paa Store Battallen, som i forige tider mod afgift
tillige har brugt lille Battallen, i sær Mons Olsens formand, /: enten Lille Battallen usolgt
bliver Deris Mait. selv forbeholden, eller ved Auction bortsolgt :/ samme sig at til bøxle
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maatte være nærmest, og den mod landskylds afgift til Kircke Ejeren, at maa bruge, hvilket
dog til Kongl. allernaadigste approbation, allerunderdanigst indstilles.
Kammer Raad Nagel, lader Stevne Hans Pedersen Knapestad, Ole Siursen Egefiord, og Hans
Hofland for Lands lod af et Sildekast paa Aarebrot, de indstevnte møtte og vedtog Varsel,
men sagde at icke kunde nægte at jo har fisket et kast Sild, paa Aarebrot, men leverte
landslodden til Christoper Søndervog, som lovde at levere de til Kammer Raaden. Citanten
begiærede Dom til betaling. De indstevnte begiærede at rette for sig i Mindelighed, dermed
ophævede Citanten Sagen for denne gang.
Hans Pedersen Knapestad, Hans Hofland, og Ole Siursen Eegefiord lader Stevne, Christopher
Søndervog, for hand modtog landslod af de Sildekast i Aarebrot, og icke leverte til Kammer
Raad Nagel; Den indstevnte møtte icke, thi fremstoede Kaldsmændene Nils Standal, og
Holger Stavanger, som afhiemlede under Eed Stevnemaalets lovlige forkyndelse, i Eedens
paahør samme stæds. til Vidne Jacob Lars: Leversund, og Hougland. Jacob Lars: giorde Eed
og Vidnede: at i nestleden Sommer tog Citanterne et Sildekast paa Søndervogs land, Kammer
Raad Nagel tilhørende, da de ?? kom Christopher og snackede om kastet at de skulle kaste
uden forlov, Citanterne sagde de skulle tale med land Ejeren derom, siden blev Silde op øst, i
sine baader 6 feringer og Slagkeipingen i hop, siden begiærede de Christopher 2de baader til
laans som var en fire keiping og en Sexering, hvilcke og bleve fuldøste, de spurde da
Christopher om hand ville tage Landslodden, hand svarede: det mener ieg, derpaa blev de
med Christopher med dem forligt at hand skulle tage den største baad til landslod, og Mands
lod for to Mænd, den mindste baad fick Citanterne hiem, og sagde hand skulle svare til
lodden; for i vejen ville de have selv den store baad Sild, og betale selv landslodden til
Kammer Raaden, men Christopher ville icke, hver Mand som havde arbejde, fick til lands lod
2 tdr., men hand veed icke hvor meget det var paa baaderne. Halvor Hofland giorde Eed og
vidnede: i alle Maade eenstemmende med forrige Vidne. De sagde begge at den baad som
Christopher tog til lands lod 14 tdr., Silden var god og Stor.
Eragtet:
Christopher Søndervog gives lovdag til næste ting at møde.
Jacob Berentzen paa Holmen, lader Stevne Absalon Ramsdal, for hand har dreven
Sildehandel. Den indstevnte møtte icke, men da det ene Stevnevidne ej møtte, blev Sagen
afvist til nyt Stevnemaal.
Kammer Raad Nagel, paa Justitiens Vegne lader Stevne Mons Ellingsen Helle, nu tienende i
Osen for 5 tønder Sild hand har Staalet fra Encken paa Sortevig. til Vidne Ole Ols. Strand,
Karj Olsdatter ibid, til Vedermæle Ole Aasnæs, og Margrete Larsdatter. Den indstevnte møtte
icke, thi fremstoede Kaldsmændene Nils Standal, og Gunder ibid som afhiemlede under Eed,
Stevnemaalets lovlige forkyndelse til Vidners anhørelse, for den indstevnte Mons Ellings:
over 4re uger siden i hans tieneste for hans huusbond Asbiørn Osen i indre Dale Skibbrede.
De til vedermæle indkalte Ole Aasnæs, saa og Hans Vaardal, møtte icke da de dog var ??
same tid. Margrete Larsdatter møtte og sagde at fra hænde er Staalet de 5 tdr. Sild. Vidnet Ole
Strand, giorde Eed og vidnede at i nestleden vaar en Morgen kom denne Mons Ellings: i
Storm og i vejen til lands, men havde da intet i baaden, Vidnet spurde hvor de kom fra, hand
Mons men fornemmelig Hans Vaardal sagde: de har været norden om fiorden og hentet nogen
Sild, som var 5 tdr., som de har lagt op uden for Vidnets Plads, som Vidnet og saae laae der
ved fiæren, de sagde begge at de har taget Silden fra Margrete Sortevig Natten før, af hændes
Nøst hænde uafvidende, men Mons sagde at hand lagde ?? til og Encken og hand skulle have
Silden sammen, Dagen efter foer de bort, og tog Silden med sig, hvor de siden foer hen veed
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icke dette Vidne. Anna Olsdatter ibid, giorde Eed og vidnede ligesom forrige Vidne
enstemmende. Cit: begiærede Tingsvidne.
Kammer Raad Nagel paa Justitiens vegne, lader Stevne Anders Anders: Svardal for
skieldsord, mod Pernille Simonsdatter, den indstevnte møtte icke, thi fremstoede
Kaldsmændene Nils Standal, og Holger Stavanger som afhiemlede Eedlig Stevnemaalets
lovlige forkyndelse: til Vidne Marte Olsdatter, og Marte Trueldatter Svardal. item Morten
Anders: ibm. det sidste Vidne møtte, giorde Eed og vidnede: at i fior Sommer paa Stølen,
hørte hand at Anders og Pernille kieckledes, hun græd, men hand hørte icke at hand skieldte
hænde for noget.
Eragtet
Anders Anders: Svardal, forelægges at møde til næste ting, da de udeblevne Vidner Marte
Olsdatter, og Marthe Truelsdatter give lavdag under lovens faldsmaal at Vidne hvad de af
veed. Pernille bør og møde til Vedermæle.
Jacob Berentsen Nøttingnes, lader Stevne Simon Olsen Nøttingnæs for Skieldsord mod hans
Kone. Den indstevnte møtte icke, thi fremstoede Kaldsmændene Nils Standal, og Holger
Stavanger, som Eedlig afhiemlede Stevnemaalets lovlige forkyndelse for Simons broder
Kone: till Vidner Anders Marcusen, og Aalet Andersdatter Kinden, uden faldsmaal Stevnt,
men icke møtte.
Eragtet
Simon Olsen Nøttingnes forelægges lovdag at møde til næste ting, og Vidnerne Anders
Marcusen og Aalet Andersdatter under faldsmaal.
Ole Mickelsen Kyper i Bergen, lader Stevne Lars Larsen Nordal for Gield 8-2-8 s., den
indstevnte møtte icke thi fremstoede Kaldsmændene Nils Standal og Holger Stavanger, som
afhiemlede Eedlig Stevnemaalets lovlige forkyndelse i hustruens paahør. Derpaa blev Lars
Larsen Nordal forelægges lovdag til næste ting.
Ole Jansen Vaage lader Stevne sin Moder Kari Torgersdatter, for hun icke vil rydig giøre hans
jord Tyvold, som hun bruger og hand beboer. Ligesaa Cornelius Sortevig som hændes
laugværge, ingen af de indstevnte møtte, thi fremstode Kaldsmændene Nils Standal, og
Absalon Havnen og afhiemlede under Eed Stevnemaalets lovlige forkyndelse. nu møtte
Enken, og samme sagde at hun selv behøver Gaarden thi hun har smaa børn. Citanten sagde
hand behøver selv sin ejendoms jord thi hand er baade odels Mand, Jordejer, og bodsslids
Mand.
Eragtet
Da laugværgen Cornelius Sortevig icke møder forelægges hand at svare til næste ting, men
skulde hand veigre sig, faar Encken med øvrighedens Samtycke forsyne sig med en
laugværge som hændes Sag bør forsvare. Da der efter om Sagen imidlertid icke skulle blive
forlig, siden skal kiendes hvis rett var.
Johannes Høvig lader Stevne Johannes Hødal for Skieldsord, til Vidne Mons Aalen, og
Bendix Lars: Hopen. Hvercken den indstevnte eller Vidnene møtte. thi fremstoede
Kaldsmændene Holger Stavanger, og Anders Stenevig, som afhiemlede under Eed
Stevnemaalets lovlige forkyndelse for Johannes Hødalens Kone, og for Vidnene under
Faldsmaal.
Eragtet Johanes Hødal gives lovdag til Høstetinget og Vidnene Mons Aalen, og Bendix
Hopen under faldsmaal.
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Item møtte Stevnevidnerne i Samson Vasbottens Sag, Anders Stenevig og Holger Stavanger
som afhiemlede Edelig at Tosten Hødal i hans Kones paahør er lovlig Stevnt. Vidnet Nils
Standal giorde Eed og vidnet: at i fior Sommer paa tinget her i Hellevigen, hørte hand at
Samson og Johannes Hødal, blive i Ædru tilstand forligte om at bytte deres Jorder, og den
som brød forliget skulle give den anden 10 rdr. Peder Sørgulen vidnede Edlig ligesom forige
Vidne, med tillæg at Torsten reserverede at tage sin nye Stue derfra og at bytte skulle skee til
næste Sæde tid. Gunder Hermods. Stavanger Vidnede Edlig: ligesom de andre med tillæg at
blev haandraacket, hand ved icke om de var Ædrue eller Drucken. Torsten Larsen Hødal,
gives lovdag til næste ting; og Vidnet Anna Andersdatter øvre Standal under faldsmaal.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 81a-82a
Dato: 21. november 1761
Sted: Hellevigen
Hans Pedersen Knapestad, Contra, Christopher Søndervog efter forige tiltale. Den indstevnte
møtte og vedtog varsel, men sagde at hand har Stevnt Contra til Vidnene at anhøre og lide
Dom. Hans Pedersen og de flere møtte og vedtog varsel efter Contra Stevning, men begiærte
Sagen opsat til paa Mandag, som bevilget blev.
Hans Pedersen Knapstad, Hans Hofland, og Ole Siursen Eegefiord, lader Stevne Christopher
Søndervog for Skieldsord, til Vidne Ole Rasmus: Knapestad, og Absalon Lars: Langedal: Den
indstevnte møtte og vedtog varsel. Vidnet Ole Rasmusen Knapestad møtte giorde Eed og
vidnede at i Sommer paa tinget for Retten da en Sag om landslod imellem Parterne var for
Retten, sagde Christopher nu det samme hand kom for Retten til Citanterne, der har været
mange Mænd som har kastet paa samme Stæd, men ingen saa Skielmsagtige som de, mere
veed hand icke. Absalon Larsen Langedal giorde Eed og vidnede: i alle maader med første
Vidne eenstemmende, begge Vidnene sagde at de den tid sadt Retten som laugrettes Mænd.
Citanterne bad om Dom efter loven med omkostningen. Den indstevnte bad om opsættelse til
paa Mandag som bevilget blev.
Samson Varbotten, Contra Torsten Hødal, efter forige tiltale. Den indstevnte Torsten møtte og
vedtog varsel. Citanten sagde at hand icke behøver flere Vidner, men begiærede Dom efter
hans forrige Vidner. Torsten sagde at naar Citantens Jord Ejere skriftlig tillader byttet da er
hand villing at holde sit løfte, og derfor og videre havde hand ej at svare.
Eragtet
Sagen optages til paakiendelse
Jacob Berentzen Holmen, Contra, Simon Ols: Nøttingnæs, efter forige tiltale. Den indstevnte
møtte og vedtog lovlig varsel. Vidnet Anders Marcusen giorde Eed og vidnede: at hand ingen
tid har hørt at Simon har talt noget om Citanten. Vidnet Aalet Andersdatter Kinden møtte
icke, men havde forfald for haart vejr skyld. Lars Jacobsen Nøttingnæs giorde Eed og
Vidnede ligesom forige Vidne. Citanten begiærede Sagens opsættelse som bevilget blev, med
forelæggelse for Aalet Andersdatter under falsmaal.
Kammer Raad Nagel, Contra, Anders Anders: Svardal efter forige tiltale, den indstevnte
møtte icke, thi fremstoede Kaldsmændene Holger Stavanger og Gunder ibid, som afhiemlede
under Eed Stevnemaalets lovlige forkyndelse. ingen af Vidnerne møtte, men de havde
Sygdoms forfald, vel havde de siste Vidne for tolcke for 2de andre Vidne Jacob og Knud
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Paulsen Stedal, at i fior 8te Dage før Jul, sagde Anders til Pernille, du er værre end en Purcke,
og ieg skulle have giort mange horunger paa dig som ieg ville.
Eragtet.
De 2de udeblevne Vidner Marthe Olsdatter, og Marthe Trulsdatter forelægges for næste ting
at møde og vidne under faldsmaal.
Anders Andersen Svardal lader Stevne Pernille Simonsdatter for beskyldning; Den indstevnte
møtte og vedtog varsel. Vidnene Christi Andersdatter og Marthe Olsdatter møtte icke, thi
fremstoede Kaldsmændene Holger Stavanger og Gunder Standal, som afhiemlede Eedlig
Stevnemaalets lovlige forkyndelse for Vidnerne under falsmaal.
Eragtet
Christi Andersdatter, og Marte Olsdatter Svardal bør møde til Sommertinget og Vidne i Sagen
under falsmaal.
nu var Dagen forløben, thi blev med de øvrige Sager giorte opsættelse til i over Morgen d: 23
Ditto, da Retten igien blev sadt.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 82a-83b
Dato: 11. oktober 1762
Sted: Schorpen
Ao. 1762 d. 11 Octbr. blev efter Hr. Cammer Raad og Foged Hans Thiis Nagels Reqvisition
og foranstaltning af Dato 7de ejusd: paa Gaarden Schorpen Brantzøe Skibrede og Kinds Sogn
foretaget en Examinations og besigtelsis Forretning over et dertil indbragt Skib fundet uden
folk i den aaben Søe udaf Præsten til Kinds Præstegield Hr. Frantz Fuhrmands folk,
nærværende bemeldte Hr. Cammer Raad og Foged Nagel samt 8te Eedsvorne
Laugrettesmænd neml: Lars Larsen Seljesæt, Simon Larsen Høvig, Simon Olsen
Nøttingenæss, Annanias Olsen Stavanger, Marcus Larsen Nøttingenæss, Berent Mosesen
Oldvoren, Andreas Marcusen Nøttingenæss, Holger Anderssen Stavanger.
Cammer Raad Nagel indleverede til Retten Præsten Hr. Fuhrmans Notifications Skrivelse,
hvilket han som finder af Skibet formedelst sine folk har fundet sig forbunden til at giøre,
henseende til Skibets Indbringelse paa Havene, samme er dateret 6te Octobr. Sidstleden, og
lyder saaledes: derefter indfandt Hr. Fuhrmand sig selv for Retten og fremstillede til
Examination og Forklaring aflæggelse tvende hans Tiæniste drænge navnl: Mads Madsen
Gryten og Anders Antoniisen Tirdalen, som vare da der i hans ærinde havde fundet Skibet.
Den første Mads Madsen forklarede da, at han og hans Medtiener Anders vare i deres
Husbonds ærinde roede ud paa Søen forrige Tiirsdag for at fiske, og da de var kommen
omtrendt ¼ miil inden Land, saa synes de at de fornam et Segl langt ude i Havet, dog kunde
de endnu ikke giette sig til, hvad fartøy det kunde være, de tænkte dog det kunde maaske være
et Skib, som vilde have Loos, og derfor seglede de ud til det indtil de kom dertil, da de raabte
om der var folk om bord, og at Skibet som havde mistet sit stoer, og hvis Storemast var
tvertover afbrudt uden Toug og Takkel, maatte være et virkeligt vrag; de vilde derpaa bestige
Skibet for at bringe det ind til Land, men som der var et Fald eller Skiær tæt ved, laae de en
tiid lang og biode for at se sig om efter andre baader, som kunde være paa Havet, for af dem
at faae sætte hielp til sig, da de frygtede for at Skibet kunde have kommet til Skade, om de for
allene?? strax, vildet foretaget sig at bringe det ind til Land, saaleedes laae de da bestandig
ved Skibet, og roede omkring det omtrent en halv Tiime, da ?? Søren Larsen Schorpen, paa
hvad maade de bæst skulde fange an at indbringe Skibet, og forlange?? deres hielp dertil.
Derpaa steege de op paa Skibet, og saae efter om der fandtes Folk, men der var ingen at finde,
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dog var Skibshunden endnu ved Skibet, derpaa giorde de Mezans Seglet derpaa til rette, og
seglede saaledes indefter til Landet, betiænende sig i Stæden for Styre af et stoert KabelToug, som de kunde see, at Skibsfolkene selv, før de forlod Skibet, men have betienet sig af;
saaledes seglede de hen ved øe fierding vej, da Johannes Olsen og Johannes Larsen Schorpen
kom til dem, havende sin Dræng i baaden hos dem; dog kom ingen af dem om bord, men
bleve strax skikkede til Lands igien, for at komme ud igien med større baad og forskaffe dem
fra Landet meer Folkehielp til at arbejde med Skibet; en tiid efter at disse vare bortrejste kom
Hendrich Olsen i Kindesundet om bord med tvende sine Drænge, ved hvis hielp de da sadte et
Segl op paa den afbrudte Store Mast, i hvilken bemeldte Hendrich selv kløv op, end og med et
slags fare, for at faae dette Segl op, som meget hialp til siden, da de skulde tørnes med Skibet
paa Havnen; imens de vare at arbejde med dette Segl, kom Jacob Evindsen i Vaagen selv
tredie til dem om bord, og var behielpelig mod; saa seglede de fort, og styrede ved hielp af
ommeldte Kabel-Toug, og det uden boxering, men loed nogle af de ankomne baade fare
omkring for at lodde paa Grunden, som ligger Synden paa de saa kaldede Tydske fald, paa
hvilken Grund de da kastede det mindste Anker ud; hvor de da laae omtrent 4re Timers Tiid,
og imidlertid de der laae, satte de ind det store Kabel-Toug, hvorimod de havde styrt Skibet;
da de havde faaet det ind begyndte det udkastede Anker at løsne fra Grunden, men det fæstede
sig strax igien, men for een Sikkerheds Skyld loed de dog det store Anker tillige falde, en halv
times tiid derefter, da Vinden, som havde været noget stærk, begyndt at lægge sig, vandt de
igien op det store Anker, og sadt baaden for, for at vilde boxere Skibet, og prøve om det vilde
gaae an førend de dristede sig til at lette det liidet Anker; men da de merkede, at det gik an,
loed de føre Dræggen med en lang liine ind efter mod landet, og kastede den i Grunden,
hvorefter de ved samme tilligemed boxering halede Skibet alt meere og meere ind efter, og
imidlertid hidsede det liidet Anker op; da de derpa havde naaet Dræggen, trækte de den igien
op, og siden alleene boxerede Skibet, indtil de kom til Nærøen, hvor de fik Toug i Land, og
vare der nogle og tredive Mand, som saaledes boxerede; i bemeldte Nærøen bleve de ikkun en
liiden Tiid, for at hviile sig, da de igien begav sig til at boxere, og bragte Skibet saaledes her
ind til Schorpe-Vaagen, hvor det nu ligger, hvilket skeede Onsdagen; hvor de da for det
første, saa som de vare udarbejdede, allerminste? kastede Toug i Land for at see det
conserveret, i hvilken Rand det laae indtil Torsdagen, da de førte Anker ud, og fortouget det
til havns med 7 Toug; Skibet fandt de gandske ??grunneret; Lugerne aabne, Cajhutten uden
Dør, og alting taget deraf; i tuften befandtes nogle Skibskister aabne og til deels synderbrudte;
den afbrudte Store Mast var løsrykket, og igien styttet til Dækket med brænde-veed stykker,
ligeledes og Mazan Masten; et Stykke af et Segl laae der, hvoraf den øvrige Part var afskaaret
fra tellings-Touget; vandet i Skibet stoed indtil det øverste af Lasten, som de sluttede sig til,
saavidt de kunde see, at være Træe-last; dog meener de at det var Styrtnings Vand; thi man
kand ikke merke, at Skibet skulde være læk. Den anden af Præstens Drænge Anders
Antoniusen sagde sig intet andet eller videre at kunde forklare, end hvad hans Med-tiener nu
har forklaret. Cammer-Raad Nagel, som herved havde hans Majestæts interesse at paa-agte
saavel som Præsten Hr. Fuhrmand, som Finder af Skibet forlangede af Retten at de afhørte
maatte beedige deres forklaring, hvorpaa Eden blev dem af Retten forelagt og betydet, da de
saaleedes med Fingre oprækte bekræftede deres giorde Deposition med sin Eed. Af de
tilkommende hielpnings Mænd ved Skibet blev for Retten fremkaldet Søren Larsen Indre
Schorpen som under Eed forklarede, at hand med 2de Mænd fra Nordfiord navnl: Hans
Erichsen og Lasse Jonsen Ryg kom ud til Skibet, da de fo?? Præstens Drænge allereede vare
ved Skibet, hvilke de og begierede deres hielp for at bierge Skibet, og gik de da sacartlig?? op
paa Skibet; i det øvrige veedste han intedt andet at forklare, end hvad der af Præstens Drænge
allereede var forklart, alleene med det Tillæg, at de første 5 Mand, som kom paa Skibet,
kunde gierne have løst udkastet Ankerne, hvorved Skibet i det vejr, som da indfaldt, kunde
have standset at stæds og blevet liggende, indtil de kunde have faaet fleere folk til at arbejde
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med. De 2de Nordfiordinger Hans Erichsen Fæster boende paa Ryg i Gloppens Skibreede og
Lasse Jonsen Ryg forklarede ligeleedes under Eed gandske og i alt overeensstemmende med
forrige Deponentis udsigende. Fleere Personer agtede hverken Cammer-Raad Nagel ej heller
Præsten Hr. Fuhrmand fornøden at lade afhøre. Hvad besigtelses Forretningen og Skibets
derved forefundne omstændigheder angaaer; da vare vi om bord derpaa, og befandt det
liggende paa Schorpevaagen, dog ikke paa det inderste, hvor det ikke kunde flyde og
formedelst et i vejen liggende Skiær; et af de største Ankere var udkastet for det med bøye til,
og var det belagt med 2de Kabel-Touger og derforuden med 5 Liiner af middelmaadig
Tykkelse, hvilket alle hører Skibet til, og hvoraf de 2de vare heele, men de øvrige bestoede af
Skiøtninger, ligeleedes var og Dræggen sadt ud i det uden for liggende Skiær. Paa Skibet
befandtes desuden et stort Anker og et Varpeanker, Roreet var borte og de 2de nederste Roerlykker vare borte; Store Masten tversover afbrudt ved Gaffelen som og var borte; thi Skibet
har uden tvivl været et Gaffel Galliot Skib, og var den igien fastslaget Masten igien forrykket,
men igien fæstet med brænde-veed stykker; Hoved-bogsprudet var i behold, men jagerbomben borte; paa dækket befantes store baaden som var knuset noget i stykker bagen til,
samt store Aare og 2de mindre ditto, en afbrudt Mast til store baaden, og en lang gvareSpiire?,
en jage-Liine gandske nye, 6 Vandfader, hvoraf de 4re vare med Jernbaand paa; bægge
Spillene og bægge Pomperne vare i behold; Mazon-Masten heel dog forrykket ligesom store
masten; udj tvinnet? fantes 4re Søekister opbrækkede og beskadigede, samt tvende EegeTønger. Cajhutten befantes aaben med nogle gamle fordærvede Eege-Fustagier udj; udj
Kiælderen under Cajhutten befandtes 6 Tønder, hvoraf de 2de som vi kunde komme til at see
til gavns, vare merkede med GEWR og saavidt vi derfra kunde see, befantes Lasten ikke at
bestaae udj andet end Trælast af adskillig sort, hvorpaa Kiælderen blev lukket, og med
Fogdens og Sorenskriverens Segl paa tvende Stæder forseglet; udj Store lugen kunde vi heller
ikke fornemme andet end Trælast, hvilken blev tilslagen og forseglet 7 Stæder, udj KabelRummet kunde heller ikke andet erfares uden at der laae endeel Toug Verk og nogle Segl,
hvilket og blev tilslaaet, og ligeleedes forseglet paa tvende Stæder; endelig maalede vi Skibet
med en tyk Traad og befandt dets længde at være 47 ¾ Siællandske Alen og dets bredde tvers
over ved store Masten 11 ½ Alen, forresten for saavidt vi kunde see, var Skibet nydt og efter
anseelse Cajhutten ikke eengang endnu færdig; Hvad Havnen angaar som Skibet er indbragt
paa, da kand man ikke andet slutte, end at det, naar det vel bliver paapasset, ikke kand staae
nogen fare, hvilket sidste især Cammer-Raad Nagel loed Laug-Rettet tilspørge, forsaavidt det
endnu er Hans Majestæts interesse vedkommende, saalænge ingen Ejer har anmeldet sig. udaf
Documenter og Papirer fantes intedt uden nogle løse blade af en uefterretlig Hollandsk
journal, samt nogle sønderrevenstykke Papiir, som alt blev overleveret til Cammer Raaden for
at lade følge med Forretningen ellers er tilsidst at merke at intedt Navn befantes paa Skibet.
Cammer Raad Nagel lod tilføre at havde foranstaltet de 4re Mand af der ved Stædet
bondefolk, til at holde alternative Vagt paa Skibet dag og nat ?? nærmere Høy Øvrigheds
Ordre kand ind?? hvorledes videre med dette Skib skal forholdes i øvrigt ?? han paa Embedsvegnes Forretningen sluttet og strax beskrevet som bevilget blev.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 90a-91a
Dato: 22. november 1762
Sted: Svanøen
Cammer Raad Nagel paa Justitiens Vegne havde ladet indstævne Halver Nielsen Hofland for
fortillig Sammenleje. Den indstævnte møtte ikke; thi fremstoede Stævnevidne Holger
Andersen Stavanger og Jetmund Johannesen Nere Standal, og inden Eed afhiemlede
Stævnemaalet i den indstævntes eget Paahør.
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Eragtet
Den indstevnede gives Laugdag til Sommertinget nest kommende
Johannes Hansen Hødal lader indstævne Massie Caspersdatter i Furresund for Ærerørige ord.
Den indstævnte mødte ikke; thi fremstoede Stævnevidnerne Niels Andersen Standal og
Holger Andersen Stavanger og Eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse i den
indstævntes Mands Mons Furresunds Paahør. Til Vidne Jens Andersen Holmeset, Joseph
Kraakenes, Giert Mortensen Giervigen. Jens Andersen Holmeset giorde Eed og vidnede: at i
vaar fisket i fior var Citanten noget beskiænket, og den indstævnte vilde jage ham paa dør,
men erindrede ikke rettere eller andre ord af hende, end at hun sagde med det samme, I er et
bæst, som bør drives paa dør, paa morgenen efter da Citanten var blevet ædrue, baed han om
forladelse for hvad der kunde være passeret i Aftes, men hun var gandske Moqnant og vilde
ikke svare. Joseph Kraakenes giorde Eed og vidnede, at vidste intet meere eller mindre at sige
end foregaaende Vidne. Citanten begiærede alleene Tingsvidne her over beskrevet, da han
førrelsen loed Sagen i sig selv falde. Tingsvidnet bevilges.
Cammer Raad Nagel paa justitiens vegne lader stævne Anders Helmichsen Øfre Standal for
fortillig Sammenleje. Den indstævnede mødte og vedtog lovlig Stævning og tilstoed
beskyldningen. Foegden eftergav Sagen.
Marie Axelsdatter Steenhofden lader stævne Jacob Andersen Svardal og Anders Helmichsen
øvrestandal angaaende et Kor hun skal have udaf Gaarden øvre Standal. Paa Jacob Svardals
vegne mødte Peder Jacobsen Ousen vedtog han lovlig varsel og declarerede, at vil ikke
Anders Helmichsen Opsidder betale Kaaret til hende, kand han gaae for gaarden. Anders
Helmichsen mødte og vedtog lovlig Varsel, men sagde at han vilde hun skulde være i huuset
hos ham, saa vilde han give hænde Kaaret, men hun sagde at det kunde hun ikke giøre, og var
efter Conditionerne til Koret ikke forbunden dertil. thi leverede hun til Retten en bøxel
Sæddel til den forrige beboer af Gaarden, hvorudj Koret var determineret dateret d: 13 July
1756. Sagen optages: begge parter declarerede at forliges paa saadan maade, at han svarede
Koret neml: 1 tønde Korn 1 Koe fødder og et Smale fodder aarlig, samme leveres hende, hvor
hun opholder sig, som at erstatte hende 2 mrk. 8 s: udj Processens Omkostninger.
Hans Pedersen Knappestad, Hans Hovland og Ole Siursen Echefiord contra Christopher
Olsen Søndervaag efter forrige Tiltale. Den indstævnte mødte og vedtoeg lovligt Stævnemaal.
til Vidne Johannes Andersen Ousen giorde Eed og vidnede: at den indstævnte toeg imod en
stoer Fierkejping paa 14 Tønder hvorudaf han skulde betale til Cammer Raad Nagel Landslod
og for toe Mand Mandslod, neml: for ham selv og en Karl til, ellers var der i baaden en liiden
Dræng som ikke kunde i henseende til sit arbejde vente Mandslod; hver Mand fik til
Mandslod 2de Tønder. Der var seldt?? intedt garn eller Noed sadt for Viigen, ikke heller hørte
Vidnet at den indstævnte forbøed eller vilde hindre Citanterne i at kaste. Anders Gundersen
Tonning over 20 aar gammel har været til Confirmation, giorde Eed og vidnede: i allemaader
som forrige Vidne. Den indstævnte begiærede opsettelse til i morgen for at producere et
Tingsvidne, som ham i henseende til denne Sag har ført for birke Tinget.
Eragtet
Den forlangte Opsettelse bevilges til i morgen.
Hans Knappestad etc: contra ditto for Skiældsord efter forrige Tiltale. Den indstævnte mødte
og vedtoeg lovlig varsel. Citanterne begiærede Dom men den indstævnede forlangede
Opettelse til i Morgen for at producere Tings Vidne.
Eragtet
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Den forlangte opsettelse bevilges.
Gunder Gundersen Knudsen!! Emmiellen lader stævne Anders Larsen Svardal at svare
hannem arvemidler, som han haver oppebaaredt og fremviise Skiftebrev. Den indstævntes
Søn Anders Andersen mødte og vedtog lovlig varsel paa hans Faders vegne. men han sagde,
at hans Fader ikke havde oppebaaret, været formynder for ham eller indesadt med nogen arv
for ham. Citanten begiærede Opsettelse til Sommertinget for at føre Vidner i denne Sag.
Eragtet
Den forlangte opsettelse bevilges til næste Ting
Simon Mathiassen Svarthomle efter hr. Fuuhrmans Ordre som Ejer lader indstævne
Oppsidderne paa Horstad Johannes, Stephen og Tommes Horstad til Vidner at anhøre
angaaende at de fornærmer Opsidderne paa Svartholmen i henseende til deres Stølshage. De
indstævnte mødte ikke thi fremstoede Stævne Vidnerne Absalon Ramstad og Halvar
Langedalen og afhiemlede under Eed Stævningens lovlige forkyndelse med meere end 4re
Ugers Varsel for Tommes og Stephen i eget paahør, men for Johannes sin Kone. Til Vidner
Halver Knappestad, som giorde Eed og vidnede at han er opførd og har været til han var over
30 aar paa Gaarden Svarthomle, og veed ikke, at Horstad Mændenes Creaturer i al den tiid,
kom over det Stæd i udmarchen, som kaldes Stien, ikke heller at de sloeg høe ovenfor samme
Stæd, ikke heller huggede der i Marken vitterlig. Derimod har Opsidderne paa Svarthomle
stædse betient sig udaf dennes Mark, og anseet sig tilligemed Angledalen tilhørende. Elias
Hansen Vallastad giorde Eed og vidnede at han for over 30ve aars tiid siden tiente i
Angledalen hos Daniel og i den tiid befandt han det i alle maader ligesom forrige Vidne har
forklaret; med tillæg at Daniel i Angledalen hans Husbond kom en gang over at folk neden for
Fieldet havde hugget der inde i Mark, og maatte gaae i mindelig forliig med ham derom.
Morten Rasmusen Løkkebøe giorde Eed og vidnede, at han var føed paa Homlestøl nærmeste
gaard ved, var hiemme til han var 20 aar gammel, og er herom 24 aar siden han kom derfra,
og i al den tid kom der fra ingen af dem inden for Fiældet enten Creature oven for Stien, eller
sloeg de eller huggede der: ikke heller har han siden hørt, at de har betient sig deraf før nu paa
nogle aar, hvilket Vidnet meget forundret sig over. Hr. Fuuhrmand som selv imidlertid kom til
Retten forlangede et Lovformelig Tingsvidne herom udstæd, som bevilget blev.
Onsdagen d: 24de ditto blev Retten igien sadt
Hans Pedersen Knappestad med flere contra Christopher Søndervog. Den indstævnte kunde
inden denne Tid ikke faae sit paaberaabte Tingsvidne, og begiærede derfor opsettelse til
Sommertinget.
Eragtet
uagtet Sagen har staaet temmelig længe hen, vil dog Retten tillade denne opsettelse, dog af
den indstævnte til nestkommende Sommer Ting paalægges at fremkomme med alle sine
beviisligheder.
ditto contra ditto. Den indstævnte begiærede opsettelse, da han ikke har kundet faae det
paaraabte Tingsvidne.
Eragtet
Opsettelsen bevilges til nestkommende Sommerting.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 103a-105a
Dato: 13. juli 1763
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Sted: Svanøen
Cammer Raad Nagel contra Halvar Nielsen Hougland efter forrige tiltale. Cammer Raaden
forlangede Sagen opsadt til Høstetinget forsaavidt han vedste, at den indstævnte var paa
Rejsen til Byen, hvilket bevilgedes.
Gunder Knudsen Emmielden contra Anders Larsen Svardal efter forrige Tiltale. Partene møtte
for Retten. Citanten Gunder og indleverede et Skifte-brev efter Jacob Halvorsen Grov af 3die
Juny 1733, hvorudaf han viisede, at hans Morbroder Peder Andersen derudj var tilfalden 2
rdr. 4 2/3 s:, hvilken havde bortrejst til Nordland, og der skal være døed, og efter samme er
Citanten og hans Syster arvinger; deres arve-Part paastoed Citanten at være beroende hos
Anders Svardal, som nu er døed, men som han holder for at Sønnen Anders Andersen nu bør
svare til, eftersom hans Fader skulde i det bemeldte Skifte-brev være indsadt til Værge for
hans da bortrejste Morbroder; men som de sidste blad af Skifte-brevet vare bortkomne, kunde
det ikke erfares om det saaledes forholdt sig. Anders Andersen loed tilfore, at han vedste
aldeles ikke om denne Arv, og troede ikke at hans Fader har sadt inde med noget deraf, og var
det forunderlig, at det ikke i saa lang Tiid af vedkommende skulde vært paatatt. Parterne
forlangede Opsettelse til Høste-Tinget, om Sagen imidlertiid kunde paa anden maade blive
afgiort; hvilken opsettelse blev bevilget.
Cammer-Raad Nagel paa justitiens vegne har ladet indstævne Ævind Halvorsen Vejesund for
at have taget 2de Sauer fra Marcus Solem; til Vidnes desangaaende at anhøre og dom at lide.
Den indstævnte mødte og vedtog lovlig Varsel til Vidner under Falsmaal vare indstævnte
Mons Andersen Hødal og Brite Furesund, som bægge mødte, og Foegden begiærede afhørte.
Mons Andersen Hødal giorde Eed, og vidnede: at i fior Sommer kom Marcus Solem og bad
Vidnet skulde følge ham til Søes, som og Vidnet giorde, og da toeg Marcus et Lam ud af
Nøstet, og spurgde Vidnet om han ikke kiændte ham Lammet til, hvortil Vidnet svarede, at
det trøstede han alletider at giøre sin Eed paa, og fortællede Marcus tillige, at han havde taget
Lammet igien af Øen fra Evind Vejesund, som han meenede havde taget 2de Lam fra ham.
Brita Rasmusdatter Furresund hørde Eeden oplæse giorde den, og vidnede: at hun var med
den samme tiid, som forrige Vidne har meldet, og veed altsaa hverken meere eller mindre om
Sagen at sige, og veed hun vist at Lammet hørte Marcus Solem til. Den indstævnede tilstoed
at han havde taget 2de Lam fra Marcus Solem, men det eene havde han faaet tilbage paa den
maade Vidnerne har sagt, og for det andet havde han givet Marcus en Sau. Foegden
begiærede Opsettelse for at lade indkalde Marcus Solem til nøyere Oplysning.
Eragtet.
Den forlangte Opsettelse bevilges til neste Høste-Ting.
Jomfr. Karen Nagel havde ladet som Ejer af Vefrings Kierke ladet indstævne Ole Johannesen
Nedre Grytten for Laxe-Tiende for afvigte aar 1762, til Dom at liide og omkostninger at
betale. Den indstævnte mødte og vedtoeg lovl: varsel; men tilbøed forliig, som af Citantinden
blev modtaget.
D: 15de ditto continuerede Retten, og blev da:
Foegden havde paa justitiens vegne ladet stævne Gunder Andersen og Lars Andersen
Schorpen paa sin Stef Søns vegne Gerdt Johannesen for at have taget Smaler paa Øen lidtle
Batallen, til Vidner at anhøre og Dom at liide. bægge de indstævnte mødte, men Lars
Anderssen formente, at dette var en Sag, som angik hans Stev-Søn, som sidder paa
Manufacturet i Bergen og ikke ham, hvorpaa Foegden frafaldt Stævnemaalet i henseende til
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bemeldte Lars Andersen. Til Vidner under falsmaal vare indkaldede Bendix Andersen
Schorpen og sammes Hustrue Lisbet Gregoriusdatter, hvilke bægge mødte; og af Foegden
forlangedes afhørte. Bendix Andersen Schorpen giorde derpaa Eed og vidnede, at han med sin
Søn en liden Gudt var i Vinter kort for Gregoriusmisse ude paa Søen, og kom da roende ind
under en holme kaldet Teisthalfen??, hvor der oppe i en Viig laae en baad, og da Vidnet vilde
roe der op imod; kom der en Smale-Tarm, efter anseende som af en nyeslagtet Smale,
rækende fra baaden, og saae da Vidnet at den indstævnte Gunder Andersen tilligemed Lars
Andersen sprang op af baaden, og vilde hiemme sig, og saae Vidnet tillige, at der laae fersk
Smale-Talg over for deres baad paa Tangen, samt Uld-dotter; derpaa rejste Vidnet sin vej
igien, men traf Gunder siddende i holle uden for et Ness; Vidnet spurgde ham, hvor de havde
været, han svarede paa Fiskerie, videre vilde han ikke indlade sig i Snak, men gikk op ad
Hougen. Lisbet Gregoriusdatter aflagde Eeden, og vidnede: at samme dag som hendes Mand
har omvidnet, saae hun at der kom en baad fra Litle Batallen, og fore hen til Teistdalsholmen,
hvorefter hun saae og den baad, som funden?? Mand var paa at fare derfra, og efter at han var
rejst derfra igien, kom den samme før omtalte baad derfra, og foer Søe og udefter, og har
Vidnet ikke fornemmet andre baader at fra derfra eller til i bemeldte Tiid; men hvor der var i
den ompasserede baad, veedste Vidnet ikke førend hendes Mand kom hiem og sagde hende,
at der var Gunder og laae. Foegden forlangede Sagen opsadt til neste-Ting for at indstævne
fleere Vidner; hvilket og den indstævnte forlangede paa sin Siide.
Eragtet.
Den forlangte Opsettelse bevilges til neste Ting
Foegden loed tilspørge Laugrettet og tilstædeværende Almue, om Jacob Berentsen Lund ikke
kand taale af sit Øltapperie paa Nøttingenes-holmen at svare de 2 rd. i Extra-Skat efter det i
aaret 1757 allernaadigst udgives Paabud? Hvortil saavel Laugrettet som Almuen svarede, at
han efter sine omstændigheder umuelig kand taale at betale dette Paabud, allerhelst da han
udaf dette sit Øltapperie ikke engang heele aaret igiennem kand giøre sig saa meeget i fordeel,
thi han har ingen Søgning uden det skal skee formedelst imp?? af een eller anden af Almuen
enten i fiskets tiider eller paa sin Kierke-Rejse kand nødsages til at opholde sig der. Herover
forlangede Foegden at lovformeligt Tingsvidne som bevilget blev.
Videre loed Foegden tilspørge Laugrettet og tilstædeværende Almue, om Catrine
Andersdatter Tingnesset er af saa Fattige omstændigheder, at hun intedt er ejende til at kunde
betale sin Indlemmelse i Hospitalet med, da hun med Spedalsk Syge er blevet behæftet,
hvorom Foegden fremlagde hendes Præstes Provsten Hr. Lunds attest? Ligeledes og om
Abraham Clasen Domben og Anna Clasdatter ibid:, som og er med Spedalsk Syge befængede,
og hvorom den constituerede Pastor til Kinds Præstegiæld hr. Lunds attest blev produceret,
ikke formaaer selv deres indlemmelse i Hospitalet at betale? Hvortil Laugrettet og Almuen
svarede, at det var dem vel bekiændt, at disse tre boende og med Spedalsk Syge befængte
Mennisker intedt ejende, hvormed icke selv kand betale deres Indlemmelse i Hospitalet.
Herom forlangte Fogden et lovligt Tings-Vidne meddeelt; som bevilgedes.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 120a-124b
Dato: 14. november 1763
Sted: Svanøen
Cammer Raad Nagel paa just: vegne contra Halvor Nielsen Hougland efter forrige tiltale.
Fogden havde igien i continuation af forrige ladet indkalde den Sagskyldige til Doms Lidelse.
Den indstævnte møtte og tilstoed at hans Hustrue kom i barselsæng nesten ½ aar førend deres
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bryllup, men han var fæstet med hen før, og formodede altsaa at blive frie for bøderne.
Foegden paastoed i anledning af den Indstævntes egen forklaring, at ham maatte tildømmes
Lejermaals-bøeder, da her et virckeligt Lejermaal begaaet.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen.
Cammer-R. Nagel paa just: V: contra Ævind Halvorsen Vejesund efter forrige Tiltale.
Foegden havde denne sinde og ladet indkalte Marcus Solem til at giøre sin forklaring over
Sagen. som mødte, og declarerede, at hvad Ævind Vejesund for Retten haver udsagt,
forholder sig saaledes i alle maader. Den indstævnte selv mødte ikke ej heller nogen paa hans
vegne, men Foegden paastoed Sagen paadømt i følge hans egen Tilstaaelse.
Eragtet
Sagen optages til doms til i Morgen
Cammer R: Nagel paa just: v: contra Gunder Andersen Schorpen efter forrige Tiltale.
Foegden loed tilføre, at den anden paagiældende navnl: Gerdt Larsen var nu fra byed
hiemkommet, og forlangede derfor Sagen opsadt til samme Tinget, at han tillige kunde
indstævnes.
Eragtet
Sagen opsettes efter begiær til nestkommende Sommer-Ting
Cammer-Rd: Nagel paa justitiens vegne contra Halvor Nielsen Hougland
Afsagt
Af den Indstævntes eegen forklaring for Retten sees at han har haft utilladelig omgiængelse
med sin Hustrue i saa lang tiid for hans bryllup, at samme vel i sig selv er og bliver virkeligt
Lejermaal, dog som offentlig Trolovelse er til paa følgende bryllup saa betimelig gaaet for
sig, at man ikke kand supponere er Løs Omgiængelse uden hensigt til Ægteskab, Kiænder for
Rett: at den Indstævnte Halvor Nielsen Hougland bør alleene i følge Lovens 6te bogs 13 cap:
1 art: bøede sine Ægte-bøder for sig og Hustrue med 3 rd. 2 mrk. og 4 s: samt betale Rettens
gebyr med 1 rd. – Dommen efterkommes inden 15 dage efter dens lovlige forkyndelse under
Exsecution efter Loven.
Ditto paa just: vegne contra Ævind Halvarsen Vejesund
Afsagt
Som den indstævnte Ævind Halvarsen Vejesund strax godvilligen og giørligen har rettet for
sig til den forurettede som altsaa er blevet fornøyet, og for sin Person ingen videre revange
har vildet søge, saa synes Lovens 6 bog 17 Cap: 33 art: noget for stræng til at kunde
appliceres i denne Tilfælde; dog som her i Publico er begaaet en virkelig forseelse, bør
bemeldte Ævind Halvarsen Vejesund til Rettelse i fremtiden for denne gang at bøede 2 rd. til
de fattiges-Cassa. Dommen efterkommes inden 15 dage efter dens lovlige forkyndelse under
videre adfærd efter Loven.
Martinus Andersen Kietang lader stævne Berent Andersen Floren for ærerørige Skiældsord
som skiede paa Floren i et begravelse, til at føre Vidner, doms Lidelse og Omkostninger.
Eragtet
bægge Parter forliigtes for Retten, saaledes at den indstævnte Berent Andersen declarerede at
han intedt havde paa Citanten at sige, og vilde betale ham igien hans udlagde omkostninger
med 9 mrk; som han igien erlægger ham.
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Foegden paa Justitiens vegne lader stævne Torgier Pedersen Svarthumble for Slagsmaal og
ubeqvems-Ord i Sommer mod Søren Olsen Svarthumle som og var indstævnet til
Veddermæle, og efter Sagens beskaffenhed bægge til Vidner at anføre og Dom at liide. til
Vidner under falsmaal var indstævnede Ole Svarthumble, Daarte Paalsdatter ibid, og Johannes
Simonsen ibid: Af Parterne mødte ikkun Søren Olsen Svarthumble, og af Vidnerne Daarte
Paulsdatter, thi fremstoede Stævnevidnerne: Lensmanden Niels Andersen Standal og Holger
Andersen Nærvige-Ness, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for Parten
Torger Pedersen Svarthumble, saavelsom Vidnerne Ole og Johannes Svarthumble i eget
Paahør. Det mødende Vidne Daart Paulsdatter giorde Eed, og vidnede: at i Sommeren trende
uger efter St. Hans dag kom Søren Olsen kiørende efter høe, han havde ude, da Torgier kom
han i møde, og saae Vidnet, at han løftede haanden i Vejret og sloeg til Søren, saa at samme
var foerdig til at druuse til Jorden, men hvormed han sloeg kand Vidnet ikke sige da hun stoed
et stykke ovenfor paa bøen, i det samme kom Torger sin Søn Peder Torgersen til, og toeg
Sørens Hæst, og kiørede Søren sit høe hen til hans Faders hæskie. for resten kand ikke Vidnet
sige, at der passerede Skiælds-Ord imellem dem, saasom hun stoed for langt borte, ej heller
saae hun at Søren gav mindste anledning, eller toeg imod. Peder Torgersen fremtrædede for
Retten, og tilstoed, at han toeg Søren Olsens Hæst, og kiørede høet bort; men han
fornemmede at det hørde hans Fader til, saasom det efter hans meening skal være slaaet i en
Qvie som er opryddet i fælles Mark af hans Fader.
Eragtet:
Den lovlig stævnte og ej mødende Torgier Pedersen Svarthumble gives lovdag til neste
Sommer-Ting, ligeledes Vidnerne som ikke møeder neml: Ole Svarthumble og Johannes
Simonsen ibid: gives Forelæggelse under Falsmaal til samme tiid:
Ole Simonsen Stavanger lader stævne Johannes Zachariasen Hødal at betale ham for et hors
som han haver faaet hos ham for 3 aar siden, til at Vidne i den henseende at anhøre, dom at
liide og omkostninger at betale. til Vidner under Falsmaal vare indstævnede Jochum
Berentsen og Mads Jochumsen Hødal. Den indstævnte Johannes Zachariassen mødte ikke, thi
fremstoede Stævne-Vidnerne: Lensmanden Niels Andersen Standal og Holger Andersen
Nærvignesset, og edelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for ham i eget Paahør.
Vidnet Jocum Andersen Hødal giorde Eed, og vidnede: at der var et og efter Frantz ØvreStandalen som i Skiftet efter samme blev lagt paa bye-Skyld til Thomas Zibrandtsen, Ole
Simonsen fik derpaa Frantzis Enke til Egte, som flyttede til ham til Stavanger og imidlertid
blev Øget gaaende paa Øvre-Standalen, hvorfra Johannes Zachariassen har taget den, og har
Citanten paataget sig at betale al bye-Skylden efter hans Kones forrige Mand, og til den ende
leverte Vidnet saavelsom det andet indstævnte Vidne Mads Jochumsen penge til at betale den
med til Kiøbmanden, som og var deres Kiøbmand, dog tilstoed Vidnet, at Pængene af dem
endnu ikke var betalt, men de stoede til ansvar derfor. Det andet Vidne Mads Jochumsen
Hødal giorde Eed, og vidnede: i allemaade ordlydende med forrige Vidne med det tillæg, at
horset er døed hos Johannes Zachariassen, og efter Vidnets slutning deraf, at den fik for lidet
til at æde. Citanten sagde, at Øget var vurderet og udlagt i Skiftet for 1 rd.
Eragtet
Den lovlig stævnte og ej mødende Johannes Zachariassen Hødal gives lovdag til neste
Sommer-Ting.
Hr. birke-Dommer Jan Møller haver ladet stævne hr. Cammer-Raad Hans Thiis Nagel og
Foegden hr. Jens Vorm Nagel til Tings-Vidnes Erholdelse paa hvad tiid bierke-Dommeren
rejste fra Tingstædet Sougesund forleden Sommer, samt hvad der passerede, og at fremviise
den Dom som blev aflagt mellem hr. Cammer-Raad Nagel og de 2de Mænd i Buelandet,
bægge Vidner ere stævnede under Falsmaal. Foegden hr. Cammer-Assessor Jens Vorm Nagel
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mødte paa egne og Faders vegne, og declarerede, at siden de hosterer under Svanoe birket, saa
exciperer de Forum.
Eragtet:
birkedommeren Møller fandt sig i denne Exception, som gandske lovlig, og derfor i een eller
anden maade forbeholdt sig Stævnemaalets lovlige beviisning enten ved Notarial beskikkelse,
eller ogsaa ved lovlig ind-camination i den sigtendes eller Indkaldendes at lade eller ansøge
om at beskikke en mand i sin Stæd, som Vidnerne kunde afhøres, og inden des begiærede
anstand i Sagen.
Eragtet
Eftersom den af de indstævnte Vidner giorde Exception er baade i sig selv lovlig saa og af
Citanten selv saaledes erklæret har ingen anstand eller opsettelse Stæd, men TingsvidneSagen afviises fra denne Ret. birke-Dommeren begiærede dette passerede beskrevet, som
bevilget blev.
Til et lovligt Tings-Vidnes erholdelse forlangede birke-Dommer Møller Almuen tilspurgt om
de paa ham, siiden hans Embeds Tiltrædelse havde noget ulovligt eller usømmeligt at sige
eller tillægge ham i nogen maade. Lavrettet og samtlige tilstædeværende Almue svarede, at de
havde intedt at sige paa ham. Birkedommeren forlangede dette som et lovligt Tingsvidne sig
beskrevet meddelt, som bevilget blev.
Sara Abrahamsdatter Floren lader stævne Johannes Zachariassen Hødal for giæld 4 rd. 3 mrk.
for Løn og udlagde reede pænge; til Doms liidelse og omkostningers Erstatning. Den
indstævnte mødte ikke; thi fremstoede Stævne-Vidnerne Lensmanden Niels Andersen Standal
og Holger Andersen Nærvignesset, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse
for ham i eget Paahør.
Eragtet
Den lovlig indstævnte og ej mødende Johannes Zachariassen Hødal gives Lovdag til neste
Sommer ting.
Cammer-Raad Nagel paa justitiens vegne haver ladet stevne Jacob Yttre-Rexten, Cornelius
ibid: Jørgen ibid: Anders Indre-Rexten, Lars Yttre-Rexten, Marqvar og Lars Nichøen for
forsømmelse at indfinde sig efter Tilsigelse af Skafferen til at skydse til dette aars 1763 høsteTinge. Ingen af de indstævnte mødte; thi fremstoede Stævne-Vidnerne Berendt Andersen
Floren og Berendt Mosesen Alvoren, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse i alle de indstævntes eget Paahør, undtagen for Corneliuses Kone i hans
fraværelse.
Eragtet
De indstævnte gives lavdag til neste Ting.
Cammer-Raad Nagel har paa just: v: ladet stævne Johannes Floren for ægtebøder. Den
indstævnte mødte ikke; thi fremstoede Stævnevidnerne Berendt Andersen Floren og Berendt
Mosesen Alvoren, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for ham i hans
medtiener Jacob Rasmusens Paahør.
Eragtet.
Den indstævnede gives lovdag til neste Ting.
D: 17de Ditto continuerede Retten.
Christopher Søndervog lader stævne Lars Hansen Bierchelie for han hos Baltzer Almending
har modtaget de Pænge som han efter Dom var tilhørende; til Doms Liidelse og
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omkostningers Erstatning. Den indstævnte mødte, og declarerede, at han af Baltzer
Almendings Enke har efter Mandens død modtaget 4 rd. 24 s: som vare leverede til Sal: hr.
Frantz Fuuhrmand, og nu efter hans død af Madme Fuuhrmand til den Indstævnte, for at
levere Baltzers Enke efterhaanden, som hun trænger, og hvoraf allerede er til hendes ExtraSkatt 1 rd. betalt, det øvrige er han villig til at levere Enken selv, naar hun det forlanger, men
med Citanten hos ham intedt at giøre. Citanten indleverede en Dom over Baltzer Almendings
Enke Anna Almending, hvorved hun er tilfundet at betale ham 6 ½ rd. og i Processens
omkostning 1 rd., af dato 7de July 1759. i anledning af hvilken hun paastoed, at den
indstævnte, som havde oppebaaret pænge for Baltzers Enke burde og svare til denne giæld.
Afsagt.
Den indleverede Dom er saa gammel at den behøver fornyelse til Exsecutions Erholdelse, og
disuden har den Indstævnte ikkun med Enken Anna Almending at bestille, hvilken Citanten
efter sin Dom egentlig har at søge; thi frikiendes den indstævnte Lars Hansen Bierchelie for
Citantens Tiltale i denne Sag.
Foegden Hr. Cammer-Assessor Jens Vorm Nagel forlangede af Retten paa Madme Elschen
Magrete, en Enke af Sal: hr. Rasmus Ørum forhen Sogne Præst til Kinds Præstegield her i
Sundfiord, hendes vegne et Tings-Vidne over, at de 2de af hendes Døttre neml: Giertrud og
Ide Ørum, ere ægte-børn af hende og afdøde Sal: hr. Ørum; til hvilken Ende han for Retten
fremstillede 2de godvillig mødende Vidner sc: Jan Hendrich Batallen og Lars Erichsen
Hauchaaen, som han forlangede herom tilspurgt og deres forklaring under Eed modtaget.
Hvorpaa Jan Hendrich Batallen giorde Eed, og forklarede, at Sal: Hr. Rasmus Ørum forhen
Sogne Præst til Kinds Præstegield, havde med sin hustru, Elschen Magrete i alt 8 børn, og i
blant dem vare 2de Pige-børn af de omspurgte navne: Gertrud og Jde, hvilken sidste var den
yngste. Lars Erichsen Hauchaaen giorde ligeledes Eed, og giorde ordlydende forklaring med
forrige Vidne. Fogden begiærede herover et lovformeligt Tingsvidne udstæd, som bevilget
blev.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 128b-130b
Dato: 20. februar 1764
Sted: Kindesundet
Ao 1764 d: 20de Febr. blev paa giæstgiverstædet Kindesundet kaldet udj Brantzøe Skibrede
og Kinds Sogn beliggende efter Reqvisition og foranstaltning af Velædle og Velyedig
Cammer Rd og Foeget Hans Thiis Nagel foretaget og holdet et Examinations og besigtelses
Forretning over et Vrag-Skib, funden udenfor Søen og der paa Havnen indbragt, nærværende
ved Retten den adjungerede Foeget hr. Jens Worm Nagel og Otte Eedsvorne Laugrettes
Mænd navnl: Mads Iversen Appelset, Mons Olsen Aarset, Peder Trulsen Horne, Anders
Andersen Kleiven, Jonas Nielsen Quellestad, Siur Christensen Apneset, Lars Olsen Aalen og
Ole Olsen Aalen. Foegden hr. Cammer Assor Nagel loed tilføre, at hans Fader hr. Cammer
Raad Nagel havde /: strax at Vrag.Skibets Indbringelse var ham tilkiændegivet, til hans
Majestæts jnteressis Paa agtning /: indtil en ordentlig Forretning derover kunde foranstaltes og
gaae for sig :/ Ladet bemeldte Skib ved sin Fuldmægtig og Mænd besigtige, hvis Relation
derom Foegden indleverede til Retten, og lyder som følger: Ligeledes blev af Foegden
indleveret den constituerede Lensmand Abraham Vefrings angivelse om Skibets Indbringelse,
samt en fortegnelse over alle de Personer, som havde været med at arbejde og baxere Skibet
ind paa Havnen, hvilken for Retten blev oplæst, og lyder bægge deele som følger: Endelig
indgav Foegden ogsaa en Skrivelse fra Præsten til Kinden hr. Hendrich Lexou af 7de Febr.
afvigte, med en indlagt Kiste af Klokkeren til Kinden Thomas Klingenberg, over de der havde
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hiulpet til at bringe Skibet hen paa et sikkrere Stæd, end det først var blevet lagt, saavelsom
og en Skrivelse fra bemeldte Klokker af samme Dato, hvilke breve et efter andet lyder, som
følge: Derpaa fremstillede Foegden eendeel af dem, som han efter formodning sluttede bæst
at viide beskeeden om Skibet i hvad Stand det fandtes, og hvorledes der med dets biergning
og Indbringelse var tilgaaet, hvilke han af Retten forlangede afhørte. Den første ved navn
Bendix Olsen Kinden fremstillede sig da for Retten, og aflagde følgende forklaring: at i gaar
3de uger siden, som var 4de Søndag efter Hellig Tre Konger, da der skulde være Prædikken
hos dem i Kinden kom Søren Kindens Tieneste Pige Aalet Andersdatter om Morgenen tielig
indtil Dem, og loed dem viide, at hun havde seet et Skib nord ud uden for landet, hvorpaa
bægge bemeldte Mænd i Kinden med sin Folk og Lars Schorpen i alt 6 Mand i tallet, gik i
baaden, og droege lige ud til Skibet, hvilket de fandt ude i Søen omtrent ½ miil fra selve
Kinden, dog imellem Skiær-Gaaren i nærværelse af en liiden Øe eller Holme kaldet Sandøen,
hvorpaa bægge Kinde-Mændene gikk op paa Skibet, som var gandske øede for Folk og
levende Creature, og aldeeles spolert, ligesom det nu paa Havnen befindes, de søgte derpaa
efter Toug i Tanke at faae Anker vid, men Touget laae saa trangt need i Skibet, at de med den
Folke hielp, de da havde, ikke vare i stand til at faae det udholet, hvorfore de sendte deres
Drænge i Land til Hendrich Nösdal giæstgiveren i Kindesundet, for at faae folk ud, hvorpaa
bemeldte Henrich i Kindesundet og Alexander Fæster med sine Folk selv femte kom ud til
dem; men imens de ventede paa disse, skiød Skibets sig imod Landet af Sandøen paa et lidet
Skiær, hvorfore de steege af Skibet need i baaden, og bleve saaledes liggende ved Skibet,
indtil Hendrich og Allexander kom ud til dem, hvilke med sine Folk steege om bord paa
Skibet, og saae sig om derpaa, om der var noget til at faae ud, for at bierge det med; derpaa
steege de første ogsaa igien og paa Skibet, da de samtlig arbejdede paa at faae en Liine op,
men kunde ikke komme af Stæd dermed, førrend at Elias Wallestad, Siur og Mathis Espeset
med deres Folk, samt Jan Hendrich i Batallen, medhavende Lensmandens og den anden
Monsis Drænge fra Nøsdal, kom dertil ved hvis hielp de fik Varpe-Ankeret giort til efter
hvilket de da førede ud for at hale Skibet fra Skiæret og Landet; imidlertid kom den eene baad
med folk ud efter den anden, hvilke Lensmanden udj den nu for Retten oplæste Liste har
antegnet; og da Skibet som ovenmeldt var nogenlunde udhiulpet fra Skiæret og Landet, gave
alle tilkomne baade sig til at buxere Skibet, og bragte det saaledes ved af dags tiid her ind paa
Havnen, hvor de fortøyede det ved brøggen for det første, men om Natten sprang den agterste
Liine, og Skibet støtte imod brøggen, dog uden at nogen Skade derved foraarsagedes; thi de
vare strax til ende at faae Liine samt Anker ud igien. Videre veedste han ikke at forklare, uden
at de bragte noget løst Toug-Verk, og nogle raadne Segl-Kluder, som skal være forbrugt til at
beklæde Tougene need op i Hendrich Kindesundets Søeboed. Dernest fremkom Søren
Rasmusen Kinden, som sagde sig at have været med fra først til sidst, og befandtes alt det,
som hans Naboe Bendix nu for Retten havde forklaret, i allemaader rigtigt, og anden eller
videre forklaring veedste han ikke at giøre. Viidere blev fremstillet Marcus Andersen Nøsdal,
tienende hos Lensmanden for Førde Skibreede Mons Rasmusen Nøsdal, hvilken forklarede: at
da han, hans Medtienere Bertel Ananiassen og Mons Olsens Dræng i Nøsdal kom paa baad
med Jan Hendrich i Batallen til Vraget, laae det og kunde sig paa et Skiær ved Sandøen, og de
som da vare paa Skibet, vare ikke gode for med egen hielp at bierge det; disse ankomne
spurgte dem da, om der ikke var Toug og Anker til at faae; men de svarede: at der var intedt
Anker som baad stoppede, ej heller Anker-Stok, og Touget var de ikke i Stand til at faae op;
men Deponenten blev i det samme vaer en Anker-Kloe, hvilket han viisede Jan Hendrich i
Batallen, hvorpaa de sprang op i Skibet, og fik foranstaltet Ankerets i Standsettelse, da Vraget
ved samtliges hielp blev udflaatet, og derefter paa havnen indboxeret ligesom forhen af de
foregaaende forklaret er. Bertel Ananiassen Nøsdal giorde ordlydende forklaring med sin
Med-Tiener Marcus Andersen, alleene at han føyede dette til: at eendeel af de første der vare
komne til Skibet, sagde af de komne vel til at belægge det der, og dermed lade Skibet der
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ligge. En lige Forklaring med denne giorde og Mons Olsens Tiener Rasmus Johannesen
Nøsdal, som for resten sagde sig intedt videre at kunde fremføre, end hvad han af de
foregaaende nu har hørt at være for Retten forklaret. Endelig fremstillede Jan Hendrich i
Batallen sig, og forklarede: at hvad de foregaaende havde sagt, var i alt rigtigt, og havde alle
indbyrdes tilstaaet hinanden at have været lige gode udj at arbejde paa Skibets biergning og
indbringelse. Fleere fandt Foegden denne sinde til Oplysning ikke fornøden at lade afhøre,
men forlangede af Retten, at de afhørte maatte bee-Edige deres giorde Forklaring; hvorpaa det
forklarede for enhver af Deponenterne blev igientaget, og efter at de af Retten paa det
eftertrykkeligste vare formaaede til at vogte sig for falsk Eed, bekræftede eenhver af dem sin
giorde Deposition med oprakte Fingre ved sin Saligheds Eed. Herpaa begave vi os om bord
paa Vrag-Skibet, som nu befandtes for disdo større Sikkerheds Skyld ophalt et Sten-Kast fra
det Stæd, hvor det ved Indbringelsen var først lagt, og det saa langt op i Fiæren eller Stranden,
at dets underste deel nu ligger paa grunden, uden at fleden kand lette det, og ligger det
fortøyet med et stort Anker-Toug, hvoraf den eene Ende er bragt bag, og den anden for ud fra
Skibet; foruden samme Store Anker-Toug befandtes intedt løst liggende paa Skibet, uden et
Stykke Toug, 2de Ankere og en Canon af Jern Malm, samt udj Giæstgiverens boed nogle
gamle Stykker Toug, 2de Dun Krafter, 4re blokker og noget noget andet Jern-Skrab af liden
betydenhed; men klokkeren Thomas Klingenbergs tilkiændegav, at der fandtes paa Skibet en
Jern-labys, som Præsten hr. Lexow havde taget til sig i forvaring. Skibets Ladning
betreffende, da kunde vi ved nøyeste eftersyn ikke erfare andet end boxd?? Ladning lige til
det nederste i Skibet, hvor man ved den eene Mast og bag til i Skibet kunde komme med; i
øvrigt befandtes Skibets Tilstand og beskaffenhed i alle maade efter den af Foegdens
Fuldmægtig Sr. Samuelsen gives relation; og som lugerne vare borte, og Dækket alle veges
knust og aabet, kunde til Ladningens consarvation ingen forsegling foretages, men hvad der
behøves til dennes Sikkerhed, faaer af Foegden fremdeeles ved en god Vagt foranstaltes og
besørges. Foegden hr. Assessor Nagel loed derpaa tilspørge Laugrettet og tilstædeværende
Almue, om ikke ladningen skulde tage Skade, i fald den blev fremdeeles liggende i Skibet,
samt om de meener, at Skibet ved reparation kunde igien komme i brug bar Stand? Hvortil de
svarede: at da Skibet formodentlig har stødt eendeel af sin bund af sig, da der viies nogle løse
Planker, og Vandet altsaa gaaer op i det, saa er det at slutte, at bord-ladningen ved alt for lang
tids liggende kunde bedærves; Hvad ellers Skibets Istandsettelse angaaer, da troer de neppe at
denne til nogen fordeel skulde være giørlig. Videre forlangede Foegden tilspurgt, om der og
behøvedes til at flytte Skibet det lidet Stykke fra det Stæd, hvor det først var lagt ved
Indbringelsen paa Havnen, og til det, hvor det nu ligger, saa mangfoldige Mennisker, som
Klokkeren Thomas Klingenberg udj sin indgivne Liste opregave; samt om Skibet, hvor det nu
ligger kand være sikkret? til det første svarede Laugrettet, at en temmelig deel folk kunde vel
været fornøden til at hale Skibet op i Fiæren, hvor det nu ligger, dog syntes den nok, at det
kunde været giort med langt mindre Folke-hielp, end Klokkerens Liste indeholder; og til det
andet svarede, at Skibet nu ligger sikkret nok for at drive bort men maaske, at et overnaade
uvejr af en Nord Vest skulde foraarsage, at det skulde ved Drogsøen?? Knues noget paa
Steenerne??. Fremdeles loed og Foegden tilspørge, om der af nærværende Almue var nogen,
som vilde paatage sig at forsyne Skibet med Vagt, og staae til ansvar derfor? Hvortil alle
svarede nej, undtagen Sr. Hans Pedersen Hansen Giæstgiver udj Sougesund, som declarerede
at han imod billig betalning vilde paatage sig samme og svare dertil, indtil nærmere
foranstaltning maatte giøres, hvormed Foegden altsaa declarerede sig fornøyet. Endelig
forlangede Foegden denne Forretning strax beskreven meddeelt, som bevilget blev.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 130b-131a
Dato: 20. februar 1764
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Sted: Nichøerne
Ao 1764 d: 20de Febr. blev paa Nichøerne udj Brantzøe Skibreede og Kinds Sogn beliggende
foretaget en Skyldsætnings Forretning efter Hr. Cammer-Raad og Foeget Hans Thiis Nagels
reqvisition i underdanigst følge af det høylovl: Rente Cammers Skrivelse og Ordre af Dato
20de Novbr. 1762, og Cammer-Collegii antejgnelser pro 1761 deres 1 Post. nærværende ved
Retten den adjungerede Foeget Hr. Cammer Assessor Jens Worm Nagel, og følgende af
Foegden opnævnte Eedsvorne Laugrettes Mænd navnl: Peder Truelsen Horne, Anders
Andersen Kleiven, Jonas Nielsen Qveillestad, Siur Christensen Apneset, Lars Olsen Aalen og
Ole Olsen Aalen. Cammer Collegii Skrivelse til Foegden Cammer-Raad Nagel, samt
Extracten af Cammer-Collegii Antegnelser lyder saaledes. Til samme Tiid og Stæd havde
Foegden lovlig ladet indvarsle den nu værende Eier af Nichøerne Susanna Maren, Enke efter
den afdøde Giæstgiver i Furresund Mons Gryten, paa hvis vegne mødte hendes allerede
trolaavede Kiæreste Johan Lyder Diche, som fremstillede til øvrighedens Skiøn, hvorvidt
denne Skyldsætning var giørlig eller ikke. Til Rettens Oplysning indleverede hr. CammerAssessor Nagel 2de Verificerede gienparter, af 2de Forretninger, holden over bemeldte Øer af
forrige Sorenskriver Jacob Ravn, den eene Ao 1759 d: 4de Septbr., hvorved Syndre Nichøen
er skyldsadt for 9 mrk. Fiskeleje; og den anden 1761 d: 14de Octbr., hvorved Nordre Nichøen
er sadt udj Græsleje Skatt til hans Majestets Cassa for 40 Skilling danske aarlig; hvilke bægge
gienparter skal følge nærværende Forretning. Vi begave os derpaa omkring paa Øerne, og
befandt samme af Situation, Jordart beliggende og beskaffenhed i alle maader saaledes, som
ovenmeldte Forretninger udviiser og blev da efter nøyeste overvejelse med hinanden, dette
vores fælles betænkning: Nordre Nichøen er i og for sig selv betragtet utienlig til Jordbrug og
hvad Søndre Nichøen angaaer, da er det med sammes Skyldsætning Datemination uden tvivl
gaaet, ligesom med de fleeste andre smaa skyldsadte Plader ved Hav-Siden, at man meere see
paa Fiskeriets beqvemmelighed end Jordens afgrøde; thi her er overalt ingen tegning at giøre
sig paa Korn Vext formedelst den skarpe Hav-dunsters idelige Indflydelse over Landet, og
naar Fiskeriet nu slaaer fejl, saaledes som det paa nogle aaringe har giort, foraarsager slige
skyldsadte Pladser, at landet bliver fuldt af Staadere, hvoraf eendeel vel endog griber til
ulovlige Midler at nære sig ved; saa at saa nyttig som Oprydninger og Skyldsætninger paa
mange Stæde til Lands kand være, saa utienlige bliver og mange af den paa Øerne ved SøeKandten, naar Fiskeriet standser. Skulde nu bægge Nichøerne conjunctere i underdanigst
følge af Cammer-Collegii Skrivelse til Foegden af os paa nye skyldsettes, og følgelig de
forhen holdte Forretninger eenet tilsidesettes /: til hvilke at forandre, ophæve eller stadfæste
denne Rett dog ikke finder sig berettiget :/ vilde efter vores overbeviisning og ringe Indsigt
denne nye Skyldsetning ikke blive hans Majst. Cassa til nogen fordeel imod hvad, der ved de
foregaaende Forretninger allereede er fastsadt; hvorfore vi heller ikke drister os til nogen
forandring herudj at giøre.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 143b-145a
Dato: 20. juli 1764
Sted: Svanøen
Foegden hr. Cammer-Rd Nagel forlangede paa Tinget offentlig Auctioneret og opbudet et
Stykke Træe af det Skib 24ve al: langt og 2 ½ tyk, kaldet en Udlægger, som i afvigte Vinter er
fundet imellem Holmene ved Yttre-Grotle, og en nu paa samme gaards grund opbragt og
beliggende, og er efter Foegdens ordre vurderet af Ole Andersen og Hans Stephensen Ytre
Grotle for 3 rd. 3 mrk. af værdie. Ladet paa Condition at Kiøberen betaler selv alle
paagaaende omkostninger og bierge-løn saa at det udkommende ved Auctionen bliver frit til

140

hans Majests Cassa, og betales Kiøbe-Summen til Foegden Hr. Cammer Raad Nagel enten
strax eller inden 6 Uger i det længste. Dette stykke vrag Træ blev da indsadt og opraabt efter
vurderingen for 3 rd. 3 mrk. men da ingen bøed blev det nedsat til 2 rd, og blev da efter
adskillige bud Sr. Hendrich Nitter den høystbydende for 2 rd. 4 mrk. 2 s:, og hannem samme
tilslaget.
Niels Andersen i Bergen havde til et lovlig Tingsvidnes Erholdelse om sin arve. Rett og
Slægtskab til afdøede Rachel Hansdatter Sunde ladet indstævne Østen Pedersen Sunde og
Syneve Christensdatter Sunde til at giøre sin eedelige forklaring herom. Østen Pedersen
Sunde 80 aar, fremstillede sig derpaa for Retten aflagde sin Eed, og forklarede: at Rachel
Hansdatter som er Døed havde en halvbroder i Bergen ved Navn Anders Nielsen, og denne
Niels Andersen er en ægte-Søn udaf samme. Syneve Christensdatter Sunde over 60 aar giorde
ligeledes Eed, og forklarede, at Slægtskabet forholdt sig i alle maader ligesom forrige Vidne
havde sagt. Herover forlangedes af Retten et formeligt Tingsvidne udstæd, som bevilget blev.
Foegden paa Just: v: contra Johannes Floren efter forrige Tiltale. Lovdagen var lovlig
besørget forkyndt, men den indstævnte mødte ikke; thi fremstoede Stævnevidnerne Abraham
Andersen Vefring og Anders Haldorsen Løevig, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse for hans Kone i hans fraværelse. Foegden forlangede Dom over ham til sine
bøders betalning.
Afsagt.
Den Indstævnte Johannes Floren, som efter lovlig forkyndet Laugdag ikke enda vil møde, og
tilsvare Sagen alleene for paa saadan maade at indskyde sig for at betale sine bøder, bør i
følge Lov: 6 b: 13 c: 1 a: at betale sine Ægtebøder for sig og sin Hustrue med 3 rd. 2 mrk. 4 s:
og i Rettens Gebyhr 1 rd.; dommen efterkommes inden 15 dage efter dens lovlige forkyndelse
under Exsecution efter Loven.
Ole Simonsen Stavanger contr: Johannes Zachariassen Høedal efter forrige Tiltale. Johannes
Høedal mødte, og vedtog Lovdagens lovlige forkyndelse, men forlangede opsettelse til neste
Ting for at beviise Søgemaalets uretmessighed.
Eragtet:
Den forlangte Opsettelse bevilges til neste Høste-Ting
Foegden paa Just: v: contra Torger Peders: Svarthumle og Søren Pedersen ibid: efter forrige
Tiltale. Foegden tilkiændegav at Lovdagen var lovlig forkyndt, samt forelæggelsen for
Vidnerne, hvilke dog ikke kunde møde formedelst lovligt forfald, som de havde anmeldet, og
eftersom de tillige havde sagt sig intedt at viide om Sagen saa saae Foegden sig nødsaget, at
begiære Sagen opsadt til neste Ting, for at see sig om andre Vidner. Torger Pedersen mødte
og tilstoed at han vel havde løftet en Stang i vejret for at slaae til med, men ingen skulde
overbeviise ham at han havde rammet. Foegden meente at her var formødning?? nok i Sagen,
dog dersom han godvillig vilde betale 1 rd. til de Fattige, vilde han ikke i en uviss formodning
trainere Sagen længere, hvilket Torger Pedersen efter nogen Protestation om sin uskyldighed
dog omsider beqvemmede sig til.
Foegden loed tilspørge Laugrettet og tilstædeværende Almue om følgende Personer med
Spedalsk Syge behæftede, ere selv i stand til at bekoste deres Indlemmelse i Hospitalet, og i
henseende til hvilke han producerede deres Sager – Prostes hr. Lexows Attest? neml:
Abraham Clausen Domben og Anna Clausdatter ibid: samt Ole Siursen Egefiord? hvortil
samtligen svarede: at de 2de første ere intedt ejende, men den sidste neml: Ole Siursen
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Eegefiord er saavidt formuende, at han nok selv kand betale sin Indlemmelse. Herover
forlangede Foegden et formeligt Tingsvidne udstæd, som bevilget blev.
Foegden paa Just: v: contra Jacob, Cornelles, Jørgen, Lars og Marqvar yttre Rexten, Anders
Indre Rexten og Lars Nichøen efter forrige tiltale. Foegden tilkiændegav, at Lavdagen var
dem alle lovlig forkyndt, men efter paaraab mødte ingen, thi fremstoede Stævne-Vidnerne
Abraham Andersen Vefring og Anders Haldorsen Løevig, og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlig forkyndelse for alle de indstævnte i eget Paahør, undtagen for Jacob
yttre Rexten sin Kone, og for Lars Nichøens Pige Berte i deres fraværelse. Foegden paastoed
Dom over dem til at betale den Skyds som de burde have giort efter Skafferens tilsigelse fra
Furresund og til Smørhavn, som er 2 Miile, og indstillede i ørvrigt til Retten, hvad Mulct de
maatte ansees for.
Afsagt.
De Indstævnte Jacob, Cornelius, Jørgen, Lars og Marqvar yttre-Rexten, samt Anders IndreRexten og Lars Nichøen, som de, der har vægret sig for at giøre den ved Skafferen dem
tilsagde Ting-Skyds, bør hver for sig at betale Skydsen til Foegden med 8 s: for hver af de 2de
tilhørende Miile at skydse; ligesom og for deres modvillighed hver 24 s: til Skole-Cassen;
samt til sammen udj Rettens Gebyhr med Lensmand Salaris 7 mrk. Dommen efterkommes
inden 15 dage efter dens lovlige forkyndelse under videre adfærd efter loven.
Foegden har paa just: v: ladet stævne Morten Axelsen Nærøen og Halvar Vejesund for de har
taget Fisk af Peder Hornes garn i Vinter; til Vidner at anhøre og Dom at liide, ligesom og
Peder Horne var indstævnt til Veddermæle hvilken mødte, men de Indstævnte ikke; thi
fremstoede Stævnevidnerne Abraham Andersen Tingnesset og Anders Halvorsen Løevig og
eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlig forkyndelse for Halver i eget paahør, men for
Morten sin Kone. til Vidner var indstævnt angiveren Peder Trulsens 2de Sønner Truels og Ole
Peders-Sønner, som bægge mødte, hvoraf dog Ole ikke havde gaaet enda til Confirmation.
Eragtet.
Foruden at det eene Vidne ikke enda kand admitteres til Eed, saa finder Retten fornøden at
tilholde Citanten i anledning af 1 b: 13 cp: 17, at see sig om andre Vidner end disse villige
Vidner; til hvillken tiid Morten Axelsen Nærøen og Halvar Vejesund ligeledes gives lavdag.
Hr. Cammer Rd. Nagel havde paa just: v: ladet indstævne Knud Olsen Scharsten med Søn
Stephen Knudsen i Nordfiord, samt Rasmus Olsen Dyrstad til at anhøre Vidner over deres
lovstridige omgang og Opførsel udj afgangen Christopher Søndervog deres broders Sterfboed.
Ingen af de Indstævnte mødte; thi fremstoede Stævnevidnerne Lars Hansen Frøyen og Ole
Casparsen ibid:, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for Knud og
Stephen Scharsteen med 4re ugers varsel i Knuds Kones paahør og for Rasmus Dyrstad med
14 dages varsel ligeledes for hans Kone i hans fraværelse. Siden ingen af de Indstævnte
mødte, ej heller Christopher Syndervogs Enke til Veddermæle forlangede Foegden
Tingsvidnet udsadt til nestkommende Høste Ting, som bevilget blev.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 156b-158a
Dato: 19. november 1764
Sted: Svanøen
Povel Larsen Schorpen og Casten Larsen ibid: haver ladet stævne Giæstgiveren i Furresund
Johan Lyder Diche for ulovlige beskyldninger, og i saadan henseende Vidner at anhøre dom
at liide og omkostninger at betale. Den Indstævnte mødte ikke efter 3de ganges Paaraab; thi
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fremstoede Stævnevidnerne Abraham Andersen Tingnesset og Anders Haldorsen Løevig, og
eedelig afhiemlede Stævnemaalets lolvlige forkyndelse for hans Kone i hans fraværelse. til
Vidner under falsmaal vare indstævnede Allexander Fæster, Ole Andersen Rognaldsvogen og
Ole Olsen ibid:, som alle mødte, og Citanterne forlangede afhørte. Allexander Fæster giorde
Eed og vidnede: at ved Michalis tiider kom den indstævnte ud til Kinden for at hente endeel
bord, og kom da om Aftenen til at blive logerende hos Vidnet i Rognaldsvogen, hvor hans
Jægt laae; iblandt adskillig Tale om Aftenen, spurgde han Vidnet om han ikke havde hørt
noget tale om de Øxer som Mads i Høedalen ejede, og gik i Valvig-Øeren, og som ere
borttagne, hvortil Vidnet svarede, at han ikke havde hørt det før, men spurgde, hvem der da
skulde have giort det; hvortil Diche først svarede De her Nord paa Schorpen; Vidnet spurgte
fremdeeles, om det da skulde være de hen ude paa Schorpen, saa svarede han nej, de her ind
paa Ejdet, og lagde til at det var den yngste og den ældste, som giorde det, thi de vare ikke paa
Søe-Sessionen i Furresund, men de rejste der forbie ud igiennem Osen, og den dag var det
giort; Vidnet sagde, dette kand Jeg aldrig troe, hvortil Diche videre svarede, jo det gaaer i alle
Menniskers Mund, og for 8te Dage var den eene af Øxerne paa Schorpen; fremdeles sagde
han og, at Mads i Høedalen skulde være forligt med dem paa Schorpejdet om Øxen, men om
Øvrigheden bliver fornøyet dermed kommer derpaa an. Ole Andersen Rognaldsvogen
tienende hos Fæster, giorde og Eed, og forklarede, at samme tiid, som hans Hosbond har
Vidnet om, var han i Stuen nærværende, og hørdte alting ligesom forklaret, og videre veed
han heller ikke at forklare. Ole Olsen ibid:, giorde ligeledes Eed og vidnede; at han og tiener
hos Fæster var nærværende samme tiid, og kand vidne hvert et ord, som hans Hosbond for
Retten har udsagt, og med hverken meer eller mindre at Vidne.
Eragtet
Den lovlig stævnte og udebleve Sr. Johan Lyder Diche gives lavdag til nestkommende
Sommer-Ting
Lars Olsen Apelset indleverede paa egne og Med-Arvingers Vegne et Skriftlig Stævnemaal
imod Ole Pedersen Standalen af dato 15de Aug: 1764. saa lydende: Den indstævnte mødte, og
vedtog lovlig Varsel. og Citanten forlangede sine Vidner, som vare anførte i Stævnemaalet
afhørte. Vidnet Ole Jonsen Tyvold fremstillede sig da for Retten aflagde Eeden og vidnede: at
han var i Standalen da den afdøede Lensmand var fremlagt, og hørde da Vidnet, at Arvingerne
spurgde den indstævnte om han ikke vilde tilstaae dem noget efter deres afdøde broder, men
Vidnet kunde ikke erindre enten han gav noget rent Svar paa, om de skulde faae noget eller
ikke; men blev der taelt om et Tinglysningsbrev, hvorved Indstævntes Kone, var lyst i Kul og
Kiøn af den afdøede hvilket Ole og hans Kone meente at skulde være godt nok for dem; men
hørte Vidnet at Anders Kleiven paa egne og Medarvingers Vegne giorde han det tilbud, at han
skulde beholde gaarden forlods ud, og desforuden arve en broder lod med de andre, efter
foregaaende tale om at Tinglysningsbrevet ikke skulde giælde, eftersom det ikke var
underskrevet af Kongen, sagde Ole at det faaer saa at blive, dersom ikke brevet skal giælde.
Citanten forlangede Vidnet tilspurgt om brevet skulde være enten paa den eene eller anden
siide, om da ikke Ole alligevel indgik det Forliig, at han foruden gaarden, skulde tage ikkun
en broder-lod? Vidnet svarede, at de vel vare vel forliigte om dette, men om der blev nævnt
noget om tinglysningsbrevet siden eller ikke, kand Vidnet ikke sige, hvidere end hvad han
føer har sagt. Det andet Vidne Jetmund Johannesen Høevigen giorde ligeledes Eed og
forklarede: ordlydende med forrige Vidne; og at de vare forligte om, at Ole skulde have
gaarden forlods ud og desuden een broderlod; men om Tinglysningsbrevet skulde være
tilsidesatt, kand han ikke sige sig at have hørt. Det 3die Vidne Anders Johannesen Standal
giorde og Eed, og forklarede ordlydende med forrige Vidne alleene med dette tillæg; at de
tilbøed sig at levere ham tinglysningsbrevet igien; sagde ham, de er nu forligte, og det kand
være ligemeeget, hvem der har det. Citanten paastoed Dom efter førte Vidner, men den
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indstævnte forlangede Opsettelse for at indlevere til Sommer-Tinget saa vel det omvidnede
Tinglysnings-brev, som og den efter afgr. Lensmanden holdt Forretning.
Eragtet
Den af den Indstævnte forlangte opsettelse bevilges til neste Sommer-Ting
Anders Andersen Svardal haver ladet stævne Pernille Simonsdatter Svardal for ulovlig
beskyldning, og i saadan henseende Vidner at anhøre, dom at liide og omkostninger at
erstatte. Den indstævnte mødte, og tilstoed godvillig, at hun har sagt om Citanten, at han har
laavet hende Egteskab, og at hun ikke kand sige sig Frie for ham. Citanten sagde, at som hun
har tilstaaet selv sin tale for Retten, behøvede han ikke at lade føre nogen Vidner videre over
hende, men paastoed, at hun skulde beviise sit foregivende det han aldeeles benægtede.
Eragtet.
Sagen opsettes til neste Sommer-Ting, da Præstens attest produceres, om saadant er ham
angivet og kand da den Indstævnte til samme tiid, see sig om beviis paa sin giorde
beskyldning.
Madme Sal: Hr. Fuuhrmands loed indlevere til Retten en forelæggelse for Marqvar Larsen
yttre-Rexten til 30te Septbr. tilkommende aar 1765 at have istandsatt sine brøstfældige
Huuser, hvis han ikke vilde vente at blive søgt ved Lov og dom til sit Fæstes fortabelse;
samme var dateret 5te Novbr. 1764, og blev inden Retten for benævnte Marqvar Lars. som til
den ende var indkaldet, oplæst i hans overværelse og Paahør.
Ole Olsen Barexten har ladet stævne Brite Olsdatter Nichøen for sin Løgnagtige beskyldning
ved aabenbare Skrifte Maal, at han skulde være barnefader til hendes avlede uægte-barn, og i
saadan henseende dom at liide, og omkostninger at betale. Den indstævnte mødte ikke efter
3de ganges Paaraab, thi fremstoede Stævnevidnerne Berent Andersen Floren og Povel
Jacobsen Havigebotten, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den
indstævnte i Lars Nichøens Stue, hvor hun nu holder til, og det i Paahør at Naboen Povel
Larsen Schorpen, da hverken hun eller nogen at Huusfolkene vare nærværende uden et lidet
barn.
Eragtet.
Den lovlig stævnte og ej mødende Brite Olsdatter gives for det første lavdag til
nestkommende Sommer Ting, da og Citanten har at indkomme med Præstens Attest om
hendes angivelse ved Skriftemaalet.
Ole Pedersen Standalen haver ladet stævne Anders Jonasen Standal og Anders Andersen
Kleiven for at have bemægtiget sig Nøglerne efter hans Kones afdøede Fader forrige
Lensmand Niels Andersen Standalen og i saadan henseende Vidner at anhøre, dom at liide og
omkostninger at erstatte. af de indstævnte mødte Anders Standal, men ikke Anders Kleiven;
thi fremstoede Stævne-Vidnerne de samme, som i nest forrige Sag, og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den udeblevne Anders Kleivens Hustrue i hans
fraværelse. Til Vidner under Falsmaal vare stævnede Ole Jonsen Tyvold, og Jetmund
Johannesen Høevig, som begge mødte, og af Citanten forlangedes afhørte. Ole Jonsen Tyvold
giorde Eed, og vidnede: at han var nærværende, da Lensmanden blev fremlagt, og hørde da, at
nogle af den afdødes arvinger sagde, at Citantens Kone, havde længe nok havt nøglerne; og
saa Vidnet, at snart havde en nogle Nøgler og snart en anden, og gikk om en anden ligesom
Søskende i en Mands boe, saavidt som Vidnet kunde forstaa og nøyere veed Vidnet ikke om
denne Sag angaaende Nøglerne at sige. Jetmund Johannesen Høevig giorde ligeledes Eed, og
vidnede at han og var der samme tiid, men kand ikke sige at han merkede noget andet end
som forrige Vidne har forklaret, neml: at de havde Nøglerne imellem sig som Søskende, dog
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tillagde Vidnet dette, at da den afdøedes Søskende toeg derfra, havde de Nøglerne med sig,
men om det skeede med Citantens Tilladelse eller mod hans vilje, kand Vidnet ikke viide.
Eragtet
Den udeblevne Part Anders Andersen Kleiven gives lavdag til neste Sommer-Ting.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 176a-178b
Dato: 15. juli 1765
Sted: Svanøen
Lars Olsen Apelset contra Ole Pedersen Standal efter forrige tiltale. udj Ole Standalens Stæd
blev i denne Sag som laugrettesmand udnævnt Anders Olsen Heggernes. Lars Olsen Apelset
mødte og paastod dom: Ole Pedersen Standal mødte og indleverede et Tinglysningsbrev af
11te July 1752 hvorved hans Hustrue var lyst i Kul og Kiøn af hendes Fader afg: Lensmand
Niels Standalen, hvilket lyder saal: ligeledes indleverede han en Forretning holdet efter
bemeldte Lensmand, hvorudj befindes saaledes decidert: Lars Apelset formeenede, at det
indleverede Tinglysningsbrev ikke kand giælde imod en venlig indgaaet accord. Lars Olsen
Apelset sagde sig endnu at have fleere og tydeligere Vidner herom, og som han fornemmer at
Ole Standalen endnu er paastaaelig, saa maae han imod sin vilje forlange Sagen opsadt til
Høstetinget for at føre disse.
Eragtet.
Paa det at Citanten kand faae ført al den beviislighed som han synes fornøden i Sagen, saa
bevilges endnu denne forlangte opsettelse til neste Høste Ting.
Ole Pedersen Standal contra Anders Jonasen Standal og Anders Andersen Kleiven efter
forrige tiltale. Anders Olsen Heggernes forblev laugrettesmand og i denne Sag. Citanten
mødte og tilkiændegav, at den af Retten given laugdag var for Anders Kleiven lovlig besørget
forkyndt, samt at han og til dette ting havde indstævnet Anders Jonasen Standal, og det bægge
til at liide Dom efter forrige Stævnemaal. Anders Kleiven mødte, men ikke Anders Standal,
hvorfor Citanten forlangede Stævnemaalet afhiemlet; thi fremstoede Stævne-Vidnerne
Lensmanden Abraham Andersen Vefring og Anders Haldorsen Løevig og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse for Anders Standalens Hustrue i hans fraværelse. Anders
Kleiven declarerede at de havde stævnt contra til Doms liidelse for Hoved-Citantens giorde
beskyldning, samt omkostningers Erstatning; hvilket Contra-Stævnemaal Ole Standalen
vedtoeg. Fremdeeles indleverede Contra-Citanten et Indlæg af 30te Juny 1765, hvilket bielagt
med behørig Stemplet Papiir lyder saaledes: bægge Parter forlangede herpaa Dom efter det,
som i Sagen er beviist, hvorpaa den blev opbragt til Doms til i morgen.
Foegden paa Justitiens v: havde ladet indstævne Ole Olsen Barexten for begangne lejermaal i
Ægteskab med Qvindemennisket Brite Olsdatter Nichøen, som og til Veddermæle var
indstævnet, og i saadan henseende Vidner at anhøre og dom at liide. Den indstævnte mødte,
og vedtoeg Varsel, men benægtede aldeeles Factum, ligesom han og selv afvigte Høste-ting
havde anlagt Sag i mod Britte Olsdatter for sin løgnagtige beskyldning. Britte Olsdatter
mødte, og blev ved inden Retten at Ole var hendes barnefader. Foegden indleverede herpaa
Sogne Præstens angivelse af 22de Juny 1765. saa lydende: til Vidner under Falsmaal vare
indstævnte Lars Hansen Nichøen, Ole Pedersen Domben og Anna Siursdatter Rognaldsvogen.
hvilken sidste ikke mødte; thi fremstoede Stævnevidnerne Lensmd: Abraham Vefring og
Anders Haldorsen Løvig, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for
bemeldte Vidne Anna Siursdatter i eget Paahør. Foegden forlangede de tvende mødende
Vidner afhørte: Lars Hansen Nichøen fremstillede sig derpaa for Retten, aflagde Eeden og
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vidnede: at i fior Vaar ved Pintse tiider saae han at Ole Barexten og Brite stoede og talede
længe sammen need ved Nøstet paa Vidnets gaard Nichøen; og da Pigen kom op igien
spurgde Vidnet hende hvad de talede om, hvortil hun svarede, at de vare komne i fald
sammen, og vilde Ole Barexten at hun skulde udlægge en anden som barne Fader, samt bøed
hende 30 rd. derfor, forresten saae Vidnet at den indstævnte kom der adskillige gange i fior,
og talede ofte med Brite, men hvorom eller hvad der ellers har passeret imellem dem veed han
intedt om; uden at Brite stædse har paastaaet at Ole er hendes barnefader. Ole Pedersen
Domben giorde Eed ligeledes Eed og vidnede at han verken har Selv hørt eller seet noget
Kiændetegn til ulovlig omgang imellem den indstævnte og Brite og veed ikke det ringeste at
forklare, uden at her er gaaet et Snak herom.
Eragtet:
Det udeblevne Vidne Anne Siursdatter Rognaldsvogen forelægges under Falsmaal at møde til
neste Høsteting for at aflægge sit vidne i Sagen.
Ole Olsen Barexten contr: Brite Olsdatter Nichøen efter forrige tiltale. bægge Parter mødte
vel, men da Foegden til dette Ting har anlagt Sag mod Citanten som gift Mand, paa justitiens
vegne, faaer denne Sag at hviile, indtil samme ved beviisligheder er indført, hvorudaf denne
Sages fortgang videre dependerer.
Den 17de ditto continuerede Retten.
Ole Pedersen Standalen contra Anders Jonasen Standal og Anders Andersen Kleiven.
Afsagt.
Velsees af de førte Vidner i Sagen, at Contra Citanternis Opførsel udj afg. Lensmand Niels
Standals Sterfboed har været temmelig frie, forsaavidt de vare den afdøede saa nær
paarørende; men Hoved-Citanten Ole Pedersen har dog ikke kundet overbeviise dem, at de
ved saadan Opførsel har i mindste maade fornærmet boet; man seer altsaa herudaf at baade
deres foretagende og Hoved-Citantens Søgemaal er foranlediget af en fornemtlig Rett paa den
eene og en formentlig forurettelse paa den anden Siide; thi Kiændes for Rett: at bægge Parter
bør for hinandes Tiltale i denne Sag frie at være, ligesom og Processens omkostninger
ophæves paa bægge Sider.
Anders Svardal contra Pernille Simonsdatter efter forrige tiltale. Citanten mødte, og
indleverede Sogne Præstens Attest af 11te July 1765 saa lydende. Pernille Simonsdatter
mødte ikke, uagtet hun nu igien til doms anhørelse var indstævnet; thi fremstoede Stævne
Vidnerne Lensmd Abraham Væfring og Anders Ingvaldsen Steenhovden og eedlig
afhiemlede Stevnemaalets lovlige forkyndelse for hende i eget Paahør. Citanten forlangede
dom over den Indstævnte ifølge hendes egen Tilstaaelse inden Retten. hvorpaa Sagen blev
optaget til Eftermiddag.
Povel Larsen Schorpen og Carsten Larsen ibd: contra Johan Lyder Diche efter forrige tiltale.
Citanterne mødte, og tilkiændegav at den af Retten givne Laugdag var lovlig besørget
forkyndt; men den indstævnte mødte ikke; thi fremstoede Stævne Vidnerne Lensmand
Abraham Vefring og Anders Haldorsen Løvig og eedlig afhiemlede Lavdagens lovlige
forkyndelse for den indstævntes Hustrue i hans fraværelse. Citanterne paastoede Dom efter
deres førte beviisligheder; hvorpaa Sagen blev optaget til Eftermiddag.
Cammer-Raad Nagel havde paa Justitiens vegne ladet indstævne Simon Olsen Nøttingnæs for
begangne Lejermaal i Ægteskab med Qvinde-Mennisket Elen Andersdatter, og i saadan
henseende Dom at liide. ligesom og bemeldte Elen Andersdatter var stævnet til Veddermæle i
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Sagen. Simon Olsen mødte og tilstoed sin forseelse, og derfor bad om Naade og ikke om
Retten. Foegden tilkiændegav, at den over den Skyldiges boe holdt registrations Forretning
var indsendt til amtmandens Approbation, men endnu ikke tilbagekommet, hvorfor han
fremstillede at det maatte beroe med Sagens Paakiændelse til Høste-Tinget, som bevilgedes.
Ditto havde ladet stævne Hvilken Høyder for 8 rd., hvorfore vel paa Skiftet efter hans Hustrue
Brite Hammerset var giort udlæg, men som Høyder siden har siddet inde med og ikke vildet
betale, og i saadan henseende Dom at liide og omkostninger at erstatte. Den indstævnte mødte
ikke; thi fremstoede Stævne-Vidnerne Lensmd: Abraham Vefring og Johannes Hansen
Høydalen og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for ham i eeget paahør.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Hvilchen Høyder gives lovdag til neste Høste-Ting.
Ditto haver ladet stævne Joen Evertsen Holmesund for at have taget Ejne-Vedd af gaarden
Tyvogen ham tilhørende, og i saadan henseende Vidner at anhøre dom at liide og
omkostninger at erstatte. til Vidner under falsmaal vare indstævnede Hans Tyvog og Gunder
Tyvog. Vidnerne mødte, men ikke den paagiældende Jon Holmesund; thi fremstoede StævneVidnerne Lensmd Abraham Vefring og Anders Haldorsen Løvig, og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse for ham udj eget paahør. Citanten forlangede Vidnerne
førte, thi fremstillede sig Vidnet Hans Tyvog, giorde Eed og forklarede at den indstævnte,
saavidt Vidnet veed, ikke har taget nogen Eene-vedd paa eegen haand, men Vidnet selv
tilligemed Gunder Tyvog som lejlændinger paa gaarden Tyvog gav ham een gang i Vinter
Tilladelse at hugge et fang vedd; og meere veed heller ikke vidnet, at han har hugget. Gunder
Tyvog giorde ligeledes Eed, og vidnede ordlydende med forrige Vidne.
Eragtet
Den lovlig stævnte og ej mødende Joen Evertsen Holmesund gives lavdag til neste HøsteTing.
Ditto havde paa Justitiens v: ladet stævne Jacob Pedersen tienende hos Lieut: Rue paa Floren
for beganget Tyverie til henved en 30 rd. fra en Vos ved navn Johannes Ringheim, som i
foraaret var her for at selge Humle; og i saadan henseende Vidner at anhøre, og dom at liide
for hans begangne forseelse. Jacob Pedersen mødte ikke; thi fremstoede Stævnevidnerne
Lensmand: Abraham Andersen Vefring og Anders Haldorsen Løvig og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse for ham selv i eeget paahør. Foegden indleverede en
Skrivelse fra delinqventens Hosbond hr. Lieut: Rue, hvorudj han siger sig god for hans
tilstædeblivelse, hvilket er dat: d: 22de juny 1765 og lyder saaledes: Ellers loed Foegden
tilføre at de Vidner, som udj Sagen skal føres, hører under Førde Skibreede, og vil ikke
godvillig her møde; thi nødes ham at reqvirere en Extra Rett paa Førde-Tingstæd til disses
afhørelse, da Sagen saaledes indtil samme er fuldført maae udsettes.
Eragtet
Den af Foegden forlangede Extra-Rett paa Førde Tingstæd skal med det første efter
omstændighederne blive berammet; imidlertid udsettes Sagen selv enten til Extra-Ting eller
neste Høste-Ting, ligesom andre forefaldende Forretninger det vil tillade; og har Foegden
imidlertiid at see Delinqventen forsynet med et forsvar i Sagen.
1) Anders Svardal contra Pernille Simonsdatter
Afsagt.
Som her paa den eene Siide ingen Kiændsgierning befindes, og den Indstævnte paa den anden
Siide ej heller har beviist det mindste, som kand godtgiøre hendes beskyldning, saa kiændes
for Rett: at saadan hendes ubeviiste beskyldning ej bør være Citanten til mindste
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Æresforklejnelse i nogen maade: men derimod bør Pernille Simonsdatter for sin Frække og
ubeviiste beskyldning bøde til Sognets Fattig Casse 1 rd., og betale til Citanten ligeledes 1 rd.
udj omkostninger: hvilke udreedes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige forkyndelse
under Exsecution efter Loven.
2) Povel Larsen Schorpen og Carsten Larsen ibd: contr: Johan Lyder Diche i Furresund
Afsagt
Vel har Citanterne ved Vidner beviist, at Giæstgiveren Johan Lyder Diche har ladet falde
fornærmelige og nærgaaende Ord om dem, til hvilke enten at afleede eller afbeviise han
uagtet Rettens givne Laugdag ikke eengang har vildet indfinde sig, eller ladet nogen møde paa
hans vegne; ikke desdomindre synes det dog tillige af de førte Vidners forklaringer, at hvad
den indstævnte har talet, meere har været en uforsigtig repetition af et ubeviisligt løbende
Snak og Rygte, end at det just har været hans egen determinerede beskyldning; thi Kiændes
efter saadanne omstændigheder for Rett: At de af Johan Lyder Diche i saafald faldne
uforsigtige og ubeviislige Ord og Talemaader skal være døde og magtesløse uden at komme
Citanterne mindste Præjudice og æresforklejnelse i nogen maade; og bør bemeldte Johan
Lyder Diche for sin uforsigtige Snak og tale bøde til Sognets Fattige 2 rd. samt erstatte
Citanterne 9 mrk. i Processens omkostning, hvilket efterkommes inden 15 dage efter denne
doms lovlige forkyndelse under adfærd efter loven.
Cammer-Raad Nagel havde ladet stævne Østen Ananiassen Espeset for at have ulovlig
tilkiøbt sig vedd af hans Lejlænding Hans Tyvog, og i saadan henseende Vidner at anhøre,
dom at liide og omkostninger at erstatte. i den indstævntes Stæd blev som Laugrettesmand i
denne Sag udnævnt Johannes Olsen Valvigen. Den indstævnte fremstillede sig derpaa for
Retten, og tilstoed at han af Hans Tyvold, som var skyldig ham 8 s:, kiøbte i foraaret til et par
læs vedd, som blev liqvideret med bemeldte 8 s: til videre under falsmaal vare indstævnte
Gunder Pedersen Tyvog, og Anders Olsen Tyvog, som mødte og Citanten forlangede afhørte.
Eragtet
Da Hans Tyvog, som skal have solgt vedden til den Indstævnte, ikke er stævnet til
veddermæle i Sagen, og Vidnernes forklaring maatte maaske medføre noget ham
vedkommende, saa drister Dommeren sig ikke denne gang at antage dem, men Sagen udsettes
i saadan anledning til Høste Tinget, paa det bemeldte Hans Tyvog da tillige kand indstævnes.
Cammer-Raad og Foeget Hans Thiis Nagel forlangede af Dommeren, Laugrettet og Almuen
tilspurgt følge:
1) Hvor meget der afles af Korn paa hans paaboende gaard Svanøe? R: De veed nok, at
gaarden er maven, men hvormeget der egentlig avles veed de ikke; men Gert Knudsen
Erichstad og Cornelius Nielsen ibd:, som for nogle aar siden har tient her, forklarede, at over
70 tønder havre veed vist her aldrig er avlet men mange aar ikke over 50 tønder; og anden
slags Sæd avles ikke verken paa denne eller andre gaarder heromkring.
2) Hvormange Creaturer her kand fødes? R Almuen veedste ikke at svare hertil men de 2de
fornævnte, svarede: at i deres tiid holtes her ikke over 40 Creature.
3) Hvormange drænge han holder? R: hertil svarede alle, at Cammer-Raaden plejer holde 6
drænge, hvoraf den eene er alleene fiske-dræng til hans eeget bords fornødenhed, og een af
dem er Rejse-dræng, som han behøver paa sine mangfoldige rejser i Embeds Affaires.
4) Om ikke hans forrige gaard Furre, skyldende alleene 2 Løber Smør var baade i henseende
til Høe og Korn langt bædre, end Svanøe Gaard, der dog skylder 4 løber? R: der var ingen ret
bekiændt om gaarden Furres rette beskaffenhed, men de som en passert kand have været der
maae tilstaae at baade Ager og Eng ser ud til at være bædre der, end paa Svanøen.
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Derefter forlangede Cammer-Raaden sig Extractvis af Protocollen under dommerens haand
beskrevet.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 182a-183a
Dato: 10. september 1765
Sted: Førde Tingstæd
Ao 1765 d: 10de Septbr. blev paa Førde Tingstæd med hr. Amtmand de Knagenhielms
forevidende og Consence holdet Extra-Ting til Forhørs og Tingsvidnes Tagelse over et af
Jacob Pedersen udj foraaret her udj Skibreedet begangne Tyverie, nærværende ved Retten paa
Foegden Hr. Cammer-Raad Hans Thiis Nagels vegne i hans fraværelse og forfald
Lensmanden for Førde Skibreede Mogens Rasmusen Nøsdal, samt dette aars tilhørende 8te
Eedsvorne Laugrettesmænd navnl: Jon Ericsen Qvame, Anders Olsen Aase i stæden for
Truels Erichsen Bruland, som er syg, Morten Stephensen Sæle, Moses Martinusen Løetoft,
Joen Tostensen Fængestad, Marqvar Andersen Fremmersvig, Christian Andersen Brueland,
og Chrispinus Pedersen Grimmeland. til hvilket Tiid og Stæd Foegden hr. Cammer-Raad
Nagel havde ved mundtlig Varsel lade indvarsle Delinqventen Jacob Pedersen til at giøre
forklaring samt at anhøre Vidner om sin begangne forseelse, ligesom og den for ham
beskikkede Defensor Giæstgiveren udj Førde Sr. Johan Rue tillige var indstævnet; og til
Vidner under Falsmaal var stævne alle indstævnede mødte og vedtoege lovlig varsel. For
Retten fremstillede sig da Delinqventen Jacob Pedersen tilligemed sin Defensor Sr. Rue, som
forbeholdt sig sit forsvar indtil man fik at see udfaldet med Forhøret og Tingsvidnet. Paa
Rettens tilspørgende giorde da Delinqventen om sine omstændigheder og forseelse følgende
Deposition: at han er føed her i Skibreedet paa gaarden Tevre, og er en Huusmands Søn, at
han er nu omtrent en 19 aar gl:, var for toe aar siden til Confirmation for Provsten hr. Lund,
og har siden den tiid gaaet tvende gange til Guds bord; siden han blev saa stor at han kunde
giøre gavn, har han udj Førde Præstegield tient hos adskillige, og iblandt anden til sidst hos
Hr. Lieut: Adam Rue i Slotten, hos hvilken han tienede i 3de aar, indtil nu i aar ved
Sommermaalstiden kom i tieneste hos sin nu værende Hosbonde den forlængst siden
Demiterede hr. Lieut: Niels Rue paa Floren i Kinds Sogn; hvis ærinde han nu afvigte Pintse
tiider rejste /: tilligemed en anden Mand ved Navn Johannes Torcelsen Floren, som blev
afsadt i Nøsdal, samt en Pige ved navn Ane, som og tiener hos Lieut: Rue :/ her ind til Førde
med Sild, som skulde sælges; i Pintsehøytiden laae han paa Giæstgiver Stædet i Førde, hvor
der da og logerede en Mand fra Voss, som rejste omkring her i Fogderiet med Humle at
sælge, ved navn Johannes Ringheim; tredie Pintsedag om Aftenen, sad bemeldte Vos i
borgestuen paa giæstgiverstedet og Drak, tracterede og Delinqventen med sig, saa at Vossen
omsider lystig og gav sig til at danse paa Gulvet, om han blev i det samme noget ørens med
en anden, gik ud af Stuen; og som han havde lagt Skreppen sin fra sig, gik Delinqventen hen
og toeg hvad der var i Skreppen til sig neml: en Pung med Penge udj og en Smøræske,
ligesom han toeg op udaf Gulvet en liden Pung med Penge udj, som var faldet fra Vossen i det
han Dansede, hvilket alt som toeg i tanke at forvare det for ham, da der var saa mange Folk
inde, men hvormeget der var i Pungene veedste han ikke, førend siden og i det at han skulde
skynde sig med sin Rejse hiemefter om Natten forglemte han at levere Vossen, som enda var
beskiænket Pungene tilbage, men anden dagen efter kom Vossen selv til Floren, da han strax
leverede ham sine Sager tilbage, som han aldeeles nægtede for paa nogen tyves maade at have
vildet tage fra ham. Defensor Sr. Rue formeenede herudaf at hans gierning meere kunde
ansees som en ungdoms Taabelighed som noget Tyverie. Men Lensmanden Mogns Nøsdal
forlangede paa Foegdens vegne Vidnerne Eedelig afhørte. Det første Vidne: Ole Helgesen
Reinen fremstillede sig da for Retten, aflagte Eeden paa at vidne sin Sandhed, og derpaa

149

vidnede saaledes: At han var nærværende paa Giæstgiverstæde 3die Pintsedag omtrent
Klokken 9 a 10 om Aftenen, da dette passerede, og saae han da at Delinqventen og Vossen
sad ved bordet sammen og drak og vare gode Venner, det han ikke andet kunde merke, der
var en mængde andre Folk i Stuen, iblandt hvilke en begyndte at spille paa en Fiol hvorpaa
Vossen gikk fra bordet og gav sig til at danse, men han havde sadt sin Skreppe under
borgestue bordet, men da han holdt op at danse, toeg han Skreppen og sadt ned strax uden for
borgestue-dørren, hvor han loed den staae imens han gikk op i Giæstgiverens eegen Stue,
hvorfra han strax kom tilbage igien, toeg til Skreppen, og befandt den i det samme lettere, end
før, lukkede den saa op og befandt, som han sagde overlydt for alle, at han havde mistet sin
Smør Æske og en Pung med henved 30 rd. udj; hvorpaa de tændte lys op, og gav sig til at
leede, og var Jacob Pedersen med at leede efter Pungen, men fandt intedt; Vossen gikk derpaa
hen og lagde sig need; og imidlertid rejste Jacob Pedersen sin vej; men om Morgenen derpaa
kom Vossen og lejede Vidnet samt det andet indstævnte Ole Skuteløgen til at føre ham
udefter Fiorden for at leede efter Jacob, da han mistænkede ham for sine bortkomne pænge,
hvilke de og giorde, men traf ham ikke førrend de kom lige til Floren, hvor de lagde til bagen
for ved Ejdet for at naae ham, som reisede igiennem Furresund, før end han ved den anden
norden side af landet kunde komme til lands, hvilket og lykkedes dem; efter Vossens
forlangede de sig bagen for Søeboden, for at Jacob ikke skulde merke det, og kaste Pengene
ud i Søen, hvis han blev dem var, da Jacob derpaa kom til Lands, gikk Vossen ned til ham, og
baed ham komme op paa Søeboden, han vilde tale med ham, hvilket og Jacob giorde, og
talede de da noget sammen, men saa sagtelig, at Vidnet ikke kunde høre det, men strax derpaa
raabte Vossen paa Vidnerne, at de skulle komme og see paa, hvorleedes han toeg sine penge
igien, og saae da Vidnet, at Jacob toeg en Pung op af Lommen og leverede Vossen, som
aabnede Pungen og taalte penge, som beløb sig til 26 rd. 3 mrk.; men Vossen paastoed at der
manglede 24 s:, hvilket Jacob maatte tilstaae, og tillige levere ham, og da han da havde giemt
Pengene, spurgde han efter sin Smør-Æske, men Jacob svarede at han sadt den ved Skreppen
efter sig, men han maatte dog betale Vossen 2 mrk. for Smøret, som var i Æsken; derpaa
begav Vossen sig til at randsage hos Jacob om der var meer han havde taget, og fandt da og
den liden Pung, som han havde tabt, da han Dansede, men som han ikke før havde bekymret
sig om at spørge efter; Vossen spurgde da Jacob om han havde taget bort noget af disse og,
hvortil han svarede nej, der ikke meere derudj en 2de Orter og 2 Tiskillinger, hvilke Vossen
da toeg tilligemed Pungen; ligesom og Jacob maatte betale ham aparte, hvad denne Rejse
havde kostet ham ud til Floren for at leede efter ham. Defensor forlangede Vidnet tilspurgt,
om Jacob i mindste maade vegrede sig for at levere tilbage, hvad han havde taget? R: Den
store Pungen leverede han godvillig, men den lille fandt Vossen selv efter Søgning. Videre
forlangede han Vidnet tilspurt, om de fra Vossens Siide blev noget taelt eller forhandlet, som
kunde tilkiænde give, at han ansaae Jacob som Tyv? R: Hvad de talede i det første sammen
paa brøggen, hørde ikke Vidnet, kand heller ikke sige, at det ord Tyv blev nævnt, men disse
Ord faldt udaf Vossen i anledning af Smør Æsken der var nok at du toeg Pengene mine bort,
du havde dog ikke haft nødig at skille mig ved min Førde, ligesom og paa tilbagevejen til
Førde igientog han samme paa baaden for Vidnerne. Lensmanden Mogens Nøsdal forlangede
Vidnet tilspurgt, om ikke andre folk, besynderlig de der vare paa baad med Jacob, saae paa,
da Pengene bleve betalte? R: Lieut: Rues Pige Anne og Johannes Floren, som fulgte ham paa
baaden saae derpaa, ligesom og Johannes sin Kone kom dertil. Det andet Vidne Ole Jacobsen
Skuteløgen giorde ligeleedes Eed og vidnede: at han veed slet intedt hvad der passerede paa
Giæstgiver Stædet om Aftenen; men Fierde Pintsedags Morgen maatte han med foregaaende
Vidne føre bemeldte Voss udefter Fiorden for at søge efter Jacob, at han kunde faae sine
Penge igien fra ham, som han havde ham mistænkt for at have taget, de maatte og rejse alt
lige til Floren, førend de kunde attrapere han, hvor alt det, som forrige Vidne har forklaret,
passerede, uden at nærværende Vidne veedste noget at tage fra eller lægge til. De af Defensor
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for forrige Vidne forelagte Qvæstioner blev og af dette Vidnet lige enstæmmig besvarede.
Lensmd: Mogns Nøsdal forlangede i anledning af en liden Contradiction, som synes at være
imellem Delinqventens Deposition og det første Vidnes forklaring, at Retten vilde tilspørge
Delinqventen, om Skreppen stoed ude eller inde i Stuen, da han toeg Pungen derudaf? hvortil
han svarede: at den stoed udenfor borgestue-dørren. Paa tilspørsel om Actor eller Defensor
havde meere at tilspørge eller tilføre, svarede Sr. Rue, at han forbeholdt sig sit forsvar at
fremkomme med, naar Sagen for den indstævntes Værne-Ting blev til Doms og ent. og
Lensmanden Mogens Nøsdal forlangede paa Foegdens vegne dette tingsvidne saa snart
mueligt var beskreven meddeelt. Hvorpaa Forhøret saaledes blev sluttet med erindring af
Dommeren og Defensor, at til tilkommende Høste-Ting maae foreskaffes Præstenes Attester
om Delinqventens forhold, samt de paaberaabte Folk som var nærværende, da Pengene blee
tilbage leverede, indstævnede til videre Vidnesbyrd at erlange, om de det agter fornøden, og
endelig at fremkomme og foranstalte alt, hvad fornøden maatte være til Sagens disdobædre
oplysning og hastigste tilendebringelse.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 190b-193b
Dato: 18. november 1765
Sted: Svanøen
For Retten fremstillede sig Mads Madsen Hougland, og begiærede, at eftersom han behøvede
en almindelig Attest udj en viss tilfælde, om hvorledes landets brug er i henseende til TiæreVeds gravning og brænding, om ikke Eyeren, som nyder Skougleye, ogsaa for samme tillade
at grave Torv til brændingen, og han ikke veed paa bædre maade at erlange samme, med at
lade Laugrettet og almuen her i Skibreedet, hvor den eeneste Tjærevedd brænding forefalder,
adspørge, saa er han af Retten begiærende, at dette maae tilspørges, og ham derom under
dommerens Haand en lovlig Extract af Protocollen meddeeles. Dommeren tilspurgde herpaa
Laugrettet og Almuen herom, som samtligsvarede: at ingen veed af andet at sige, end at naar
Eyeren faar sin Skougleje, bør der og baade brænde tiære Giælden og grave Torv paa Stædet
til den, om det har været tredie Mand derfor kiøbt den af første graveren.
Lars Olsen Apelset contra Ole Pedersen Standal efter forrige Tiltale. udj Ole Standalens Stæd
blev af Foegden i denne Sag udnævnt til Laugrettesmand Samson Andersen Vasbotten.
Citanten mødte og indleverede et skriftlig Indlæg af 30te July 1765. saa lydende: Den
indstævnte mødte ogsaa, og sagde at han refererede sig til sit forhen indgivne og paastande,
og saaledes indstillede Sagen til doms. hvilket og Citanten giorde paa sin Side, hvorpaa Sagen
blev optaget.
Cammer-Raad Nagel contra Hvilchen Høyder efter forrige tiltale. Den af Retten givne
laugdag var lovlig besørget forkyndt, men den indstævnte mødte ikke, thi fremstoede StævneVidnerne Abraham Andersen Vefring og Anders Haldorsen Løevig og eedelig afhiemlede
lavdagens lovlige forkyndelse for den indstævnte udj eeget Paahør. Citanten forlangede Dom
paa sin fordring uden vidne opsettelse, da kravet er liqvid, og kand eftersees udj et publiqve
Document eller Skiftebrevet efter den indstævntes forrige Hustru Brite Hammerset.
Eragtet
Sagen optages til Doms til i Morgen.
Den 29de ditto continuerede Retten
udj Sagen imellem Lars Olsen Appildset og Ole Pedersen Standal
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Afsagt
Da afg. Lensmand Niels Standalen døede, var det Citanten og Med-Arvinger Selv, som søgte
øvrigheds Assistance til Decisions Erholdelse i denne Casu, med det var og dem selv, der ved
deres forsømmelse og udeblivelse nødsagede Skifteforvalteren paa Ole Pedersens Paastand at
frasige sig rett til boets behandling; dette altsamme har de siden villet anse som ugiort, da de
hellere har vildet udføre deres Sag paa den ordinaire Rettergangs maade til beviisis Erlangelse
over bemeldte Ole Pedersen, at han angaaende Arven med dem har indgaaet et virkeligt
forliig, efter hvilket de paastaaer ham tildømt, at lade Skifte og deeling gaae for sig; men
sammenlignes nu de første Vidners udsigende nøye med hinanden, sees for det første, at her
vel er taelt om en formening, men den er langt ifra ikke lovmessig kommet til saadan
Fuldkommenhed, at den kand siges at medføre fuldkommen forbindtlighed; dernest ligger og
udj alle Vidners udsigende, saagodt som en ren forklaring, at Ole Pedersen udj al sin Tale
med Arvingerne havde stædse sin hensigt til det Documents gyldighed eller ugyldighed,
hvorved hans Hustrue var lyst i Kul og Kiøn; Som nu Citanten hverken har turdet eller kundet
attaqvere dette Documentis gyldighed i sig selv, og det ej heller ved nogen fuldkommen
Lovmessig Contract kand siges at være sadt tilside. Saa Kiændes for Rett: at Ole Pedersen
Standal bør for Citantens og Medarvingers Tiltale udj denne Sag i alle maade frie at være.
Cammer-Raad contra Hvilchen Høider
Afsagt.
Den Indstævnte Hvilchen Høyder der hverken i mindelighed har i saa lang tid vildet resten
betale Citanten sin tillagde fordring udj Skiftet efter hans Hustrue Brite Hammerset, eller
levere fra sig det skeede Udlæg; ej heller engang har vildet møde efter Rettens forundte
Lovdag tilfindes at betale bemeldte fordring til Citanten med 8 rd., samt betale udj Processens
Omkostning 9 mrk.; som alt udredes inden 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse
under Exsecution efter Loven.
Foegden paa Just: v: contra Ole Olsen Barexten efter forrige tiltale. Den indstævnte mødte for
Retten og vedblev at paastaae sin uskyldighed; Foegden loed tilføre, at det forelagte Vidne var
blevet syg, og som her var Præstens Attest om angivelsen, agtede ham ufornøden at opholde
Sagen derefter, men ifølge Forordningen paastoed, at den indstævnte maatte paalægges Eed,
eller i mangel deraf bøde for sin Forseelse. den Indstævnte declarerede sig her til villig, om
Dommeren det fandt for godt, og saaledes indloed Sagen til doms hvorpaa den blev optaget.
Foegd: paa Just: v: contra Simon Olsen Nøttingenes efter forrige tiltale. Den Indstævnte
mødte vel til tilstoed som forhen at han var skyldig; men som den over hans boe holdte
Forretning endnu ikke var kommet tilbage fra Amtmanden, maatte Foegden forlange
Opsettelse til Sommertinget, som bevilget blev.
Paa Just: v: vare indstævnet den for kort tiid siden fængslig anholdede Jens Gundersen
Hildenes for adskillige begangne Tyverie, og i saadan henseende Selv at aflægge for Retten
sin bekiændelse og Forklaring, samt Vidner at anhøre og derefter Dom at lide for sin
begangne forseelse. Som Defensor blev af Foegden beskikket Mads Iversen Løevig. Efter at
Jernet var af Delinqventen aftaget, blev han for Retten fremstillet, og paa Rettens tilspørsel
giorde følg: forklaring: at han var 15de aar gl: føed af fattige Forældre paa gaarden Hellenes,
som begge ere ved døeden afgangen, han har intedt lært at læse, og mindre endnu tænkt paa at
komme til Confirmation, han har ingen viss tieneste været udj; men paa en toe aars tiid været
snart hos en og snart hos en anden; han tilstoed at fra sit barnsbeen af har øvet adskilligt
Smaat Tyverie, hvorfor og hans Forældre mens de levede ofte tugtede ham; men siden deres
døed har han i serdeleshed i foraaret været inde i Røevigen, hvor han fra Ole stael et Stykke af
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en Melkost for han var svulten og ikke kunde faae mad, siden har han ud i Aalen, hvor hand
gikk ind paa Larsis Stabbur, hvor Nøgelen stoed udj, og toeg der en Melkost og en Lepse-lejv,
derfra droeg han ud til Lechnes, hvor han stial fra Mads et par Støvler og en Skindhatt, som
han leverte til sin Faster Morten Solems Kone, som gav ham et par Skoe igien for dem;
Samme tiid toeg han og en baad fra Rognald Lechnes, hvormed han roede tversover Fiorden,
og laae den der efter sig ved Stranden, hvor den af andre Folk blev bierget, og er kommet sin
Ejermand igien til hænde. Siden var han paa Sætre, og der gikk han ind igiennem gluggen paa
Stabburet hvor han toeg et Smale-laar og en Kiødpølse og noget Smør, som han alt har selv
opspiist, endelig kom han Allehelgens dag til Tosten Rasmusen Qvellestad, som toeg ham til
Kierke med sig, skiøndt han paa Vejen stial sig fra dem, men de fik ham fat igien, og da han
kom til Kierken, loed Provsten ham pidske af bøygde vegteren. om Aftenen efter da han ikke
vedste at faae Huus, da han gikk hen i Clemmet Qvellestads Løe og laae sig, og om Natten
stial fra Jonas Qvellestad en Sølv Skeed og en Rixdaler i penge som laae i Stabburs Vinduet,
hvor han om Natten kløv op og toeg dem, disuden toeg han en Smøræske og en lejve brød og
to Melkoster, og 4re Smale-laar, og en Uld-Skiorte som han pakkede alt dette ind udj, og bar
det ud i en Flor hvor Huusmanden Jan Andersen kom over ham og toeg det fra ham, og førte
ham ind til Lensmanden, hvor han blev fængslet. Til Vidner under falsmaal vare indstævnte
Anders Andersen Klejven og Jan Andersen Qvellestad som bægge mødte, og Foegden
forlangede afhørte. Anders Andersen Kleiven, giorde Eed og vidnede: at Søndag efter
Allehelgensdag stoed han i thunet hos Jonas Qvellestad og saae at Huusmanden Jan kom
lejende med Delinqventen, hvor de da efter hans giorte forklaring fandt den eene Rixdaler i
penge hos ham, samt et Stykke af en Ost, men siden maatte han gaae til bekiændelse, og
fremviisede da hvor han havde lagt baade Smale Siderne og Smøret neml: i Floren, og
eendelig og Sølvskeen, som han først nægtede for, men siden viisede at have lagt paa Vejen
under een Steen; hvorpaa Manden fik sine Vahre igien, og bægge Vidnerne førede
Delinqventen til Lensmanden, som strax om toeg sig ham til forvaring. Videre veedste ikke
Vidnet om denne Sag at forklare; men det var ham vel bekiændt, at Delinqventen fra han var
en næve stor, har været hengivet til at smaastiæle. Det andet Vidne Jan Andersen Qvellestad
giorde ligeledes Eed og vidnede: at ommeldte Søndags Morgen efter Allehelgensdag kom han
gaaende ud til sin Kyre-Flor, hvor han fandt Delinqventen med ommeldte Koster, da han strax
greb ham saasom han vilde søge døreen og flygte, ligesom han og nægtede for at han ingen
Tyvkoster havde; Vidnet førde ham derpaa op til Jonas Qvellestad sitt hun, hvor forrige Vidne
stoed, og passerede da siden alt ligesom samme Vidne har forklaret, uden at dette havde noget
derudj at forandre; ligesom det og er ham bekiændt, at Delinqventen stædse har været
hengivet til Tyverie. Den beskikkede Defensor formeenede, at Tyveriet ikke var ef saa stor
betydenhed at regne allerhelst udaf et barn at regne begaaet; ellers forbeholdt han sig sit
videre forsvar til en anden tiid.
Eragtet
Sagen opsettes til Extra-Ting eller neste Sommer-Ting, da Morten Solems Kone tillige
indstævnes samt foreskaffes Præstens Attest om Delinqventens Alder og videre
omstændigheder.
Foegden paa Just: v: contra Jacob Pedersen efter forrige tiltale. Foegden loed tilføre, at
Delinqventen samt hans Defensor var ved Continuations Stævning indkaldet til at anhøre flere
Vidner, og derefter at liide dom men som hverken den eene eller anden møder formedelst
indfaldende uvejr skyld, maae han begiære Sagen udsadt til Extra-Ting eller neste
Sommerting efter indeholdende Forretningers og omstændigheders beskaffenhed; imidlertid
indleverede Foegden den ved Extrating paa Førde Tingstæd holdte Examinations og
Tingsvidne forretning til Actens følge, samt Provsten Lunds Attest af 14de Novbr. 1765 saa
lydende: Da den forlangte udsettelse saaledes blev af Retten bevilget.
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udj Sagen af Foegden paa Just: v: mod Ole Olsen Barexten
Afsagt.
Dersom den Indstævnte Ole Olsen Barexten trøster sig til inden Retten at aflægge sin
Saligheds Eed paa at viide sig frie for den ham af Qvindemennisket Brite Olsdatter ved
hendes offentlige Absolution tillagde beskyldning som Fader til hendes avlede barn, bør han
for Actors Tiltale i denne Sag aldeeles frie at være; men i mangel herudaf bør hans boe strax
at tages under lovlig registrering og vurdering, og Sagen af Actor forfølges mod ham til Strafs
liidelse for hans begangne forseelse. Den indstævnte Ole Olsen Barexten fremstillede sig
derpaa for Retten og tilbøed sig at aflægge Eeden, hvorpaa Eeden først af Lovbogen blev for
ham oplæst med formaning af Retten at vogte sig for falsk Eed. Derpaa opløftede han sine
trende fingre og aflagde Eeden saaledes: Jeg bekiænder her for Gud og denne Rett at den
beskyldning, som Brite Olsdatter har tillagt mig er usandfærdig og at Jeg veed mig uskyldig i
at være barnefader til hendes barn. saadant hielpe mig Gud og hans hellige Ord.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 196b-199b
Dato: 4. februar 1766
Sted: Svanøen
Extra-Ting paa Tingstædet Svanøen
Ao 1766 d: 4de Febr. blev ved hr. Amtmand de Knagenhielms forviidende og consens – paa
Tingstædet for Brantzøe Skibreede Svanøen holdt Extra Ting i henseende tvende fra afvigte
Høste-Ting efterstaaende Tyve-Sager nærværende ved Retten Kongel: Majests Foeget hr.
Cammer-Assessor Jens Worm Nagel, samt afvigte aars otte Eedsvorne Laugrettes Mænd
navnl: Ole Pedersen Standal, Christen Olsen Gillesvig, Søren Iversen Sunde, Jonas Nielsen
Qvellestad istæden for Tideman Pedersen Yttrehuus, Siur Christensen Apneset i stæden for
Peder Knudsen Yttrehuus, Østen Ananiassen Espeset, Gerdt Torgersen Øvre Standal, og
Anders Pedersen Giellesvig. Til hvilken Tiid og Stæd Foegden i Continuation af forrige igien
havde ladet indstævne Jacob Pedersen tienende hos Lieut: Rue paa Floren for hans begange
Tyverie og saaledes til fleere Vidner at anhøre og derefter Dom at liide; ligesom og til samme
Tiid og Stæd var lovlig indkaldet bemeldte Jacob Pedersens beskikkede Defensor Sr. Johan
Rue. Delinqventen Jacob Pedersen mødte tilligemed Anders Halversen Tingnesset, som
declarerede at den beskikkede Defensor Johan Rue var syg, men havde anmodet ham paa sine
Vegne at møde og defendere Delinqventen, hvis det af Foegden maatte blive accorderet, og
hvor med Foegden declarerede sig fornøyet. Derpaa blev for Retten oplæst det paa Førde
Tingstæd ved Extra-Ting d: 10de Septbr. an: oprætholdte og af Foegden ved afvigte HøsteTing i Retten indleverede Forhøres og Tingsvidne Forretning, og forblev Delinqventen ved
samme sin forklaring og bekiændelse som da, og paastoed forst at han ikke havde andet i
sinde end ikkun at giemme pengene for Vossen. Ligeledes blev og for Retten oplæst den
samme tiid af Foegden indleverede Provsten Lunds Attest; hvor hos Foegden loed tilføre at
han vel havde af Delinqventens nuværende Sogne-Præst hr. Lexou requireret Attest, men
samme var endnu ikke indløben, og ansees ham unødvendig at opholde Sagen derfoer,
allerhelst da Delinqventen har ikkun kort tiid været udj dette Præstegiæld, og vil Foegden som
Actor selv gierne tilstaae at man intedt andet veed i denne korte tiid om ham. Til Vidner under
Falsmaal havde Foegden ladet indstævne de i Forhøret paaberaabte Vidner, hvilke mødte, og
af Foegden forlangedes afhørte. Vidnet Johannes Torchelsen Floren fremstillede sig da for
Retten, giorde Eed, og vidnede: at sidstleeden aar 4de Pintsedag kom han paa baaden med
Delinqventen paa?? Flore-brøggen, hvor da Vossen stoed eller kom i det Jacob belaae baaden
og takkede ham for sidste, hvorpaa de gikk op i bueskottet, og saae Vidnet, at Vossen derpaa
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tællede nogle penge, men om Jacob leverede ham den eller ikke kand Vidnet ikke sige; thi
han gik og skibede op af baaden, og gav lidet og efter hvad der passerede dem imellem, men
Vossen havde 2de Mænd med sig, neml: de som i den oplæste Tingsvidnes Forretning har
aflagt deres Vidnesbyrd og videre veedste Vidnet ikke at forklare. Vidnet Anna Pedersdatter,
efter at Eeden for hende var forklaret og betydet, aflagde den ligeleedes og forklarede: at hun
vel var paa baaden med, og saae Vossen med de 2de Mænd paa brøggen, men som hun strax
gikk op til gaarden, veed hun ikke at sige, hvad der passerede. Det tredie Vidne Johannes
Florens Kone Johanne Helgesdatter giorde ligeleedes Eed og vidnede: at hun kom ned til Søes
for at tage imod sin Mand, og saae hun da, at Vossen sad paa brøggen og tællede penge,
hvorpaa han rejste sig op, og randsagede i Jacobs fikke og Uldskiorte, og han fandt en liden
Pung med Penge, men hvad det var for en Pung hvem den tilhørede, eller hvad de videre
havde imellem sig kand Vidnet ikke sige, saasom hun i det samme gikk op igien til gaarden.
Foegden loed herpaa tilføre: at af disse Vidners Collation med forrige sees tydelig, at
Delinqventen er skyldig udj stort Tyverie, og saaleedes i følge Lov og Forordningen paastaaer
og indlade Sagen til doms. Anders Tingnesset paa Defensor Johan Rues vegne loed tilføre: at
af det foregaaende Venskab, som var imellem Jacob Pedersen og Vossen, samt af dennes
beredvillighed til at levere pengene tilbage, som Vidnerne eenstemmig har forklaret, sees
tydelig nok, at det kand ikke have været Jacob Pedersens agt at stiæle disse penge, men ikkun
at forvare dem for Folkemængdens Skyld, og forglemte saaleedes at levere dem tilbage førend
han rejste; han fornemmede altsaa, at dette ikke vel kunde ansees for noget virkeligt Tyverie
eller om det skal kaldes en forseelse, den da i det mindste ikke fortiener lige Straf med
Tyverie; hvorom stefnede og paa sin Siide indloed Sagen til Rettens billige kiændelse og
paadømmende. Førend Sagen kunde optages til doms maatte Retten endnu erindre Foegden
om, at Vossen ikke den heele Sag igiennem eengang var indvarslet til Vedermæle eller i det
mindste for Processens Skyld, og om Foegden trøstede sig til at lade Sagen paadømme, førend
dette var skeed? Hvortil Foegden svarede, at da Vossen var hos ham og angav Factum, fik han
af ham al den Oplysning som han behøvede til Sagens undersøgning, og hvorudj han
formener ikke heller Retten mangler noget, forresten var Vossen for sin private deel fornøyet
med at have faaet sit igien, og begiærede ikke videre at incommoderis med eller i Sagen, som
en Mand der boede paa et langt fraliggende Stæd; videre forestillede Foegden, at dette alt
maatte blive hans Sag; thi ifald Lieut: Rue skulde opsige sin givne Caution, maatte opsettelsen
i Sagen blive Publios til byrde, imod hvilken han i allemaader altsaa protesterede, og
forlangede Dom. Defensor sagde, at man og herudaf kunde see, at Vossen var i alle maader
tilfredsstillet, hvilket han haabede at Retten considerede udj sin Dom. Paa Fogdens giorde
Declaration og Paastand blev altsaa Sagen til Doms optaget.
Til Samme Tiid og Stæd havde Foegden ladet indstævne i continuation udaf forrige Jens
Gundersen Hellenes med hans beskikkede defensor Mads Iversen Løvig til at erlange Dom for
sit begangne Tyverie til at erlange Dom for sit begangne Tyverie. Efter at Jernet var aftaget
Delinqventen fremstillede han sig med bemeldte sin Defensor for Retten og vedblev den af
ham ved afvigte Høste Ting giorde bekiændelse og forklaring. Foegden indleverede herpaa
Provsten Lunds Attest af Dato 17de Novbr. 1765 saa lydende: Hvornest han tilkiændegav, at
han ifølge Rettens Eragtning havde og ladet indstævne Morten Solems Kone Giøe Olsdatter,
som dog ikke mødte, men hendes Mand Morten Olsen Solem fremstillede sig paa hendes
vegne, og forklarede at Delinqventen vel kom der til den engang med et par udslitte Støvlefødder, hvilke han toeg til at lappe et par Skoe med, som han gav ham, og tilstoed Gunder selv
dette for Retten. Foegden declarerede at han ikke vilde opholde Retten videre for denne gang
med at undersøge, hvorvidt Morten Solem eller hans Kone kand være Tyvens medvidere eller
Hæler, men forbeholdt sig sin tiltale til dem, om saadant skulde kunde i sin tiid
beviisliggiøres; men i øvrigt paastoed han Dom over Delinqventen for sit i saa lang tiid
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begangne Tyverie. Defensor forestillede Retten, at Jens Gundersens forseelse har sin grund
fornemmelig derudj; at han efter sine Forældres døed har gaaet som et vildfarende barn paa
eegen haand, uden at nogen har taget ham sig retskaffen om, som skee burde til tugt og
Ophold, hvilket han formodede, at Retten vilde considere, og saaledes indløse Sagen til
Doms. som derpaa blev optagen
1) Udj Sagen mod Jacob Pedersen Angen
Afsagt.
Lad være at Delinqventen godvillig og uden modstand har leveret tilbage og godtgiort de
stiaalne Koster til den Forurettede, saa sees dog udaf de førte Vidners forklaringer
confererede med hans eegen bekiændelse, at han har begaaet et virkeligt Tyverie, og det
saadant et, som loven kalder stort Tyverie, samme synes endog at vøre skeed paa en snedig
maade, præmediteret og under Venskabs Skin fra en rejsende Mand; end meere, da det
stiaalne blev savnet og efterspurgt, har ham ikke alleene ikke givet det tilkiænde, men endog
selv under en paatagen Venskabs Marqve ladet som at ville søge derefter, rejst bort dermed,
og ikke tilstaaet det, førend han af Ejeren paa et langt fraliggende Stæd, hvor han havde sit
hiem og tænkte at komme in Salvo, blev grebet med Tyve Kosterne i hænderne ja endog da
har vildet skiule, saameget mueligt var, indtil nøyere randsagning skeede; i betragtning
herudaf, samt den slette formodning Provsten Lunds Attest giver om hans viljes beskaffenhed
i almindelighed, saavelsom at Tyveries Misgierning synes fornærværende tiid at ville blive alt
for meget giængs iblandt os, skiøndt det ikke kand altid eenhver overbeviises, saa kand denne
Rett ikke andet end ansee Delinqventen som skyldig til den Straf, som lov og forordninger
dictererer for stort Tyverie; thi Kiændes for Rett: At Delinqventen Jacob Pedersen Angen bør
for sit begangne Tyverie i følge Lovens 6 b: 17 Cp: 37 art: at pidskes ved Kagen med 27 Slag
af 3de Riis paa sin Ryg, samt have Tyvs merke paa sin Pande, og derefter følgelig Forord: af
19de Novbr. 1751 at arbejde i Jern i nærmeste Fæstning hans livs tiid. Tvi-Giæld og boes lod
kand ikke paadømmes, for saavidt Delinqventen er notorie intedt ejende; og hvad denne doms
Exsecution efter lovlig forkyndelse angaaer, da, som det er allernaadigst befallet, at dislige
Domme forud til Ober-Retten skal appelleris, saa henstillede Retten saadant til vedkommende
at besørge og foranstalte.
2) Udj Sagen mod Jens Gundersen Hellenes
Afsagt.
Af det passerede i Sagen sees, at Delinqventens Tyverier har fra først af mest bestaaed i MadVahre og Klæder, og at saadan hans levemaade er nest foraarsaget af, at vedkommende efter
Forældrenes død ikke har retskaffen taget sig ham an til opevagelse og underholdning; thi
kand retten ikke ansee hans Misgierning anderleedes end som et ofte igientaget ringe Tyverie,
hvis Straf bør paa en til hans forbædring og landets Sikkerhed for Eftertiden beqvem maade
skierpes; altsaa kiændes for Rett: at Jens Gundersen Hellenes bør i følge Lovens 6 bogs 17 cp:
33 art: at miste sin Huud i Fængsel, og derefter at indsettes udj Bergens Tugthuus, hvor han
bør saalænge at forblive, indtil den Høye Øvrighed forsikkret om hans viljes forbædring kand
for Landets Sikkerheds Skyld, kand finde for godt at tillade hans udladelse. Dommens
Exsecution efter dens lovlige forkyndelse henstiller Retten til vedkommende øvrigheds
besørgning og foranstaltning. Delinqventen blev derpaa tilspurgt, om han var fornøyet med
Dommen eller vilde appellere, hvortil han svarede, at apellere vilde han ikke, men bad om
Øvrighedens Naade.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 201a-209a
Dato: 23. mai 1766
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Sted: Floren
Extra-Ting paa Floren
Anno 1766 den 23de May blev efter Fogdens Reqvisition og foranstaltning paa Gaarden
Flaaren i Brantzøe Skibbreede, Holden Extra Rett i henseende til en deel opdaget Tyverie,
overværende ved Retten Kongel: Mayts Foged Hr. Kammer Assessor Jens Worm Nagel, og
efter skrevne 8te Eedsvorne Laug Rettes Mænd navnlige: Elias Østensen Ousevig, Cornelius
Larsen Havnen, Hans Henricksen Hopen, Anders Knudsen Torvanger, Absalon Andersen
Førde, Mads Knudsen Horne, Elling Jensen Søndervog, og Anders Andersen Bar Rexten til
hvilcken tiid og Stæd Hr. Assessor ved mundtlig varsel, hafde ladet indstevne Huusmanden
Bernt Andersen Flaaren med Kone Rackel Olsdatter, samt 2de børn Gunder Berntzen, og
Marte Berntsdatter for begaaet Tyverie efter Sogne Præsten hr. Lexovs angivelse, Vidner
derom at anhøre og derefter Dom at lide. til Vidner under Faldsmaal vare indstevnt Aalet
Flaaren, Johannes Torckelsen ibid, Gertrud Kindesundet, Sergiant Paus og hans Hustrue Cille
Margrete, Elias Floren, Gulbrand Tollefsen Flaaren, Rackel Samsonsdatter Flaaren. ligeeledes
vare og til vedermæle indkaldet saavel Hoved Angiveren hr. Henrich Lexau, som og eendeel
andre, der skal have i forbegangen tiid Mistet adskillig, som man slutter af Delinqventen at
være taget neml: Jan Henrich Battallen, Iver Iversen Puservig, Ole Helgesen Tirdal og
Rasmus Fursund, til at anhøre Delinqventens bekiændelse og giøre fornødne forklaring.
Stefne Vidnerne Abraham Wæfring og Anders Haldorsen, under Eed afhiemlede
Stefnemaalets Lovlige forkyndelse for alle ovenmeldte Indstevnte udj eeget paahør, hvilke og
alle mødte og indfandt sig for Retten. Hvorda for Retten blev fremstillet Delinqventen Bernt
Andersen Flooren som Jernet var aftaget, hvilken paa Rettens tilspørsel giorde følgende
forklaring: Hand er fød paa gaarden Stavanger i Svanø Sogn, og er nu mod 50 aar gl: har
været gift i 20 aar, og Stædse opholdet sig her i Kinds Præste gield paa adskillige Stæder, og
nu sidst her paa Flooren som Huusmand i 10 aar, den første gang hand faldt til den Daarlighed
at begaae Tyverie, var hos Ole Tirdal i næst afvigte høst, fra hvilcken han stial en Smale om
Aftenen, som gick paa Tirdals øen, men vidste den gang icke, at det var Oles, samme Smale
bragte hand hiem, og sagde for sin Kone, at hand fandt den død paa Søen, Strax da efter toeg
hand fra Rasmus Fursund en Sau, som skeede Tiilig om Morgenen, førend nogen var oppe,
den gang var hans Datter Marte med ham. Nylig før Jull foer hand og hans Søn Gunder, ud
paa Søen og skulle fiske, paa hiem Reisen, lagde de op i en øe ved Battallen kaldet Store
Langøen; der toeg hand 3 Engelske Sauer med Ulden paa, og en Engelsk gra Vedder, som
hand førte hiem med sig til en liden Holme herved Flaaren, hvor han sammestæds værket dem
op og lagde Kiødet i Salt, og blev der forvaret, da hand noget lidt efter Haanden bragte hiem
til Huuset, og sagde for sin Kone, at have faaet det i Skaffer Told, disse Smaler var Jan
Battallen tilhørende, og da de blev Staalen var Jan i Bergen. nu i Vinter i Febr: Maanet var
hand og hans Datter Marte i Præstens Høe lade om Natten, efter at hand rev eller toeg en Fiæl
af bordklædningen du, hvor bemelte hans Datter gick ind, og da hun var indkommet, Lucket
hun Løe Dørren op for ham, og da hand kom ind pakket hand fuld 2de Sæcker med Høe, hvor
af den eene toeg 1 tønde og den anden ½ tønde, og saa 2de Vanler omtrent store til til 6 kiører
vauler, Natten efter paa samme maade, med sin Datter, atter Stial han Høe i samme Sækker i
Præstens lade og 2 vanler, vel saa stor som de første, hans Søn Gunder var og med begge
gange, i næst afvigte Sommer, var hand paa Gaarden Puservig, og skulle sige skyds til, fandt
hand ingen hiemme, stial hand 6 træ buvsker 1 tdr. uld, 1 tdr. lin og en glas flaske med tin
Skrue??. Videre Tyverje sagde hand, icke at have begaaet. Dernæst fremstillede sig
Delinqventens Kone Rachel Olsdatter som giorde følgende forklaring: Det Tyverie som
hændes Mand har begaaet er hænde uvidende, og hvad hand har hiem bragt, har han sagt for
hænde at have faaet paa ærlig maade, og deels fundet det paa Ræg paa Søen, hun har vel
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undertiiden hørt adskillig røgte om hændes Mand, har og advaret ham, at tage sig vare for at
tage noget ulovlig; Det høe som hændes Mand og børn har taget fra Præsten, vidste hun icke
af, førend Præsten kom til hænde, efter at Manden var Reist til torske Fisket, tiltalte Hænde og
børn, for det høe hand Safnet, da første kom hun underveer, med at det icke var Rætt tilgaaet.
Videre veed Hun icke at forklare, Selv har hun aldrig betgaaet Tyverie. Delinqventens Søn
Gunder Berentzen fremkom og forklarede: at hand er 19 aar, og har været til Confirmation og
har gaaet til Alters 3de gange, hand var med sin Fader paa Søen uet og skulle fiske nylig for
Jul, paa Heim Reisen lagde de op paa Store lang øen som hører Jan Battallen til, der gick hans
Fader op, og han fuldte med efter ordre, og var de begge om og toeg 3 Engelske Voxne Souer
og en Engelsk gra Vedder, som de strax dræbte paa Stædet, samme Smaler førte de hiem paa
Langholmen ved Floren, der blev de opværket og kiødet Saltet, og hiem bragte noget efter
haanden, hand stoed imod at være med i dette arbejde, men maatte efter faderens ordre, i
Præstens Høeladde, har han og været med 2de gange og Staalet høe, ligesom hans Fader har
forklaret, hvortil hand og af Faderen blev befalet; denne har icke altiid været hiemme, men
paa adskillige Stæder her i bøygden tient bort hand har for sin deel icke begaaet meere
Tyverie, een som sagt er, og med sin Fader veed han heller icke meere. Delinqventens Datter
Marte Berntsdatter fremkom her næst og forklarede: at hun er 17 aar gammel, har icke været
til Confirmation, hun var med sin Fader paa Tirdalsøen nu i næst afvigte Sommer, der tog han
en Sou, som han strax Dræbte paa Stædet og førte den hiem paa før ommelt holm ved Floren
kaldet Langholmen, hvad hændes Fader siden giorde med den veed hun icke; Strax efter var
hun med sin Fader paa Fuuresund eller holmen norden paa Furesund kaldet Tralle skiæret, en
Tiilig Morgen, der toeg hand en hvid Sou, som hun siden fick at høre var Rasmus Fursund
tilhørig, samme Sau Dræbte hændes Fader strax paa Stædet hvor den blev taget, og der efter
førte den hiem til een Holme ved Flaaren, der den blev opværcket og kiødet Saltet i en
Fiæring, nu i Vinter i forfisket, var hun med sin Fader om Natten og toeg hand en Fiæl udaf
bordklædningen paa Søre side af Præstens lade som hun gick ind, og derefter luget Dørren op
for hændes Fader og broder, og toeg de begge 2 Sækker Høe og 2 Vanler; Natten efter
Ligesaa, men da gick hændes broder ind igiennem bordtaget, og hun gick med sin Fader
Dørren ind; forrige aars Vinter 1765, efter Jull var hun og med sin Fader i Præstens lade, og
krøb hun den gang under Muren ind, og da Lugt hun Dørren op for sin Fader, og toeg han den
gang en Sæck høe. Hun veed icke meere Tyverie at være betgaaet. Delinqventen Bernt
Flooren blev tilspurt om hans Datters forklaring icke forholdt sig Rigtig, hvortil hand svarede:
det sidste hun sagde, at hand var i Præstens lade 1765, er icke Sandt, det øvrige hun har
forklaret kand han icke fragaae. icke heller kand han fragaae eller nægte hvad hans Søn har
udsagt. Fogden forlangede at Vidnerne maatte afhøres: hvoraf først fremstoed Aalet Olsdatter
Flooren som efter at Eedens forcklaring for hænde var oplæst, og af Retten formanet at sige
Sandhed, giorde Eed og forklarede: paa 1te qvestion som Fogden loed tilspørge Vidnet, om
hun icke hørte og vidste at Delinqventen ovenmelte tiid var Høeløs, dertil Vidnet svarede: hun
hørte det af andre men icke saae det Selv. 2 qv: om hun icke forhæn efter Deres begiær neml:
Delinqventen og hans Kone, gav dem en gang nylig før Tyveriet var begaaet en Vandel høe:
R: ja, da klagede de sig at være høe løs. 3. loed hand spørge om der icke var taget saa anseelig
høe og Haae i Præstens lade i de 2de Nætter, da Tyven hafde indbrækket sig, at det kiændelig
kunde Safnes. R: jo hun saae at der var taget baade høe og Haae, men just hvor meeget, veed
hun icke at sige. 4 qv. Om icke Vidnet med graad fortalte Præsten og hans Kone dette
Tyverie, og om icke træspændler eller Spæren var blev Safnet R: jo hun fortalte det for sin
Huusbond og Madmoder, og 2de Spær ram blev Safnet af Haae, hvor meget høe der var
Staalet kunde hun icke vide, men hun Sagnet høe tillige. 5. qv: om icke Præsten var inde hos
Delinqventens Kone een Stund efter, og sendte bud efter Vidnet, da de fandt Høet i
Delinqventens lade og Præsten siger til Vidnet, hvad Synes Eder kiender Jeg seer nu, ja for
jeg kiender og seer meere end jeg ville see: R: jo det forholder sig saae, men Berntz Kone
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ville icke tilstaae at det alt var Staalet fra Præsten, noget videre sagde hun icke at være
vidende. Vidnet Johannes Torckelsen giorde Eed og forklarede han høet i Vinter at Præstens
budeje klagede sig for, at hafde mist høe i laden, Præsten var og inde paa Gadden hos Bernts
Kone og Vidnet med, da Præsten spurte hænde, hvor det høe var kommen fra hun hafde i sin
lade, hvoraf noget laae løst og noget i Vanler, hun svarede hun vidste det icke, Præsten siger
til hænde er icke dette en vandel af mit Høe her ligger, da sagde hun ney, den hafde hun faaet
i Stavanger, de andre vanler høe der laae, sagde hun icke at vide hvor det var kommet fra.
Johanne Helgesdatter Flaaren, hørde ligeledes Eeden for sig oplæse, aflagde den og vidnede:
at hun nu i Vinter var inde hos Bernts Kone paa Gadden efter at Manden var reist til torske
fisket, og fortalte hun for Vidnet, at hændes Mand hafde sagt til hænde at hun skulle Rive det
høe ud over som var i vanler og give det op til Creaturene Strax, han var bange at nogen
skulle see det, hvem det var veed hun icke, men slutter at det var Præstens budeje.
Delinqventens Datter Marte har fortalt for Vidnet at hændes Fader og hun har været i
Præstens lade i Vinter og toeg Høe 2de gange, og hændes broder Gunder var med, og
Delinqventen hafde sagt til sin Søn hand skulle icke giøre formeget af det, Sønnen Svarede,
der er nock igien. Gertru Andersdatter Kinden giorde Ligeleedes Eed og vidnede: hun har
tient hos Præsten og Reiste herfra i Vaar, i Vinter Safnet Præstens budeje høe i laden, da
baade Vidnet og hun sagde det for Præsten, Præsten var inde hos Berents Kone; og derfra blev
hiem bragt 2de Sæcker høe til Præste gaarden igien, men hvem som Leverte Præsten det til
bage veed hun icke; siden var Vidnet med sin Madmoder Præstens kone, inde hos Bernts
Kone, hvor hun begiærte anviisning neml: af Bernts Kone, paa Uld og videre Tyve Koster
som hun hafde, Bernts Kone bad dem gaae bag i Stue Skaattet og tage Ulden, og fandt de der
6 vøver Engelsk uld, og en vøve norsk uld, samme sagde Delinqventens Kone var kommen
fra Battall øerne med hændes Mand, der var og meere Uld som hun Sagde var Gunild
Furresund til hørig, de gick og i laden, hvor de fandt 3 barket Sau skind, i laaven fandt de
nogen brende veed, og ligeleedes i korn brattet?? som Præste Konen hafde mistancke var
staalet fra hænde, men Bernts Kone vilde icke sige hvor den var kommet fra. Elias Larsen
Huusmand her paa Flooren giorde Eed og forklarede: at han var med samme tiid som sidste
Vidne, har icke andet at forklare end hun, uden dette: at Vidnet tilspurte Bernts Kone om
hændes Mand icke har Staalet før i aar, hun Svarede at hændes Mand har icke været fri for det
siden han kom i ægteskab med hænde, nylig for de blev gift sammen, hafde hand giort et lidet
Pusserie og da blev han ført til Fogdegaarden og var der i fiire uger. Vidnet saae og i høe
laden nogen brende veed, han sagde, her er saa fuldt af høe og haae og halm og ageer,
Præstens Kone sagde det er nock kommet fra Præstens lade, Bernts Kone svarede: at halmen
icke var kommen fra Præstens lade, men høe og haae kunde hun icke nægte for; videre sagde
Bernts Kone paa Vidnets tilspørsel at hændes Mand taugt om taugt har Staalet, men hver gang
hun Lavede at vilde klage ham for Præsten og Præsten tiltalt ham saa holdt han op en Stun.
Da Dagen allereede er forløben bliver end de øvrige Vidners forklaringer opsadt til i Morgen.
Dagen efter den 24de hujus, blev Retten igien sadt. Sergiant Gerhard Ludvig Paus giorde Eed
og vidnede at han indtet veed om Delinqventens Tyverie og for ham har han ingen
bekiendelse giordt, siden han til ham blev sadt under Arrest, men Sønnen Gunder Berntzen
har bekiendt det samme som de inden Retten selv har forklaret, neml: at de har taget Smaler i
Batalsøerne og Høe fra Præsten, videre veed han icke. Cille Margrethe Hauge giorde Eed og
Vidnede at Delinqventen Bernt Flooren for hænde har bekiændt, at han har Stiaalet Smaler,
og Høe fra Præsten, Hun har icke villet haft nogen Samtale med ham, og icke heller har han
for hænde giort nogen videre bekiændelse. Delinqventens Søn Gunder har tilstaaet for Vidnet,
at hand og hans Fader har Staalet fra Jan H: i Battallen i øerne 4 Engelske Smaler 3 Souer og
en gra Vedder, og 2de andre Smaler hafde hans Søster Marte Staalet, fra hvem, sagde hand
icke. Vidnet Gulbrand Tollefsen, er Huusmand her paa Flooren, giorde Eed og Vidnede: at
hand intet veed om Delinqventens Tyverie, uden et løst bøigde røgte, at de har han mistænkt.
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Rachel Samsonsdatter Flaaren giorde Eed og vidnede: Da Præsten Hr. Lexau nu i Vinter kom
indtil Bernts Kone paa Gadden, var hun der samme tiid, og bad Præsten Vidnet følge med til
Bernts Lade, saa skulle de see hans høe og haae som Bernt hafde taget af hans høe lade,
Vidnet fuldte med, og Delinqventens Kone, Da Delinqventen samme Dags Morgen var Reist
til torskefisket, i laden fandt de høe og haae visket i vanler og noget Løst, som Præsten
kiændtes veed, og da Præsten tog vaulerne for sig, var een iblandt som hun sagde at have faaet
i Stavanger, hun vilde icke tilstaae hvor det øvrige var kommet fra, men da Præsten gick
derfra sagde Delinqventens Kone til Vidnet, at hun er bange for at hændes Mand bliver vreed
for hun icke efter hans ordre har Revet Disse vanler Sønder og Siult dem, hun har aldrig været
med videre i det hændes Mand har været beskyldt for. Derpaa blev for Retten fremkaldet de
til vedermæle indvarslede Personer, for at giøre deres forklaring om hvad de har mistet. og
fremstillede sig da for Retten Jan Henrich Battallen, og dechlarerede: at den tiid de 4 Smaler
af Delinqventen blev ham fra Stiaalet, Safnet hand 6 Støcker hvor af den eene var
Lensmanden i Nøsdal tilhørig, som var en norsk Vedder, og kand han icke andet forestille sig,
een alle af Bernt har været Staalne, hvor for han paastaaer af Bernts boe samme betalt i det
mindste 7 mrk. støcket, som hand truster sig til at godt giøre de var værdt, paa Rettens
tilspørelse sagde bemelte Jan Battallen, at hand icke viste at Bernt hafde Staalet hans Smaler
førend hand efter at hand var fængslet hafde tilstaaet det. Iver Iversen Puservig sagde at: den
tiid som Delinqventen var paa hans Gaard og skulle sige Skyds til, efter Delinqventens Egen
tilstaaelse Safnet han en glas flaske med tin Skrue??, 6 træbursker, noget lin omtrent 2 tdr.
efter hans Kones Sigelse, en tiærbøtte fuld af tiære, Uld mistet han og, hvor meeget veed hand
icke, et Støcke Sort Klæde, noget Meel og Sild mistet han og samme tiid, han slutter, siden
Delinqventen har bekiendt noget at have Staalet, han og har taget alt som Safnes.
Delinqventen fra gick, at have Staalet meere End han før har bekiendt. Ole Tirdal sagde at han
har Safnet det af Delinqventen tilstaaede Smalebæst, men han vidste icke at Bernt hafde giort
det førend han nu Selv for Retten tilstoed det. Rasmus Furresund sagde at han Safnet Smalen,
og nu hører han at Delinqventen for Retten har tilstaaet at have Staalet den. Sogne Præsten
Hr. Henrich Lexau som den der loed fængslig arresten. Delinqventen, begiærede at siden det
allermeste var een bekiendelse om hans Tyverie fra aaret 1765, da han og børn dog har drevet
samme all deres tiid, at alle de som han deels har tient hos, deels vaaret som huus mand hos,
indtil han kom til Præste Gaarden, maatte indstevnes til Vidne om hans forhold i samme tiid.
Jeg den sagde at have beskikket til Defensor for Delinqventerne Elias HansenWallestad som
og var mødende for Retten efter givne Varsel og Declarerede at han er een Enfoldig Mand og
veed icke hvad han skal fremføre til Delinqventens forsvar, hvor fore han henstillede Sagen til
Retten med begiær – at de indstevnte for deres forseelse paa det lemfældigste maatte ansees,
da dette begangne Tyverie mesten af mangel paa Levnets underholdning er for aarsaget, i sær
finder han ingen Skyld hos Konen og lidet hos børnene, som har maatt giøre alt efter Faderens
villie. Fogden hr. Asessor Nagel forlangede i følge Sogne Præstens tilføiet Sagen opsadt til
Sommer tinget.
Eragtet
Efter Actors forlangede opsættes Sagen til næste Sommer ting, til hvilcken tiid Sogne
Præstens attest foreskaffes om Delinqvent: alder og videre omstændigheder, Ligesom og
Noter?? til samme tiid besørger indkaldet hvad videre Vidner angiveren hr. Lexau for ham i
følge hans Declaration maatte til kiændegive, og ellers i og tager alt hvad han til Sagens bæste
oplysning og hastigste Drist?? kand finde fornødent.
Fogden Nagel Contra Halvor Vejesund med Kone og børn ved muntlig varsel hafde Fogden
Nagel i følge Sogne Præsten Hr. Lexaus muntlige angivelse, paa Justitiens vegne indstevnet
huus manden Halvor Andersen Wejesund med Kone Marte Ericksdatter samt 2de børn Evind
og Erick Halvors Sønner for begaaet Tyverje at anhøre og Dom at Lide. til vidner under
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faldsmaal vare indstevnt Dirich Nilsen Storevigen, Ole Sollen og Henrick Krogen. Ligesom
og til gienmæle var indkaldet angiveren hr. Lexau, samt eendeel som man slutter at de
indstævnte har Staalet fra neml: Marcus Sollem, Johannes Sæterskar og Jan Kipper i
Qvalvigen med Kone. Stevnevidnerne, de Selv samme som igaar var tilstæde, afhiemlede
under Eed Stefnemaalets Lovlige forkyndelse for alle de indstevnte for over 14 Dager siden
udj een hvers eeget paahør. og fremstillede sig for Retten Huus manden Haldor Andersen
Wejesund, som paa Rettens til spørsel giorde følgende forklaring: at hand er 63 aar gammel,
er føed paa det Stæd hvor han nu boer, og har altiid tilholdet paa Wejesund hvor han nu boer,
han har aldrig Selv Staalet men hans 2de Sønner, og med samme desvære været med videre
for tre aar siden, toeg de 2 lam fra Marckus Sollem som gick i en holme ved Floor Eje, han
var icke Selv med og icke heller var han hiemme, men da han kom hiem fortalte hans børn det
for ham neml: hans forbemelt 2de Sønner; det eene Lam hafde de Dræbt, og det andet hafde
de sadt i en holme ved Veje Sund, 8te efter, fick han høre, at Marcus Sollem som kientes ved
lammet hafde taget det igien, nogen tiid der efter kom Marckus Sollem til ham, og vilde have
betalning for det Dræbte lam, og maatte han give ham 5 rd. i Penge og derfor uden en Sau
med Alden paa. Ved Mecheli tiider i høst Stial bemelte hans 2de Sønner en gield Vedder fra
Jan Kipper som gick i en holme ved Nærøen kaldet Abel Holmen, de vidste icke den tiid
hvem den hørte til, samme bragte de hiem, og den blev Dræbt, siden kom Jan Kipper til ham,
og maatte han give ham 9 mrk. i Penge, og Skindet og Ulden tilbage, for en 3 aars tiid siden
stial de en Vedder paa Flaare landet, som de Ligeleedes førte hiem, den fick de beholde, siden
den blev icke efter spurt, i fior høst, toeg hans Kone og Søn Erick, et Torv hage grev i
Johannes Skares Mark, da de var der inde og vilde hugge ved, men da Johannes Skare spurte
efter grevet fick han det tilbage, han kan icke fragaae at have været baade med videre og
Samtycket med hans børn anskab og Tyverie. Sønnen Evind Halversen kunde icke fragaae
Faderens udsigende, men i alle maader forholde sig saaledes, og videre Tyverie icke af ham
begaaet, han er 33 aar gammel og har Stædse været hiemme hos sine Forældre, han har og
gaaet til Alters. Den anden Søn Erick Halvorsen, blev fremkaldet og forklarede: at han er paa
16 aar gammel, med de ommelte Staalne Smaler er saaledes tilgaaet som hans Fader har
forklaret, og ligeleedes om grevet, for nogen tiid siden var han med sin Søster Ane paa
Nærøen, der toeg de fadt paa en Vedder som hørte Knud Selliestokken til, den toeg de ulden
af, hand holdt den mens Søsteren toeg ulden af den, samme uld bragte de hiem til Forældrene,
og sagde for Dem, hvor de var kommet til den; hvilket Faderen icke kunde nægte. Halvor
Wejesunds Kone mødte icke. Vidnet Ole Trulsen Sollem mødte og giorde Eed, og forklarede:
at han har hørt at den indstevnte og hans børn alle tiider har været hen givet til Tyverje, men
har icke seet noget Selv, videre ved hand icke at forklare. Dirich Nilsen Storevigen giorde Eed
og vidnede: hand fuldt med Jan Kipper i høst til Wejesundet, og da de kom der, fandt de
Halvor Wejesundet bemt: Jan Kipper sagde til ham, du har taget een vedder fra mig, Halvor
benægtede samme, men da Jan Siger til ham, enten Du eller Dine børn har taget den er det
samme, da bekiendte hand at hans 2de Sønner hafde taget den, den eene Søn neml: Evind var
nærværende med Svarede indtet hertil, Vedderen tilstoed Halvor var slagtet, Skindet og ulden
Leveret Halvor godvillig tilbage og ulden vejet 5 mrk., Jan Kippers Kone som og samme tiid
var med paastoed for kroppen 9 mrk., som Sønnen Evind godvillig betalte Strax, og bad de, at
deres forseelse icke maatte blive aabenbaret for øvrigheden, siden fore Vidnet hiem, han veed
icke videre at forklare, end der alle tiider har gaaet et Slet røgte om Halvor Wejesundet og
hans heele Huus. Videt Henrich Krogene aflagde Eed og forklarede: han veed icke noget om
deres Tyverje uden hand som mange andre har hørt et Slet røgte om deres forhold, og at baade
Forældrene og børnene har været hengivet til Tyverje; paa een holme tet ved Wejesundet har
Vidnet nu paa en 16 aars tiid haft Smale gaaende og i de 6 første aar miste han under tiiden 2,
og Samme tiider 3 Støcker, hand veed icke hvem samme toeg, men de paa Wejesund hafde
han mistænkt. Vidnets Søn tiltalte Halvar Wejesunds børn Engang, for de Smaler som var
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bleven borte, og siden den tiid har hand icke mistet noget. Halvors Datter Orlaug som tiente
hos Vidnet for 12 aar siden, fortalte Engang for Vidnet at hændes Moder toeg en Sau af denne
ommelte Holme, førend Vidnet hafde sadt sine der ud som var en fremmet tilhørende, og
samme Dræbte hændes Moder Strax, videre ved han icke at forklare: Derpaa bleve fremkaldet
til vedermæle indvarslet. og blev da Marckus Sollem paa foegdens forlangende til spurt, om
det icke forholder sig saaleedes med lammene, som Halvor Vejesund har forklaret, hvortil han
svarede ja, at det er ganske rigtig: Johannes Skare forklarede: at da han i fior høst Safnede et
grev i Marken, var den indstevntes Datter hos ham Strax efter, og sagde han til hænde, dersom
de icke Skaffer ham grevet tilbage, skal han klage dem for Præsten, for han hafde Dem
mistænkt, Datteren gick hiem igien og Strax efter, kom hun og broderen Erick tilbage med
samme grev, og gick Erick ind og varslet at de hafde baaret grevet tilbage, og hans Søster saae
han uden for gaarden, men gick icke frem. Jan Kipper og Kone mødte icke. Hr. Lexau sagde
at han hafde angivet Sagen for Foegden, da han syntes at deres Langvarige om gang eengang
burde Straffes og hemmes. Actor Foegden Nagel, sagde at have beskikket for de indstevnte til
forsvar Ludvig Martens i Hellevigen. og fremstillede sig for Retten defensor Sr. Martens, som
henstillede Sagen til Retten med formodning, at de indstevnte for Deres forseelse nogenleedes
paa det lemfældigste maatte behandles. Actor begiærede Sagen udsadt til Sommertinget og de
udeblevne forelagde at møde da han og til den tiid meente at for skaffe flere Vidner til Sagens
oplysning.
Eragtet
til næste Sommer ting opsættes denne Sag, til hvilken tid Konen Marthe Ericksdatter gives
Lafdag og Jan Kypper med Hustrue forelægges under falsmaal at møde, Ligesaae og Præstens
attest om de indstevntes forhold maa i rette forskaffes, og de i de giorde forklaringer
ommeldte Persohnes indvarsles.
Fogden Nagel, Contra Anders Holgersen Stavanger Til denne Extra Ret, hafde Fogden
foranstaltet ved muntlig varsel, at lade indkalde Drængen Anders Holgersen Stavanger for
Tyverie og i saadan henseende vidner at anhøre og Dom at lide. til Vidne under Falsmaal Ole
Sellievold, Abelu Sellievold, og Annanias Stavanger, som alle mødte og var tilstæde. hvor da
først blev fremkaldet for Retten Delinqventen der giorde saadan forklaring: han er føed paa
gaarden Stavanger og er 20 aar gammel, blev Confirmeret af Hr. Lexau i fior høst 1764, men
har icke været til Alters, udj Battallen i fior Vinter i Lyder Diches Stue, toeg han med en
anden en Kringle af 1 tønde som stoed i bagstuen. samme Dag han blev Confirmeret paa
Svanø Stial han fra Hans Hopen i den gamle Borge Stue en Pung med 2 mrk. udj som laae paa
bordet, der var ingen i Stuen da han toeg den, ugen for Pintze Helgen i fior, da han tiente hos
Ole Sellievold gick han Stiltiende af sin tieneste, og Stial han fra Oles Datter Nille 2 mrk. i
Penge, en Sølvring, som laae i en liden Kiste, og Nøgelen stoed i, ringen Soldt han i Bergen
for 1 mrk, og Pengene kiøbte han Mad for, nu i Vinter da han var hos Annanias Stavanger, var
Johannes Horstad der ude, og hafde sin Niste Kiste staaende i Annanias Nøst, og var han i
Nøstet, og for søgte samme Kiste med en Kniv i laaset, og da han fornam at icke det kunde
hielpe toeg han noget haart i laaget, som Sprang op og af samme Kiste toeg han nogen Mad
Vahre. Vidnet Ole Sellevold giorde Eed og vidnede: at da Delinqventen gick af hans tieneste
Safnet han og de andre i Huuset adskilligt, og ved undersøgning, fandt han paa Nærvignæset
hvor Drængens Fader boer, under en baad, nogen Klæder og Mad Vahre i en Krog, en
Skiorte, en Hue, 1 par hoser, en Lamme Dug, noget brød, et Støcke af en Smale side, og et
Støcke af en os, som alt blev anvist for Delinqventens Fader Holger Nærvigneset, en Stund
efter fandt han Tyven paa Svanø, da, han tilstoed at have Staalet det, og ligeleedes tilstoed han
for Vidnet at have taget i Battallen en Kringle, der før ommelte Pung han Stial paa Svanø, tog
Vidnet fra ham da han var i hans tieneste og leveret til Hans Hopen, og Hans Hopen hafde
fadt paa Tyven i fior Vaar paa Svanø, maatte han tilstaae det, meere veed han icke at forklare.
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Abelu Olsdatter Sellevold sagde at hun icke veed noget, uden det hændes Fader, Olle
Sellievold har fortaldt for hænde, thi holdt Actor ufornøden, hændes Vidne at afhøre. Vidnet
Annanias Stavanger giorde Eed og forklarede: nu i Vinter 8te Dage for Gregori, da Johannes
Horstad var ude hos ham og hafde sin Niste Kiste Staaende i Vidnets Nøst, og da Johannes
Horstad kom neer Nøstet fornam han, at det icke var at ret fatt med Kisten, bar den strax op i
gaarden, og da safnet han i samme Kiste 5 mrk. Smør noget brød, og et støcke af en Pølse, og
hvad er i Kisten blev safnet, tilstoed Delinqventen som var nærværende, at have taget.
Ligeleedes har han brecket sig ind i en liden bue hos ham som hørte hans Vær Søster til, hvor
han har Staalet nogen Læfser, brød, som han selv har maattet tilstaae for Vidnet, det skeede
og i Vinter, Vidnet har og fornummet, at han har brekket sig ind i hans Ildstue og Tappet øll
fra ham. Fogden forlangede Sagen udsadt til Sommertinget.
Eragtet
Den begiærte opsættelse bevilges, og til den tiid besørges Delinqventen med et forsvar udj
Sagen og Sogne Præstens attest foreskaffes om hans alder og videre omstændigheder.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 220a-225a
Dato: 14. juli 1766
Sted: Hellevigen
Ditto paa just: v: contra Berent Floren med Hustrue og børn efter forrige Tiltale. Delinqventen
Berent Andersen efter at Jernet var ham aftaget blev frembragt for Retten, ligesom og hans
Hustrue og børn med deres Defensor Elias Wallestad mødte alle, og vedblev eenhver for sig
der ved Extra-Tinget giorde bekiændelse og forklaring. Angiveren hr. Lexau mødte ogsaa, og
declarerede at de af ham paaberaabte Vidner havde han siden undersøgt, men som de befindes
af ingen betydenhed, har han ikke villet angive dem til Indvarsling, saasom han formente at
her var tilstaaelse nok af Delinqventerne selv. men som indleverede sine skriftlige Attester om
eenhver af dem, saalydende efter hinanden: Det angaaende Lædderet af Sønnen Gunder
begangne Tyverie, declarerede Foegden at være af den beskaffenhed, at det blev ham givet til
at forsole op par Skoe med. Foegden paastoed Dom efter den bekiændelse og de Vidner som
ere førde. Defensor Elias Vallestad formenede at det meste der staalet, er skeet af Tvang i
øvrigt kunde han ikke andet end henstille Sagen til Rettens Kiændelse. Forsaavidt at ingen
Taxation var skeed, eller kunde skee over de staalne Effecter, fandt Dommeren fornøden at
tilspørge samtlige Almue, hvad saadanne ting kunde være værd og svarede de samtlig, at en
saadan Engelsk Smale, som Jan Batallen havde var i det mindste vært 7 mrk. og for de andre
norske Smaler4 mrk., en tønde Sæk høe pakket kand vurderis for 16 s: og ½ tdr. Sækker 8 s:
og det som er bekiændt at være taget fra Iver Puservig blev til sammen anseet af værdie til 24
s:
Eragtet
Sagen optages til doms til i Morgen
Ditto contra Halver Andersen Vejesund med Hustrue og børn. eftersom Datteren Anna, som
denne gang tillige til undgiældelse var indstævnet var blevet syg og afsindig, saa at Moderen
desaarsage ikke heller kunde møde blev Sagen paa Foegdens forlangende udsadt til neste
Høsteting. men indleverede Præstens Attest, og Jan Kyppers forklaring.
Foegden paa Just: v: contra Anders Holgersen Stavanger efter forrige Tiltale. Delinqventen
mødte med sin Defensor sr. Ludvig Martens, og vedblev ham sin forrige bekiændelse men
videre vedste han sig ikke skyldig udj. Foegden indleverede Sogne Præsten hr. Lexaus Attest
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saa lydende: Hvornest Foegden indloed Sagen til Doms, hvilket og Defensor giorde med
forestilling at Retten vilde considerere hans ungdom. hvorpaa Sagen blev optaget.
Foegden paa Just: v: contra Simon Olsen Nøttingenes efter forrige Tiltale. Den indstævnte
mødte og vedblev, hvad han forhen for Retten har declareret. Foegden indleverede den over
hans boe holdte og af amtmanden approberende forretning hvoraf sees at boet ikke engang
strækker til giældens afbetalning. Forresten paastoed Foegden Dom, da Sagen blev optaget.
Foegden havde paa Just: v: ladet indstævne Jacob Larsen Qvalvig og Hustrue Inger
Siursdatter for de har giort ?? paa Anders Knudsen Tonnum, i det de har frataget ham en Koe,
som var udpantet ved merke til de Kongl: Skatters afbetalning, med videre de har foretaget
mod ham og i saadan henseende til videre at anhøre og Dom at liide. ligesom og Anders
Knudsen Tonnum til veddermæle var indvarslet, til Vidner under falsmaal vare indkaldede
Gunder Knudsen Tonnum, Gunder Olsen ibid: %Eli Larsdatter ibid:% hans Hustrue Magrete
Olsdatter. af alle de indstævnte mødte ingen uden alleene Vidnet Gunder Olsen Tonnum, thi
fremstoede Stævne-Vidnerne lensmd: Abraham Vefring og Anders Rasmusen Apneset og
eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for Jacob Qvalvig og hans Hustrue udj
hans eeget paahør, ligeleedes for Anders Knudsen Tonnum i eget Paahør, for vidnet Gunder
Knudsen i eget Paahør, og for Margrete Olsdatter ligeleedes i eget Paahør. Foegden
forlangede det mødende Vidne afhørt. Gunder Olsen fremstillede sig derpaa for Retten
aflagde Eeden og vidnede: at i Vinter imod Vaaren sad han en Morgen ude paa Søen for at
fiske, og saae han da at Jacob Qvalvig foer hiemme fra med en Gield Kue i baaden ud til
Tonnum, og kom strax tilbage igien med en anden Koe, som havde nys baaret, efter det som
Anders Tonnum siden sagde til ham, da Anders tillige beklagede sig over, at han havde byttet
Koen med ham, og meere vedste ikke Vidnet om den heele Sag at forklare, uden at den Koe,
som Anders fik igien fødde han til Vaaren, og veed ikke Vidnet rettere end at Jacob har faaet
den igien da den ikkun maae være sadt hos ham til fremfødning. Foegden forlangede de
øvrige Vidner forelagte men imidlertid begiærede afhørt sine nærværende beskikkelses
Vidner neml: Lensmd Abraham Vefring og Morten Eliassen Qvalvig. Lensmanden Abraham
Vefring fremstillede sig derpaa aflagde Eeden og vidnede: at i Vinter efter Jule tiider var han
hos Anders Tonnum for at udpante Restancen af Cron-Skatten som beløb sig til 4 rd. 2 mrk.
10 s: hvorpaa Anders betalte 2 rd., og for de øvrige blev efter hans eget forlangende
udvorderet og udmesket en rødflekket Koe, vurderet til 3 rd., og som det høyre øre blev
afskaaret paa, hvilken skulde staae til Løsning, indtil den var fremføed; siden i Vaar var han
igien hos Anders for enten at faae betalning eller og at tage Koen, og da sagde Anders, at
Jacob Qvalvigen og hans Kone havde taget Rødtu fra ham for giæld, uagtet at Anders havde
sagt ham at den var udmerket for de Kongl: Skatter, hvortil han fortællede at Jacob skulde
have svaret, du har en anden Koe, og den kand Lensmanden tage; denne var og Anders villig
at vildet give for Skatten, men Lensmanden dristet sig ikke at tage den, allerhelst som siden
fik at høre, at denne skulde være udlagt paa umyndige, og Anders altsaa ikke til visse var Ejer
udaf den; derpaa gav han Sagen an for Foegden, som gav ordre at han tilligemed det om det
forbemeldte beskikkelsis Vidner skulde Rejse hen for at beskikke Jacob Qvalvigen med Kone,
hvilket de og giorde, men fandt alleene Konen Inger Siursdatter hiemme, og tilspurgde de
hende da først om hun og hendes Mand ikke havde taget den for de Kongl: Skatter hos Anders
Tonnum udmerkede Koe, hvorhos baade ?? og navnet, det Vidnet nu ikke erindrer, paa Koen
blev nævnet, og dertil svarede hun ja, men sagde derhos at da de toeg Koen, vedste hun ikke
at den var udmerket, men hun havde vel hørt det siden dernest spurgde de hende, om hun ikke
vilde levere Koen tilbage eller betale hvad den var udmerket for, men dertil svarede hun med
?? ildt være den som giør, og intedt svarer hun dertil, saalænge hendes Mand ikke er hiemme.
Det 2det Vidne giorde ligeleedes Eed og vidnede: at han var med Lensmanden i bemeldte
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beskikkelse, og passerede alting ligesom lensmanden har forklaret, men hvad er har gaaet for
sig for beskikkelsen veed han ikke noget om.
Eragtet
Jacob Larsen Qvalvig og Hustrue Inger Siursdatter gives lavdag til neste Ting, og til samme
tiid forelægges under falsmaal vidnene Gunder Knudsen Tonnum, Magrete Larsdatter ibid:,
saavelsom og den til veddermæle indstævnte Anders Knudsen Tonnum.
Den 16de Ditto continuerede Retten
1. udj Sagen af Foegden contra Simon Olsen Nøttingnes
Afsagt
Den indstævnte Simon Olsen Nøttingeness, som ikke har kundet fragaae at være skyldig udj
beganget lejermaal udj sit Ægteskab og havde ulovlig omgiængelse med det løse qvinde
Menneske Elen Andersdatter bør for saadan sin forseelse bøde til hans Majestæts Cassa sine
Dobbelt lejermaals-bøder med 24 rd., eller og som den holdte Forretning over hans boe viiser
sammes utilstrækkelighed, da i fald som bemeldte bøder ikke paa anden maade veed at
tilvejebringe, bør han i den stæd at liide paa Kroppen efter Høy øvrigheds Determination og
foranstaltning. Dommen efterkommes inden 15 Dage efter dens lovlige forkyndelse under
videre adfærd efter flove?? og Forord: som melt er.
2. Foegden paa Just: contr: Berent Floren med Kone og børn
af Dommeren tilligemed lavrettet
Afsagt
De førte Vidners forklaringer, omendskiøndt udj sig selv lidet tilstrækkelige, saa dog
confererede med Sognepræsten hr. Lexaus indgivne Attest og især de Indstævntes egen inden
Retten giorde bekiændelse og forklaring, viiser tilstrækkelig nok, at Berent Andersen Floren
har i lang tiid omgaaet med smaat Tyverie, og det som i saafald og graverer hans forseelse er
ikke alleene det, at han nu tilsidst har vildet venne sig saa at sige til Indbrud paa Lukte
Stæder, men og forammelig dette, at han har forført og vennet sine børn til saadan ugudelig
levemaade med sig. Hans Hustrue derimod er ikke overbevist at have været deelagtig udj hans
Tyverie, og omendskiøndt man vel kand sige, at hun ikke har været aldeles uviidende om
endeel deraf, saa kand dog hendes Stiltinidhed ikke vel tilregnes hende i betragtning af den
forbindtlighed og Kiærlighed, der er imellem Ægtefolk; men hvad børnene derimod angaaar,
da ere de vel forlokkede og forførte af Faderen, dog allereede komne til den alder og
moedenhed at de baade formedelst Sinds og legems Kræfter burde og kunde have modstaaet
Faderens saavel Trudsel som Tillokkelse, og kand de derfore ansees i og for sig selv skyldige.
Efter saadan Sagens beskaffenhed kiændes da for Rett: At Berent Andersen Floren bør først i
følge lovens 6te bogs 17 cp: 33 art: at miste sin huud i Fængsel, og derefter at gaae tvende aar
udj Slaverie paa nærmeste Fæstning; udaf hans boe, saavidt samme dertil kand blive
tilstrækkelig udreedes i følge hans bekiændelse og den inden Retten giorde Taxation over de
stiaalne Vahre, først Igiælden neml: til Jan Batallen for 4re Engelske Faar 4 rd. 4 mrk. Til Ole
Tirdalen for et norskt ditto 64 s:, til Rasmus Furresund for et ditto 64 s:, til Præsten hr. Lexou
for Høe med videre 48 s:, og til Iver Puservig for adskilligt Smaat 24 s:; og maatte noget
endnu blive til overs anvendes hans boeslod til Varetægt, afstraffelse og Tvigield til hans
Majests. Cassa. Hustruen Rachel Olsdatter som udelagtig i de begangen Tyverier i sig selv,
frikiændes for al Straf og Tiltale; men Sønnen Gunder Berentsen og Datteren Marta
Berentsdatter bør tilligemed Faderen at miste sin huud i Fængsel, hvorefter Retten anbefaller
dem til vedkommende øvrigheds videre opsigt. Dommens Exsecution efter dens lovlige
forkyndelse henstilles til den Høye Øvrigheds nærmere foranstaltning.
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4. Ditto contra Anders Holgersen Stavanger
af Dommeren med Laugrettet
Afsagt
Saavel egen Tilstaaelse som Vidner concunerer her til at overbeviise Indstævnte Anders
Holgersen Stavanger om at have begaaet adskilligt smaat Tyverie tiid efter anden; thi bør han
for saadan sin forbrydelse i følge lovens 6te bogs 17 cp: 33 art: at miste sin huud i Fængsel,
hvorefter Retten anbefaller ham vedkommende øvrigheds opsigt til landets Sikkerhed; Igiæld
og Tvigiæld kand ikke paadømmes, forsaavidt Personen er notoriæ intedt ejende. Dommens
Exsecution efter dens lovlige forkyndelse henstilles til den høye Øvrigheds nærmere
foranstaltning.
Paa Rettens tilspørgelse declarerede Berent Floren saavelsom hans 2de børn at være
fornøyede med Dommen og indstillede sin Sag til den Høye øvrigheds naade.
ligeleedes svarede og Anders Holgersen Stavanger i henseende til sin Dom.
Ole Olsen Barexten contra Brita Olsdatter Nichøen efter forrige Tiltale. Citanten havde ved
Continuations Stævning til dette Ting ladet indkalde Brite Olsdatter for sin beskyldning og
falske bekiændelse for Præsten vie offentlig Skriftemaal, og derfor Dom at liide. Brite mødte
og declarerede, at hun maae vedblive sin forhen giorde bekiændelse, da hun veed ikke af
anden barnefader at sige. Citanten indleverede en Extract af Sundfiords Sorenskriveries TingProtocoll, hvorudj viisedes at efter Foegdens Søgemaal mod ham udj denne Sag har befriet sig
med sin Eed; Afsigten udj samme Sag med Eedens aflæggelse lyder saaledes: og paastoed
Dom til afstraffelse samt omkostningers Erstatning.
Eragtet
Saasom den indstævnte sigtes for en saadan Sag, hvorfor Ære-Straf maaske kunde komme til
at have Stæd, saa bør Citanten ved andragende for øvrigheden at faae en Defensor for hende
beskikket; thi udsettes Sagen saaleedes til neste Ting.
Peder Jacobsen Ousen haver ladet stævne Johannes Larsen Schorpen for han haver borttaget
et Nøst fra Puservigens grund, som hører Citanten til og i saadan henseende Dom at lide og
omkostninger at erstatte. Den indstævnte mødte ikke; thi fremstoede Stævne-Vidnerne
Lensmand Abraham Tingnesset og Anders Rasmusen Apneset og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævntis Kone Rachel udj hans fraværelse.
Eragtet
Den lovlige stævnte og ej mødende Johannes Larsen Schorpen gives lavdag til
næstkommende Høsteting.
Ditto (dvs. lensmann Abraham Andersen Vefring) haver ladet stævne Ole Andersen Standal
for resterende Auctions Penge efter afg. Rasmus yttre Rexten, og i saadan henseende Dom at
liide og omkostninger at erstatte. Den indstævnte mødte ikke, thi fremstoede Stævnevidnerne
Ole Jonsen Tyvold og Peder Jonsen ibid: og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse for den Indstævnte i eget Paahør.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Ole Andersen Standal gives lavdag til neste Ting.
Madme Fuuhrmand har ladet indstævne Ole Pedersen Domben for resterende offermæle,
Præstegaards Penge samt Præste og Kirke-Tiende, og i saadan henseende Dom at liide og
omkostninger at erstatte. Den Indstævnte mødte ikke, thi fremstoede Stævne-Vidnerne
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Lensmd. Abraham Vefring og Anders Rasmusen Apneset og edelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den indstævnte i eget paahør.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Ole Pedersen Domben gives lavdag til neste ting.
Ditto haver ladet stævne Claus Abrahamsen Domben for resterende Offermæle, PræstegaardsPenge Præste og Kirke tiende, og i saadan henseende til Dom at lide og omkostninger at
erstatte. Den Indstævnte mødte ikke, thi fremstoede samme Stævne-Vidner som i forrige Sag,
og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævnte i Eeget paahør.
Eragtet
Den lovlig stævnte og ej mødende Claus Abrahamsen Domben gives lavdag til neste ting.
Ditto haver ladet stævne Endre Jonsen Grøneng for resterende offermæle, PræstegaardsPenge, Præste og Kirke-Tiende, og i saadan henseende til dom at liide og omkostninger at
erstatte. Den indstævnte mødte ikke, thi fremstoede samme Stævne-Vidner og eedelig
afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævnte i eeget paahør.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Endre Jonsen Grøneng gives lavdag til neste Ting.
Ole Samuelsen Ramsdal haver ladet stævne Ole Hansen Ramsdal for han ikke vil betale ham
det udlovede Kaar efter accord, og i saadan henseende Dom at liide og omkostninger at
erstatte. Den indstævnte mødte ikke; thi fremstoede de samme Stævnevidnerne som i forrige
Sag, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævnte i eget
Paahør.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Ole Hansen Ramsdal gives lavdag til neste ting.
Foegden hr. Assess: Nagel fremstille for Retten tvende paa nogen tiid her i Fogderierne
omvankede Personer ved navn Fridrich Nielsen og Anna Maria Erichsdatter, med forlangende
at de maatte forhøres om deres omstændigheder. Fridrich Nielsen giorde saadan forklaring: at
han er føed i Nordland i Tromsen, hans Fader ved navn Niels Olsen boede der paa en
Huusmands Plads ved Qvitenesset, han er gammel i sit 20de aar, har ikke været til
Confirmation enda, for en 10 aars tid siden eller meere fulgte han sin fra Nordmøer og kom
hid til Nordfiord, hvor hand sadte sig ned paa Ejdet som huusmand, og drev Hæsteskiærer
Haandverket, og for et aars tiid siden flyttede hans Fader til Nordmøer igien; han selv har og
lært af sin Fader at skiære Hæsten, som han paa nogen tiid har ernæret sig af, og veed sig ikke
skyldig i noget ondt; og den heele tiid igiennem har han opholdet sig her i Foegderiet og
ernæret sig ved arbejde saa bæst som han har kundet, for et ½ andet aars tid siden kom han i
bekiændtskab med dette Qvinde menniske i Nordfiord, og toeg hende med sig saa-som Kone,
og har hun saaleedes fulgt ham, indtil de bægge af Foegden nu bleve anholdte; de har
imidlertid svermet omkring paa Sundmør, Nordfiord og Sundfiord. Anna Maria Erichsdatter
giorde følgende forklaring: at hun er føed i Ølen synden for Bergen mod Stavanger, hvor
hendes fader Erich Andersen boede som Huusmand og var Regiments-Smed, hun gaaer i sit
20de aar, har været til Confirmation i Korskirken i Bergen, hvor hun tiende hos en Mand i
Marchen ved navn Christopher Dram; siden kom hendes Moder som Enke i ægteskab med
bøygde Vægteren i Nordfiord Bield Anders, hvilke for en farende aars tiid siden kom til byn
og toeg hende hiem med sig til Nordfiord, hvor hun hos Abel Olsen nu værende bøygdeVægter i Nordfiord, som havde taget hende til sig paa den maade at vilde tage hende til ægte,
kom i bekiændtskab med denne Hæsteskiærer Fridrich Nielsen, som hun løb af med fra Abel,
og har siden saaleedes omvanket med ham uden at være enten fæst eller copulerede sammen;
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og har avlet et barn med ham, som han an tilstoed, forresten veed hun ikke noget ondt at have
giort, uden dette skulde ansees for en Forseelse, at hun her i Sundfiord af Carsten Sortevigens
Kone have udlokket eendeel Penge og adskillige Vahre for at skulde curere hendes Vermoder,
det hun lidet forstoed sig paa. hun sagde sig at have Præste Attest fra Bergen, men samme er i
Romsdalen hos hr, Erich Rørieg, hvor de bægge vare forleden Høst. De havde ellers hos sig,
da bøygde vægteren toeg dem en Attest om at de skulde være ægteviede Folk, og været
admitterede til Herrens Nadvere Dom: Jubilat:, dateret Vangs Præstegaard d: 12te Juny 1765,
underskrevet og forseglet af Peder Dohn, hvilken Fridrich Nielsen forklarede at være ham
givet af hans Fader i høest i Romsdalen, men hvor han er kommet til den veed han ikke, ej
heller har de nogensinde betient sig af den. Foegden forlangede dette extractviis sig af
Protocollen beskrevet meddelt.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 241a-245a
Dato: 17. november 1766
Sted: Hellevigen
Amtmand Knagenhielms Skrivelse til Sorenskriveren af 21de Octobr 1766, hvorved
communiceres Viise Statholder Benzons Ordre til at holde Forretning over Fiske grunder udj
et hvert Sogn. Paa Tilspørsel svarede Almuen at hverken i Kinds eller Bremanger Sogn er
nogen brugt dem og maae bruge dem, hvis de skal vente at giøre noget skikkeligt fiske, men
de i Bremanger beklagede sig alleene for, at der søger saa mange af Nordfiords Fogerie
derhen, saa at det for mængdens skyld ofte arriverer at den eene setter sine garn over den
andens, og derved foraarsages fiskespilde, de ønskede gierne at blive hemmet.
Fogden forlangede, at Stykke af en liden sønderslagen Eegejolle, som for kort siden udaf Ole
Andersen Valvigen og Lars Larsen ibid:, er fundet udj Søen, og som efter Foegdens ordre er
blevet besigtiget taxeret for 2 mrk., maatte nu ved tinget opbydes paa den maade, at Kiøberen
fornøyede selv Findere for deres umage, men det budne blev uden afkortning hans Majestæts
Cassa til Indtægt at beregne: hvorpaa bemeldte Wrag-Stykke blev opraabt, og Ole Andersen
Valvigen tilstaaet som den høystbydende for 4 mrk. 13 s:
Den 18de Ditto continuerede Retten
Foegden paa Just: v: contra Halvar Andersen Vejesund med Kone og børn. Foegden
tilkiændegav at den i Præstens Attest ommeldte Søn Mathiis, er ham fra først af ikke af
Præsten angivet, ej heller veed man noget om ham, og den eene Datter Orlaug har længe tient
i Bergen, hvor hun endnu opholder sig, har intedt saavidt man veed begaaet, og kand
formodentl heller ikke giøre stor reede for de andris begangne forseelse, da hun mest har tient
under fremmede, saa at hendes afhørelse vilde alleene til ingen nytte opholde Sagen; men de
øvrige ere dennesinde igien indstævnede til doms liidelse; hvilke og alle tilligemed deres
beskikkede Defensor Ludvig Martens fremstillede sig for Retten. Foruden at Faderen og
Sønnerne bleve foreholdt deres forrige giorde forklaringer, som de endnu vedbleve, saa blev i
særdeles Konen Marta Erichsdatter examineret, men benægtede i alt at hun ikke var
medskyldig i sine Sønners begangne Tyverie, dog maatte hun tilstaae, at hun var med at tage
det omforklarede Torvhagegræv men hun fandt det ikke i Marken, og havde slet ikke i sinde
at stiæle eller beholde det, forresten veed hun ingen forklaring videre at giøre, skiøndt hun
kunde ikke nægte at hun jo har veedst noget om at det ikke var saa rigtig med hendes Sønner,
men hun har som Moder ?? sig for at undersøge det og end meere for at angive det. Datteren
Anna Halversdatter blev dernest examineret, tilstoed at hun paa Nærøen havde med sin
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broder Erich taget Ulden af en Smale, og fremviiste hun i Retten et lidet Nøste uldegarn som
hun havde spundet deraf, men ellers har hun slet ikke været deelagtig udj sine brødres
Tyverier, og veed heller ikke at forklare noget derom. Foegden forlangede dom til Straflidelse
for deres begangne forseelse. Defensor Ludvig Martens forestillede Sagen paa det bæste for
Retten fornemmelig paa Forældrenis og Datterens Siide, som han syntes ikke saa høylig
havde forbrudt, og saaleedes indloed Sagen til Rettens Kiændelse. som altsaa blev optagen.
Foegden indleverede Hr. Amtmand de Knagenhielms Skrivelse af 9de Septbr. 1766, saa
lydende: Ifølge hvilket han havde ladet indstævne de 2de Personer Fridrich Nielsen og Anna
Maria Erichsdatter til at liide Dom efter den over dem afvigte Sommerting holdte
Examinations Forretnig, hvilken han forlangede Acten indrykket. De Indstævnte bliver
frembragte for Retten, og tilstoede hvad de forhen havde andraget, men haabede at Retten
behandlet dem andet?? lempfeldigste; ellers forklarede Fridrich Nielsen at han endnu ikke var
confirmeret. Foegden paastoed Dom over dem til Tugthuus Straf, hvorpaa Sagen blev optaget.
Foegden paa just: v: contr: Jacob Larsen Qvalvig med Hustrue Inger Siursdatter efter forrige
Tiltale. Den givne lavdag var lovlig besørget forkyndt, og forelæggelsen for de udeblevne
Vidner Gunder Knudsen Tonnum og Magrete Larsdatter ibid:; ligesom og Anders Knudsen
Tonnum var indstævnet til veddermæle. Jacob Larsen mødte paa egen og Kones vegne
vedtoeg lovlig Stævnemaal, og sagde at han kiøbte Koen af Anders Tonnum, og veed derfor
ikke at være skyldig udj noget. Anders Tonnum, som var stævnt til veddermæle mødte ikke;
thi fremstoede Stævnevidnerne Lensmd Abraham Vefring og Ole Jonsen Tyvold og eedelig
afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse i eget Paahør. Foegden forlangede Vidnerne,
som mødte afhørte. Vidnet Gunder Knudsen Tonnum giorde Eed og forklarede: at han var
nærværende, da Lensmanden udmerkede Koen hos Anders Tonnum for Skatt, og veed Vidnet,
at det er den samme Koe, som Jacob Qvalvig haar siden taget fra Anders, men om det skeede
paa een eller anden maade, eller om Jacob Larsen blev advaret derom, da han hentede Koen,
veed Vidnet ikke; men at Anders Tonnum sagde sig ved Udmerkningen at være Ejere af
Koen, det veed han, og hørte. Vidnet Magrete Larsdatter giorde ligeleedes Eed og vidnede: at
denne Koe var hos Anders Tonnum og stoed i hans Flor, og vidste ingen andet end at Koen
hørte ham til, men naar den blev merket af Lensmanden, eller naar Jacob fik den og
hvorleedes at dermed er tilgaaet, veed hun ikke videre end som forrige Vidne hendes Mand
har sagt hende, og han har forklaret. For at faae Anders Tonnums forklaring tillige til Sagens
Oplysning forlangede Foegden Sagen opsadt til Sommer tinget, som bevilget blev.
Ole Olsen Barexten contr: Brite Olsdatter Nichøen efter forrige tiltale. Foegden sagde at han
paa Citantens forlangede havde beskikket Lars Hansen Nichøen til forsvar for Brite Olsdatter,
som og i continuation udaf forrige tilligemed hende var indstævnet; men hverken han eller
hun mødte; thi fremstoede Stævnevidnerne Ole Jonsen Tyvold og lensmd Abraham Vefring
og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for baade Brite Olsdatter som og
hendes beskikkede Defensor Lars Nichøen i eget Paahør. Citanten paastoed uden videre
forhold?? strax Straf over hende.
Eragtet
Siden Den beskikkede Defensor ikke møder kand ikke denne gang noget endelig ved Sagen
giøres, men baade den sigtede og hendes Defensor gives end nu lavdag til neste Sommerting.
Madme Fuuhrmand contr: Claus Abrahamsen Domben efter forrige tiltale. lavdagen var
lovlig forkyndt, men den indstævnte mødte endnu ikke; thi fremstoede Stævnevidnerne
Rasmus Larsen Furresund og Elias Larsen Floren og eedelig afhiemlede lavdagens lovlige
forkyndelse for den indstævnte i eget Paahør. Asses: Nagell som Citantindens Laugværge
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indleverede hendes Regning af dato 9de Octbr. 1766. hvilken bielagt med vedbørlig S: P:
lyder saaledes: og i følge denne forlangede Assessor Nagel dom paa Kravet med
omkostningers Erstatning, hvorpaa Sagen blev optaget.
Ditto contra Endre Jonsen Grøneng efter forrige tiltale, lovdagen var lovlig forkyndt, men den
Indstævnte mødte ikke; thi fremstoede Stævnevidnerne Lensmd Abraham Vefring og Ole
Jonsen Tyvold og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for ham i eget
paahør. Citandindens laugværge sr. Ass: Nagel indleverede Regning paa fordringen af dato
9de Octbr. 1766 bielagt med Stemplet Papiir saalydende: og paastoed efter samme Dom; Da
Sagen blev optaget.
Ole Samuelsen Ramsdal contra Ole Hansen ibd: efter forrige tiltale. Citanten mødte og
forlangede Sagen opsadt til Sommertinget.
Den 19de ditto continuerede Retten
2. Ditto contra Fridrich Nielsen og Anna Maria Erichsdatter
Afsagt:
Den ved afvigte Sommerting over disse Personers opførsel holdte Examinations forretning, og
i følge hvilken den høye øvrighed har befallet Doms afsigelse over dem, viiser, at hun i
særdeleshed er en omstrippende løsgiænger, der i sin omflakken har avlet barn med ham, der
endnu ikke har gaaet til Confirmation; thi Kiændes for Rett i anleedning af Forord: af 2de
Septbr. 1745 at Mandspersonen Friderich Nielsen bør for et halvt aars tiid og
Qvindespersonen Anna Maria Erichsdatter ligeleedes for et heelt aars tiid at indsettes til
arbejde udj Bergens Tugthuus, dommens fyldbyrdelse henstilles til den høye øvrigheds
nærmere foranstaltning.
4. Madme Fuuhrmand contra Claus Abrahamsen Domben
Afsagt
Den Indstævnte Claus Abrahamsen Domben, som uagtet Rettens given lovdag ikke har vildet
mode og rette foresig, bør at betale Citantinden sin fordring efter indleverede Regning med 5
rd. 4 mrk. 6 s:, og disuden for Processens omkostning 9 mrk. hvilket udreedes inden 15 dage
efter denne Doms lovlige forkyndelse under videre adfærd efter loven.
5. Ditto contra Endre Jonsen Grøneng
Afsagt
Den indstævnte Endre Jonsen Grøneng, som uagtet Rettens givne laugdag ikke har vildet
møde og Rette for sig, bør at betale Citantinden sin fordring efter indgivne Regning med 3 rd.
5 mrk: og disuden betale Processens omkostning med 9 mrk; hvilket efterkommes inden 15
Dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under Excecution efter loven.
6. Foegden paa just: v: contra Halvar Andersen Vejesund med Kone og børn af dommeren
tillige med laugrettet.
Afsagt
af de om de Indstævntis forhold holdte Exeminationer og derved erlangede Oplysninger, sees
at Sønnerne Ævind og Erich har en tidlang forøvet paa forskiellige tider og Stæder adskilligt
Smaat Tyverie, og derfore kand siges at have fortient den Straf, som loven i saafald dicterer;
men i henseende til Forældrene besynderlig hvad Moderen angaaer, da har disse vel været
vidende om deres forhold, søgt at forsone den privatim, og noget nær, særdeeles Faderen,
colluderet med dem, skiøndt uden just at deelagtiggiøre sig i Tyverierne Selv, saa at det synes
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noget haardt, om Tyvs Straf skulde appliceris paa dem, da deres forseelse billigere forsones
med en Penge-Mulct; og hvad endelig Datteren Anna er angaaende, da er hendes gierning af
saa ringe betydenhed, at den kand ansees ligesaameget barnagtig som tyvagtig. thi Kiændes i
saadan betragtning for Rett: at Hoved-Personene Ævind Halversen og Erich Halversen
Vejesund bør i følge lovens 6 b: 17 cp: 33 art: at miste sin Huud i Fængsel; Systeren Anna
Halvorsdatter bør at sidde 14 Dage paa Vand og brød i Fogderiets Arresthuus; og Faderen
Halvor Andersen Vejesund bør for sig og sin Hustrue Marte Erichsdatter for sin mistænkelige
Opførsel og Collusion med sine børn at bøde 10 rd. til Kinds Præstegields fattig-Cassa, eller i
mangel af at kunde udreede samme formedelst deres Fattige omstændigheders Skyld, da at
liide paa Kroppen efter Høyøvrigheds Determination; til hvis nærmere foranstaltning Retten
indstiller denne doms Exsecution. De paadømte Personer bleve af Retten tilspurte, om de var
fornøyede med Dommen, hvortil de vel svarede ja, men Halver Vejesund beklagede sig at han
ikke havde penger at betale bøderne med og derfor indstillede sin Sag til den høye øvrigheds
naade.
Peder Jacobsen Ousen contra Johannes Larsen Skorpen efter forrige tiltale. Citanten mødte,
og tilkiændegav at den for Retten givne lovdag var ved nyt mundtlig Stævnemaal besørget
forkyndt; men den Indstævnte mødte enda ikke; thi fremstoede Stævne Vidnerne lensmanden
Abraham Vefring og Ole Jonsen Tyvold og eedelig afhiemlede lavdagens eller det i
stævnemaals lovlige forkyndelse for den indstævnte, men han havde til Stævnevidnerne sagt
at han frygtede for at han ikke kunde komme til at møde, men de skulde beede at dommeren
vilde forunde ham opsettelse, for at kunde skaffe beviis om, hvorleedes han har tilkiøbt sig
Nøstet. Citanten indleverede sit skriftlige Indlæg af 17de Novbr. 1766, hvilket bielagt med
behørig Stemplet P: lyder saaledes:
Eragtet
At ikke den Indstævnte skal have aarsag at besværge sig over Rettens overiilelse, saa forundes
ham endnu den forlangede tiid til neste Sommerting, at fremkomme med sine beviisligheder
og forsvar i Sagen.
For Retten fremstillede sig Simon Torgersen Syndhorvig, Hans Pedersen Knabestad og
Casten Hoflan, og forlangede, at Almuen maatte af Protocollen advares ikke at komme i deres
bøygder og marker med fremmede syge Creature, fornemmelig Smaler, hvilket befænge, som
disverre mange stæder nu er faaet, det hele Sogn med denne smitsomme Syge, som nu i saa
lang tiid har grasseret indenfor i Fødsfiorden fornemmelig Nøsdals Sogn.
Simon Torgersen Sundhorvig som laugværge for Enken Else Olsdatter Ousevig paa hendes
vegne ladet stævne Elias Østensen Ousevig for at svare hende det Kaar han ved at bøxle
gaarden Ousevigen som hun frasagde sig, har forbundet sig til, og i saadan hensende dom at
liide og omkostninger at erstatte. I stæden for den Indstævnte blev som Laugrettesmand udj
denne Sag udnævnt Ole Larsen Oslandsbotten. Den indstævnte tilstoed Korret, som bestaaer i
2 tdr. Korn, 2de Kiør og 4re Smaler at føede aarlig, men hun rejste fra ham i fior Pinsetid, og
siden hun ikke vil blive hos ham fornemmer han og at han ikke er pligtig til at svare i det
mindste meere end 2de tdr: Korn, hvilke han er villig at betale.
Eragtet
bøxelseddelen er egentlig det beviis, som man i den Sag bør at grunde sig paa, hvilken derfore
bør at fremviises siden her ikke ordentlig korbrev er oprettet, og i saadan henseende opsettes
Sagens paakiændelse til neste Sommerting.
Foegden paa just: v: havde efter Od Stenhofdens angivelse ladet indstævne Drængen Ananias
Olsen Schorpen for beganget Tyverie, og i saadan henseende til vidner at anhøre og dom at
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liide. Delinqventen mødte ikke, men angiveren som var tillige til veddermæle og forklaring
indstævnet mødte. til Vidner under Falsmaal vare indstævnte Marqvar Olsen Sandvig og Ole
Andersen ibd:, hvilken sidste helle ikke mødte thi fremstoede Stævne Vidnerne Lensmd:
Abraham Vefring og Ole Jonsen Tyvold, og eedelig afhiemlede Stevnemaalets lovlige
forkyndelse baade for Delinqventen og det udeblevne Vidne Ole Andersen Sandvik, i eget
Paahør. Angiveren Od Zachariassen Stenhofden forklarede: at for et par aar siden befandt han
at have mistet Jernet som hørde til hans Qværn og Kald, saa at Qværnen blev gandske
fordærvet, men veedste den tiid ikke hvor der havde giort det, førend han nu er kommet
derfore, som vidnerne faaer at forklare. Vidnet Marqvar Olsen Sandvig giorde Eed og
vidnede: at for et aar siden i Sommer tiente den Skyldige hos Vidnet, og traf det en Søndag, at
han vilde have ham til kierke, men var ikke god for at faae ham dertil, og da Vidnet kom hiem
igien, spurgde han efter hvad Ananias havde giort den dag, siden han ikke vilde til kierke,
hvortil de andre i Huuset svarede at han har faret med at veje noget Jern, hvilket han da
begiærede at see, men Ananias vilde selv ikke viise det frem, men de andre viisede, hvor han
havde lagt det, og da Vidnet fik det her frem, saas han at det var saadant Slags Jern, som
Angiveren har talt om, men Ananias vilde hverken tilstaae at han ejede Jernet ej heller nægte
for det, men paa Vidnets formaning at han skulde bære det hiem igien til Od, som han havde
taget det formodentlig fra, svarede nej; men begyndte ligesom at ville græde; og formanede
Vidnet ham at bære det tilbage til Qværnen igien, thi i hans Huus vilde han ikke det maatte
blive, og siiden veed Vidnet ikke, hvor han giorde af det; eller sagde Vidnet at alt det Jern han
i saafald saae kunde ikke beløbe sig over 8 voger? vægt.
Eragtet
Den Indstævnte Ananias Olsen Schorpen gives lavdag til neste Sommerting, da og for ham
beskikkes et forsvar samt forskaffes Præstens Attest om hans Alder, Confirmations tiid med
viidere; og til samme forelægges det udeblevne Vidne Ole Andersen Sandvig under falsmaal
at møde og vidne i Sagen.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 264b-268b
Dato: 13. og 14. juli 1767
Sted: Hellevigen
Foegden paa just: v: contr: Jacob Larsen Qvalvig og Hustru Inger Siursdatter efter forrige
tiltale. Jacob Larsen Qvalvig mødte, og vedblev sin forrige Paastand at have kiøbt Koen
lovlig. Anders Tonnum mødte ogsaa, og forklarede, at han burde ikke nægte for at Koen blev
af ham leveret til Jacob for Skyld, og havde forhen laavet ham Koen førend, den blev af
lensmanden udleveret, og giorde heller ikke nogen synderlig forklaring derom, da den siden
efter udmerkinger blev afhæntet. Foegden fornemmede at, deres mellemværende kom ham
ikke veed, men paastoed Dom. hvorpaa Sagen blev optaget.
Ole Olsen Barexten contr: Brita Olsdatter Nichøen efter forrige tiltale. Saavel Brita Olsdatter
som hendes Defensor Lars Nichøen vare igien indstævnede til Doms liidelse. og mødte Lars
Nichøen, og sagde at han selv nu har taget Brite til Egte, og har han ofte imrum?? formanet
hende at sige, om hun var skyldig, men hun vedbliver at paastaae, at hendes bekiændelse er
rigtig, forresten taler hun nu ikke meere offentlig derom, da Citanten engang har befriet sig
med sin Eed, og indstiller derfor sin Sag til Øvrighedens og Rettens retfærdige Skiønn.
Citanten Ole Barexten forlangede dom for hendes Ære Skiænden, og dømt efter Loven for
falsk bekiændelse. Hvorpaa Sagen blev optaget.
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Ole Samuelsen Ramsdal contra Ole Hansen ibid: efter forrige tiltale. Citanten havde ved
Continuations Stævning indkaldet Ole Hansen at betale ham det af Korret som rester ham til
afvigte aars udgang, neml: 7 pr. Mandfolke Skoe a 2 mrk. 8 s: og 3de par Qvindfolke- Skoe a
2 mrk., 1 vog Korn 2 mrk; foer for 1 Koe i en Vinter a 1 rd., og for Fodder for en Sau i 6 aar a
12 s: aarl: er 4 mrk. 8 s: til sammen 6 rd. samt at erstatte ham Processens omkostninger. Den
indstævnte mødte, vedtoeg lovlig varsel, men sagde, at han veedste ikke andet, end at han
havde opholdet baade ham og hende efter Kaar brevet, og derpaa intet rester. Dette Kaarbrev
indleverede og Citanten, hvilket er Dat: d: 2den Janv: 1741 og lyder saaleedes: Hvornest
Citanten beklagede sig, at han ikke har kundet tage Vidner paa hver gang han har modtaget
noget, og derfor ikke har noget tilstrækkeligt beviis at føre; men beraaber sig paa sin
Samvittighed; dette giorde og den Indstævnte i henseende til sin benægtelse, dog kunde han
ikke nægte, at jo maaske noget var ?? og forlangede bægge dømt efter Dommerens bæste
Tykke, hvorpaa Sagen blev optaget.
Peder Jacobsen Ousen contr: Johannes Larsen Schorpen efter forrige tiltale. Citanten havde
igien ladet indstævne Johannes Larsen Schorpen, men han mødte ikke selv men loed ved
lensmanden Abraham Vefring indlevere en Sæddel fra den forrige Ejere af Nøstet Ole
Andersens Kone Kari Jonsdatter, hvilken bielagt med Stemplet Papiir lyder saaledes: Citanten
refererede sig til sit forhen indgivne og forlangede Dom: hvorpaa Sagen blev udsadt til
Eragtning eller doms afsigelse til neste dag.
Simon Torgersen Sundhorvig som laugværge for Enken Else Olsdatter Ousevig contra Elias
Østensen Ousevig efter forrige tiltale. bægge Parter mødte, og indleverede Elias sin
bøxelseddel af 19 Decbr. 1763, saa lydende: Citanten paastoed Dom at han bør at erlægge
Korret til ham, som hun nu er hos fra den tiid hun kom til, men den indstævnte formente at
saalænge hun ikke er hos ham selv, vil han ikke betale videre end Kornet, men han vil gierne
tage imod hende igien, og da svare det fulde Kor; og om denne Tvistighed forlangede bægge
Rettens Kiændelse og dom. hvorpaa Sagen blev optaget.
Foegden paa Just: v: contr: Drængen Ananias Olsen Schorpen efter forrige tiltale. Foegden
tilkiændegav at Povel Larsen Schorpen var beskikket til Delinqventens Forsvar, hvilke bægge
vare indstævnede; ligesom og det forelagte Vidne Ole Andersen Sandvig, som alleene mødte,
men hverken Delinqventen eller hans Defensor; thi fremstoede Stævne-Vidnerne Lensmd:
Abraham Vefring og Ananias Jonasen Vefring og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse for dem bægge i eget Paahør. Foegden forlangede det mødende Vidne Ole
Andersen Sandvig afhørt, som da fremstillede sig for Retten, aflagde Eeden og vidnede: at for
omtrent en toe aar siden tiente Vidnet med den Skyldige hos Marqvar Sandvigen, som før har
Vidnet, og gik Vidnet og den Skyldige en dag i Marken til en gield?? hvor de toeg Kul, og gik
Delinqventen da ned til Od sit Qværne-Huus, hvor han huggede kalder af og toeg alt Jernet af,
saa nær som Siglen, der var borte, men hvor meget det kunde beløbe sig til kunde han just
ikke sige; Vidnet sagde til ham at saadant maatte han ikke giøre, men han loe og sagde med
Spøgerie, at han skal giøre saa med de andre Qværner og; hvor han ellers siden giorde af det,
veed Vidnet ikke, videre ommed just-saaledes, som det forrige Vidne hans Hosbond har
forklaret, uden at han ikke kand determinere vægten paa Jernet. Foegden forlangede Sagen
opsadt til høste-Tinget, som bevilget blev.
Ole Andersen Trættevig fremviisede udj Retten et Skind af en Ræve-Gaub, som han havde for
nyelig Skudt hvilken blev af Foegden merket, og kommer Skud-Pengene denne gang.
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Madme Fuhrmand har ladet stævne Erich Johannesen Floren for at betale afførelse Penge af
sin tilfaldne og bort førte arve-lod fra gaarden Grov hendes ejende Kinds Kierke tilhørende,
og i saadan henseende dom at liide og omkostninger at erstatte. Den indstævnte mødte ikke,
thi fremstoede Stævne-Vidnerne Simon Olsen Stavanger og Iver Pedersen ibid: og eedelig
afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævnes Hosbond H: Lexou udj
hans fraværelse.
Eragtet.
Den lovlig stævnede og ej mødende Erich Johannissen Floren gives lavdag til neste HøsteTing.
Hr. Assess: Nagel har ladet stævne Jacob Larsen Qvalvig for at betale ham fiske Tiende til
Svanøe Kierke af den Sild han har fanget siden for toe aar siden han kom til gaarden Qvalvig,
og i saadan henseende dom at liide, og omkostninger at erstatte. Den indstævnte mødte, og
svarede, at han endnu ikke har faaet noget, som kunde være vært at faae Tiende af. Assess:
Nagel forlangede Sagen opsadt til Høstetinget for at godtgiøre, hvad der af den Indstævnte er
fisket.
Eragtet
Den forlangte opsettelse bevilges til neste Høste Ting
Hr. Assess: Nagel har ladet stævne Axel Olsen Hofland og Casten Olsen ibid: for at svare
Kierke tiende til Svanøe Kierke af den Sild, som de har fanget afvigte aar, og i saadan
henseende til Dom at liide og omkostninger at erstatte. bægge de indstævnte mødte, og
tilstoed, at de fior med den heele nords: hvorudj Axel har 5 balker, og Carsten har 3 balker, og
den heele Not er 17 balker a 4 favne hver balk :/ har i alt faaet 4 Slagkjpings baader og 4
Færingsbaader som kand beregnes til 44 tdr., i alt, hvorudaf gik landslod; og udaf det som
kunde komme paa deres poster herudaf vil de gierne finde sig udj at betale Kierke-tienden.
Assess: Nagel var med denne angivelse ikke fornøyet, da de havde efter, hans formening
fanget meget meer, og forlangede i saadan henseende Sagen opsadt til Høste-Tinget for at
godtgiøre, hvormeget de har fanget.
Eragtet
Den forlangte Opsettelse bevilges til neste Høste-Ting.
Foegden loed opbyde et Stykke at et Skibs-dæk fundet af Klokkeren Thommes Klingenberg
ved Stranden af hans paaboende Gaard Rexten, som efter Foegdens Ordre var af Lensmanden
Abraham Vefring og Østen Johannissen Rexten besigtiget og taxeret for 48 s:, paa vilkor at
Kiøberen selv betaler baade finde-løn og paagaaende omkostninger for Auctionen, saa at den
budne Kiøbe-Summa bliver uden nogen afkortning hans Majests. Cassa til Indtægt at beregne,
og betales samme i det seeniste inden Sex uger a Dato til Lensmanden Abraham Vefring,
saafremt amtmands approbation derpaa erholdes, under hvilken tilslagelse skeer. Dette Stykke
vrag, som endnu er beliggende paa Rextelandet blev da opbudet for den Taxerede Summa 48
s: efter adskillige bud og overbud blev selv Klokkeren Thomas Klingenberg høystbydende
derpaa den Summa 1 rd. – 5 mrk. -, som det og paa nærmere approbation blev tilslaget.
Ligeleedes loed Foegden opbyde paa samme Vilkor og Conditioner en middelmaadig Skibs
Mast, beskadiget noget af gnav??, med nogle vedhængende Touger, fundet af Gerdt og Ole
Garvolden paa Havet ½ miil fra land og opbragt til Kindesundet, og efter Foegdens Ordre
besigtet af lensmand Abraham Vefring og Østen Johannissen Rexten, og taxeret for 2 rd.
Denne Mast ved vedhængende Toug blev da paa foranførte Conditioner opraabt for den
taxerende Summa 2 rd. efter adskillige bud og overbud blev Peder Jacobsen Ousen den
høystbydende for den Summa 8 rd. 2 mrk. og samme ham tilslagen paa nærmere approbation.
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Assess: Nagel havde ladet stævne Dirich Nielsen Storevigen for han har bortsolgt og afflyttet
et Nøst og en Fiøs fra gaarden Vigen?? Ejeren uafviidende, og i saadan henseende til at liide
dom og omkostninger at erstatte. Den Indstævnte mødte, og tilstoed at han havde bortsolgt
Nøstet for 9 mrk, af Floren har han taget den norsinde og brendt op, da den var saa gammel at
den ikke duede til gaardens brug. Foegden paastoed intedt videre, end at han skal være den nu
paa gaarden boende lejlænding behielpelig i at opbygge paa Nøste Tompten igien af Ejerens
egen Skoug et nyt Nøst, eller i mangel derudaf paastaaer han 4 rd. i reparation og
omkostningers Erstatning. Den Indstævnte vedtoeg at være i alle maader behielpelig til
Kiørsel, førsel og Arbejde med det nye opbyggende Nøst, og i mangel derudaf vilde han
forbinde sig til at betale de af Citanten paastaaende 4 rd; hvorpaa Citanten frafaldt Sagen.
Den 15de Ditto continuerede Retten
2. Ole Samuelsen Ramsdal contr: Ole Hansen ibid:
Afsagt:
Som den indstævnte ikke bør driste sig til at paastaae at han just saa nøye har opfyldt den med
Citanten indgangne Kaar-Contract; og Citanten ej heller paa sin Siide kand beviise den
paastaaede restance, men bægge Parter har hengivet Sagen til dommerens bæste Tykke; saa
Kiændes for Rett og billigt: at Ole Hansen Ramsdal betaler Citanten for det recterende Kor til
afvigte aars udgang med 4 rd., og udj Processens omkostning 9 mrk.; og forresten bekræftes
det indleverende Kor-brev til Efterlevelse for den tilkommende tiid. Det tildømte udreedes
inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under Exsecution efter loven.
3. Peder Jacobsen Ousen contra Johannes Larsen Schorpen
Afsagt.
Da Citanten hverken har ved lovlige beviis godtgiort de adskillige foregivende udj sit
indgivne Indlæg i Sagen, ej heller til Veddermæle indstævnt den forrige Ejer af Nøstet, som
samme er for eendeel anrorende, saa kand heller ikke paa hans Paastand om Nøstets
tilbageflyttelse af den Indstævnte blive reflecteret; men som den Indstævnte uden at melde det
for Citanten, som Ejer for gaarden og Grunden, og mod hans vidende og vilje har paa egen
haand afflyttet Nøstet, og saaleedes hindret ham i det ringeste udj hans tilkommende
Forkiøbs-Rettes excecution, og derved tilføyet ham den urett og ulydighed ikke at kunde
tilforhandle sig en saadan bygning, som allereede stoed paa hans gaard og grund; saa Kiændes
for Rett: at Johannes Larsen Schorpen bør til repressallie herfor betale Citanten 2 rd., samt
erstatte ham Processens Omkostninger med 9 mrk. og i det øvrige bliver det en Sag imellem
Citanten og den forrige Ejere af Nøstet, om det af samme er Citanten lovlig tilbudet eller ikke,
førend det til den Indstævnte som nuværende Ejer, er bortsolgt. Dommen efterkommes inden
15 Dage efter dens lovlige forkyndelse under videre adfærd efter loven.
4. Simon Tostensen Sundhorvig som laugværge for Enken Else Olsdatter Ousevig contr: Elias
Østen ibid:
Afsagt:
Den indleverede bøxel-Sæddel, som bliver det eeniste at rette sig efter i denne Casu, da her er
intedt ordentlig oprett et Kor-brev, determinerer vel Kaaret uden nogen forbindtlighed paa
Enken Else Olsdatters Siide, ikke disdomindre føyer den dette til, at Kor-Creaturene efter
hendes døed skal være den Indstævnte tilfalden; omendskiøndt nu at denne Clausul, hvorvidt
den i sin tiid kand gielde eller ikke, er denne Sag uvedkommende, saa synes den dog at give
til kiænde, at den Indstævnte ved at forbinde sig til Korret, har haft sin hensigt paa at hun hos
ham skulde forblive, og at hun efter sine Kræfter og omstændigheder skulde være ham
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behielpelig i arbejde, eftersom landets almindelige Skikk i saafald er; thi Kiændes for Ret og
billig: at saalænge hun ikke kand overbeviise den indstævnte at behandle hende ilde i sit huus,
men hun uden aarsag flytter fra ham, bør hun at lade sig nøye med de stipulerede 2de tønder
Korn aarlig, for hvilke altsaa Citanten har en retmessig fordring paa den indstævnte Elias
Østensen Ousevig, for den tiid hun har været hos ham; men saasnart hun finder for godt at
flytte til den indstævnte Elias Østensen igien, bør han være forpligtet at imodtage hende og
yde hende sit fulde Kaar; hvad Processens omkostninger angaaer, da bliver samme ophævede.
6. Foegden paa just: v: contr: Jacob Larsen Qvalvig og Hustrue
Afsagt
Omendskiøndt at den Indstævnte efter Anders Tonnums egen declaration for Retten ikke har
paa nogen voldsom maade frataget ham Koen; ej heller veedste saalige, som det synes den tiid
at Koen var udmerket til de Kongl: Skatters afbetaling, saa blev dog dette dem ved Foegdens
beskikkelses Vidner betydet, ligesom og Konens Svar til samme tilkiændegiver, at det
allereede forhen af andre var sagt dem; men ikke disdomindre vedbliver de at forholde Koen,
uden eengang at vilde fornøye Foegden for den Kongl: Prætension efter beskikkelsis vidners
forlangede, og saaledes viidende opsetter sig imod den Kongl: prioriterede Rettighed. thi
Kiændes for Rett: at Jacob Larsen Qvalvig bør til Foegden hr. Cammer-Raad Hans Thiis
Nagel betale restancen af de Kongl: Skatter hos Anders Knudsen Tonnum, for hvilke denne af
ham til sig tagne Koe var udmerket, med 2 rd. 2 mrk. 10 s:, efter lensmandens inden Retten
giorde eedelige forklaring for hvilke han dog beholder sin lovlige regress til Anders Tonnum,
alt efter deres mellemværende giælds befindtlige beskaffenhed; i øvrigt bøder han for sit
mistænkelige forhold og viidende opsetsighed 2 rd. til Kinds Præstegiælds Fattig Cassa, og
betaler udj Rettens gebyhr med lensmands Salario 9 mrk. Danske; hvilket alt efterkommes
inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under videre adfærd efter loven.
7. Ole Olsen Barexten contr: Brite Olsdatter Nichøen. af dommeren tilligemed laugrettet
Afsagt.
Naar Lovens 6te b: 13 cp: 27 art: dicterer Straf for falsk bekiændelse ved aabenbare
Skriftemaal, udfordrer den tillige, at den Sigtede skal lovligen overbeviises om at have skriftet
løgnagtig og falskelig udlagt; men naar samme Capituls 5te art: viiser, hvorledes der skal
forholdes, naar Mandsperson beskyldes at have beligget uberøgtet Møe eller Enke, som han
nægter for, og som ikke kand ham overbeviises da hedder det blodt hen, at han skal værge sig
med sin Eed; og videre gaaer heller ikke Forord: af 5te Marty 1734 dens 2den Art: i saadan
henseende; hvoraf man ikke heller vel kand slutte andet, end at den allernaadigste lovgiveris
intension i slige Tilfælde, hvor beviis mangler, er, at Eed skal tillades, paa det at Sagen ved
den verdslige Rett kand komme til at faae sit nødvendige udfald, men for resten overlades det
til bægges egen Samvittighed og den allerhøyeste dommers alviidenhed; Og i det øvrige seer
vi ikke heller i almindelighed nogen grund til, at benægtelses Eed in criminalibus, hvor loven
den tillader, kand operere andet end at den Sigtendes Rett og Paastand bortfalder, og den
Sigtedes befrielse for sin Person deraf flyder, men langt fra ikke, at alleene derefter uden
andet lovligt beviis kand til Hævngierningheds fyldestgiørelse tildømmes nogen publiqve
Straf; Da nu i nærværende Casu den Indstævnte Brite Olsdatter er aldeeles ikke af Citanten
med Vidner eller andet lovligt beviis overbeviist om at have skriftet løgnagtig, ej heller forhen
at have være berøgtet, saa drister denne Rett sig ikke heller imod lovens hensigt, alleene paa
grund af hans giorde Eed at paaligge hende nogen Straf; thi hendes Skriftemaal og hans
benægtelses Eed er bægge hellige og Høytidelige Actus conscientiæ, lige mørke og uvisse i
henseende til sin oprigtighed og Troværdighed paa enten af siiderne for en dommers øyne. thi
Kiændes for Rett: at Citanten Ole Olsen Barexten bør lade sig nøye med den befrielse han for
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sin Person formedelst sin aflagde Eed har tilvejebragt sig uden videre Tiltale til den
Indstævnte Brite Olsdatter i denne Sag.
Madme Sal: hr. Frantz Fuuhrmands har ladet stævne Allexander Fæster i Rognalds Vogen at
betale hende for det udlagde Løsøre paa Skiftet efter hans Hustrue Anna Pedersdatter Ebeltoft
til Kiøbmand i Bergen Hermand Fridrich Simens, og som sammes Enke igien til Sl: Hr.
Fuuhrmand ved Skiøde har transporteret, beløbende sig til den Summa 67 rd. 4 mrk. 2 s:, og i
saadan henseende dom at liide til dets udbetaling med reede Penge, samt Processens
Omkostninger at erstatte. Den Indstævnte blev trende gange paaraabt, men mødte ikke; thi
fremstoede Stævne-Vidnerne Simon Olsen Stavanger og Iver Pedersen ibid:, og edelig
afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævnte i eget Paahør. Assessor
Nagel som laugværge for Citantinden indleverede den i Stævnemaalet ommeldte lodsedde??
af 15de Marty 1766 samt Transport Skiødet af 25de Octobr. 1756, bægge saa lydende:
Hvornest han loed tilføre, at det udlagde Jorde-Gods har Citantinden selv i besiddelse men det
øvrige har hun ikke været i stand til at bekomme af den Indstævnte, hverken in Natura eller
betalning derfor, ligesom det og er ventelig, at Vahrene ere efter saa lang tiids forløb baade
fordærvede og bortsmulede.
Eragtet.
Den lovlig stævnede og ej mødende Alexander Fæster gives lavdag til neste Høste-Ting.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 291a-294a
Dato: 18. og 19. november 1767
Sted: Hellevigen
Madme Fuuhrmand contra Erich Johannissen Floren efter forrige tiltale. Citantindens
Laugværge Hr. Assess: Nagel Declarerede Sagen forligt.
Hr. Assess: Nagel contr: Jacob Larsen Qvalvig efter forrige tiltale. Citanten havde igien ved
Continuations Stævning lade Indstævne Sagvolderen saavel til Vidner at anhøre, som til Dom
at liide i følge forrige Stævnemaal. til vidner under Falsmaal vare indstævnede Gunder Olsen
Tonnum, Lars Olsen Tonnum og Elleve Pedersen Qvalvig. Den Indstævnte mødte og tilstoed
nu, at alt hvad kand have faaet eller fanget af Sild siden han kom til Gaarden kand beløbe sig i
alt til en halv læst Sild, indberegnet hvad han selv har faaet ham Mandslod, men har part udj
not. Vidnerne mødte undtagen Elleve Pedersen Qvalvig, thi fremstoede Stævne Vidnerne
Lensmd: Abraham Andersen Vefring og Ananias Jonasen ibid:, og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse for dette udeblevne Vidnes Medtiener Johanne Olsdatter
udj hans fraværelse. Citanten forlangede de mødende Vidner afhørte. Vidnet Gunder Olsen
Tonnum fremstillede sig derpa for Retten og aflagde Eeden og forklarede: at han veed nok at
den Indstævnede i fior toeg noget Sild, skiøndt ikke af større betydenhed end til at være
selvhiulpen, men som Vidnet ikke nogensinde var med, maae noget Kaste skeede, veed han
ingen underretning om hvor meget det har været, men har kun hørt saaledes af Anders; ej
heller veed han at den Indstævnede har i den forbiegangen tiid solgt nogen Sild. Det 2det
Vidne Lars Olsen Tonnum giorde ligeleedes Eed, og forklarede, at han har heller ikke været
ved, naar den indstævnede har kastet, men har hørt at han i fior skulde faaet noget liidet; veed
heller ikke at han har solgt til nogen.
Eragtet
Det udeblevne Vidne Elleve Pedersen Qvalvig forelægges under lovens falsmaal at møde til
neste Sommer Ting for at aflægge sit Vidnesbyrd i Sagen.
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Ass: Nagel contr: Axel Olsen Hofland og Carsten Olsen ibid: efter forrige tiltale. Citanten
havde ved Continuations Stævning igien til dette ting ladet indstævne Sagvolderen saavel til
Vidner at anhøre som og derefter Dom at liide efter forrige Stævnemaal. til Vidner under
falsmaal vare indstævnede Gunder Danielsen Hofland og Simon Torgersen Sundhorvik. I
stæden for Vidnet Gunder Hofland blev i denne Sag som laugrettes Mænd udnævnt Anders
Pedersen Gillesvig. Alle de Indstævnte mødte, og vedblede Sagvolderene hvad de forhen har
tilstaaet videre ikke, men Citanten forlangede sine Vidner afhørte. Vidnet Gunder Danielsen
Hofland giorde derpaa Eed, og vidnede: at Vidnet var med i fior, da de Indstævnte kastede i
Eegefiorden men veed slet ikke at sige hvormange baader der bleve fangede, allerhelst da der
blev ikke fyldet ligemeget i hver baad; men han selv for sig og 2de tøser fik i Mandslod 2de
tønder gaaet Sild, men hvormange der var veed Noten kand han slet ikke sige. Det 2det Vidne
Simon Torgersen Sundhorvig giorde Eed, og vidnede, at han og var nærværende ved dette
Kast Sild, da det skeede, og var kastet et temmelig vakkert og godt kast, og kunde det være
maaske til en 12 baader at regne paa af Sexeringer og Slagkejpinger, men ene just alle
baaderne vare fulde, kand vidnet ikke sige; og giorde nok et kast paa, som kunde beregnes
ligesaa godt, som det første; Vidnet selv anammede Tienden til Præsten, og fik af det første
kast 1 tdr: sin?? øst Sild, og af det sidste vilde Vidnet haft 1 ½ tdr:, efter sit Tykke, men han
fik ikke meere, end een tønde. Citanten forlangede Sagen opsadt til neste Ting for at faae
nøyere Oplysning.
Eragtet
Den forlangte opsettelse bevilges til neste Sommer-Ting.
Madme Fuuhrmand contr: Alexande Fæster efter forrige tiltale. Citantindens laugværge Hr.
Assess: Nagel havde ladet Sagvolderen paa nye igien til dette ting indstævnt, men han mødte
enda ikke; thi fremstoede Stævne-Vidnerne Lensmd Abraham Vefring og Ananias Jonasen
ibid:, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævnte i eeget
Paar, og sagde han, at han havde betalt noget derpaa. Asses: Nagel loed tilføre, at hvad den
Indstævnte kand virkelig godtgiøre at være betalt udaf Fordringen, skal han vist nok
godtgiøres, men ellers kand men let slutte, at baade dette hans foregivende som og hans
udeblivende er ikkun for at udhale tiiden, og undgaae Dom, thi begiærede han, at den
Indstævnte endnu maatte forundes en Lavdag, og at samme maatte han paa Citantindens
Vegne meddeeles beskreven.
Eragt:
Den endnu udeblevne Sagvolder Alexander Fæster gives endnu Lavdag til neste Sommer
Ting, om han skulde have noget virkeligt imod den paastævnte Fordring at kunde indvende og
beviislig giøre.
Foegden paa Just: v: contra Ananias Olsen Schorpen efter forrige tiltale. Actor havde igien
ladet indstævne den Skyldige til Doms liidelse for hans begangne forseelse; samt hans
beskikkede Defensor Povel Larsen Schorpen; som bægge mødte. Delinqventen Ananias Olsen
Schorpen, sagde at han er føed paa Gaarden Solem i Svanøe Sogn er en 24 a 25 aar gl:, kunde
ikke nægte at han af barnagtig taabelighed er noget Jern af angiverens qværn mest for at spille
sig med, og samme forelagde han siden uden at han veed, hvor det blev af. Defor. hr. Ass:
Nagel indleverede Sognepræsten hr. Lexovs Attest saa lydende: Defensor hans Hosbond
Povel Schorpen sagde: at han i hans tieniste har skikket sig meeget vel, og maae forundre sig
over Angiveren at han vilde for saaliden en ting anklage ham for Øvrigheden, hvis gunst han
udbad for ham, da han syntes, at Straf, i det mindste Tyvs-Straf var her for meget. Actor
indstillede ligeleedes paa sin siide Sagen til Rettens godtbefindende Kiændelse. hvorpaa den
blev optaget.
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Jacob Hyenes fra Nordfiord loed fremviise for Retten 2de Huder af halv voxne Biørne som
han havde skudt her i Sundfiord i Gaarden Indre-Huusis Mark, og blev samme af Foegden
merkede, og kommer Skud-pengene at svares fra Nr.
Madme Fuuhrmand har ladet stævne Søren Iversen Sunde og Siur Andersen ibid:, for de har
bemægtiget sig Pladsen Holmesund kaldet liggende under gaarden Sunde i dens udmark, og
indhøstet Kornet af samme; og i saadan henseende Vidner saavel beskikkelsis Vidner som
andre til Sagens oplysning at anhøre og derefter Dom at liide og omkostninger at erstatte. De
Indstævnte mødte bægge men sagde, at formeener sig ikke at have saaet og høstet andet end
dem tilkommer ifølge deres bøxelseddel. til Vidner under falsmaal vare indstævnede Einer
Olsen Nedre Sunde, Elias Hansen Vallestad, og Joen Evertsen Nærøen, samt de tvende brugte
beskikkelses Vidner Mons Olsen Aarset og Gert Valentinsen Sunde, som alle mødte, og hr.
Assess: Nagel som Enken Citantindens laugværge forlangede afhørte. Einar Olsen nedre
Sunde, giorde Eed og vidnede at denne Plads Holmesund kaldet har i al den tiid Vidnet har
boet paa Nedre Sunde udi? en 16 aars tiid været beboet af en særdeeles Huusmand for sig
selv, og har saaet og avlet den; der boede og en Huusmand paa denne Plads, da de Indstævnte
kom til Gaarden Sunde; og endelig at disse 2de indstævnte har nu i et par aar saaet og høstet
Pladsen, men efter hvilken tilladelse, veed han ikke. De Indstævnte forlangede Vidnet
tilspurgt om ikke den Huusmand, som boede der da de kom til Sunde, svarede sin afgift til
deres formænd? hvortil Vidnet svarede at han vel har hørt det, men kand ikke sige sig at viide
noget vist derom; dette alleene kunde Vidnet forklare, at de Indstævntes formand Østen udaf
Ejeren Sal: Hr. Fuuhrmand blev forundet for hans tiid afgiften af Pladsen, men hr. Fuuhrmand
havde dog forbeholdt sig efter Døde at giøre af Pladsen eller med Pladsen, hvad han vilde,
hvilket Vidnet sagde sig selv at have været nærværende og høet paa. Elias Hansen Vallestad
giorde ligeleedes Eed og vidnede: at han nu har boet der paa samme landet eller Øen i 22 aar;
og der paa Pladsen Holmeset har stædse boet en separat Huusmand, og samme har levert
afgift til de Indstævntes formand Østen Øvre-Sunde, hvilket dog saavidt Vidnet veed var efter
Ejeren Sal: Hr. Fuuhrmands Tilladelse alleene for Østens Person, saalænge han levede, men
den sidste Huusmand og nu indstævnte Joen Nærøen betalede til hr. Fuuhrmand. Joen
Evertsen Nerøen giorde Eed og forklarede at han i 10 aar indtil i fior ved Pintsetiider har
beboet denne Plads Holmesund efter bøxelsæddel af Sal: hr. Fuurmand, og har han betalt sin
afgift med 1 rd. 1 mrk. til hr. Fuuhrmand alt fra den tiid Østen Sunde døede, og tilsidst til
Citantinden efter hendes Mands døed. beskikkelses Vidnet Mons Aarset giorde Eed og
forklarede: at nu i høst løver dag for Michaelie var Vidnet tilligemed Gerdt Sunde efter
Citantindens forlangende ved Lensmanden for at taxere, hvormeget Korn der befandtes paa
denne Plads Holmesund, som dog ikke er adskildt fra de indstævntes bøe med noget særdeles
gierde, og der var 2de Agre opskaaren, der een sluttede de sig til være avlet paa 2 voger og
paa den anden 2 pund. og blev de Indstævnte tilspurgte om de vilde levere tilbage det paa
Pladsen avlede Korn, men de vilde hverken levere det tilbage eller anviise det. Det 2det
beskikkelses Vidne Gerdt Valentinsen Sunde giorde ligeleedes Eed, og forklarede ordlydende
med forrige Vidne; med tillæg, at han har bort paa Sunde henved 20 aar, og ere de besigtede
Agre just liggende paa den Plads Holmesund, som har været altiid særskildt beboet, skiøndt
der er ingen gar immellem gaarden og Pladsen. De Indstævnte forlangede Opsettelse til neste
Ting, for nærmere at godtgiøre sin Rettighed til Pladsen.
Eragtet
Den forlangte Opsettelse bevilges til neste Sommer-Ting.
Foegden havde paa Justitiens vegne ladet indstævne Søren Iversen Sunde for for tiilig
Sammenleje med sin Hustrue Giøe Siursdatter, og i saadan henseende Dom at liide til
Ægtebøders svarelse. Den Indstævnte mødte ikke efter trende ganges paaraab; thi fremstoede
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Stævne Vidnerne Lensmd: Abraham Vefring og Ananias Jonasen og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævntes Fæste-qvinde Giøe.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Søren Iversen Sunde gives lavdag til neste Sommerting.
Provsten hr. Niels Lund har ladet stævne Sr. Hvilchen Højder for skyldig værende giæld 100
rd. med paaløbende Renter fra aaret 1764. og i saadan henseende dom at liide og
omkostninger at erstatte. Den Indstævnte loed i Retten Indlevere et Indlæg af følgende
Indhold, bielagt med behørig Stemplet Papiir:
Eragtet
Den af den Indstævnede udj sit Indsendte Indlæg forlangte opsettelse bevilges til neste
Sommer-Ting
Den 20de ditto continuerede Retten
Udj Sagen af Foegden paa just: v: mod Drængen Ananias Olsen Schorpen af dommeren og
Laugrettet
Afsagt:
Den saare ringe betydenhed, det angivne og paatalte Factum indeholder, den nesten
barnagtige maade, hvorpaa samme er skeed, og som det synes fast uden hensigt til nogen
fordeel, og endelig det gode Skudsmaal, den skyldige i øvrigt gives; giør at denne Rett
ingenlunde kand i denne Casu efter billighed applicere nogen af de haarde Straffe, som loven
dicterer for Ran, herverk eller Tyverie, da man heller maae ansee dette Factum som en Skades
tilføyelse, hvorunder har været tillige en slags barnagtig intention at giøre fortræd; thi
Kiændes for Rett: at den Indstævnte Dræng Ananias Olsen Schorpen bør at betale Skadegiælden til den forurettede Od Steenhofden efter vores bæste Skiønne med 48 Skilling, og
disuden bøde 1 rdl. til Kinds Præstegiælds Fattig-Cassa, hvilket udreedes inden 15 dage efter
denne Doms lovlige forkyndelse under videre adfærd efter loven.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 320a-324a
Dato: 11. juli 1768
Sted: Hellevigen
Ass: Nagel contra Jacob Larsen Qvalvig efter forrige tiltale. Citanten havde igien til dette ting
ladet continuation udaf forrige indstævne Jacob Larsen saavelsom og det forelagde vidne
Elleve Pedersen Qvalvig som bægge mødte. Citanten forlangede Vidnet afhørt. hvorpaa
Elleve Pedersen fremstillede seg for Retten, aflagde Eede og vidnede: at der er ikke stort
fisket i den tiid, han har tient der, men i føraars fik de et kast paa et par Færings baader, og var
dette det betydeligste, forresten kand det vel have hendt, at de har faaet een og anden gang 1
tønde Makrell eller sild til Huusfornødenhed. Citanten forlangede da Dom til tiendens
svarelse og Omkostningers Erstatning. Den Indstævnte formeente at af saa lidet kunde intedt
svares og indloed Sagen ogsaa paa sin Siide til Doms, hvorpaa Sagen blev optaget.
Ditto contr: Axel Hofland og Carsten ibid: Citanten declarerede da den forligt.
Madme Fuuhrmand contr: Alexander Fæster efter forrige tiltale. Citantindens Laugværge hr.
Ass: Nagel indleverede Rettens Forelæggelse, som var lovlig besørget forkyndt og lyder
saaledes: Alexander Fæster mødte, og sagde at han har betalt paa Summen til afdrag 8 rd., og
vil han fremdeeles efter lejlighed afbetale det, hvorfor han forhaabede at Citantinden ikke
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loed Dom gaae over ham. Ass: Nagel tilstoed paa Citantindens vegne at disse 8 rd. vare siden
betalte paa fordringen; men for det øvrige maatte han have Dom, da Citantinden nu i saa
maange aar er Fixeret? og opholdet. hvorpaa Sagen blev optaget.
Madme Fuuhrman contra Søren Iversen Sunde og Siur Andersen ibid: efter forrige tiltale.
Sagvolderne vare igien til dette ting indstævnede til at liide Dom til at holde sig fra Pladsen
Holmesund. hvilken mødte og, sagde at de havde stævnet contra til Vidners anhørelse, hvilket
Stævnemaal Assess: Nagel vedtoeg; og vare efter dette Stævnemaal til Vidner under Falsmaal
indstævnet det efter Hoved-Citantens forrige Stævnemaals afhørte Vidne Jon Evertsen
Nærøen til videre forklaring at giøre, samt hans Hustru Johanne Olsdatter. Vidnet Jon
Evertsen giorde Eed paa at vidne sin Sandhed paa de Qvæstioner Contra-Citanten havde at
forelægge ham og vidnede derpaa som følger: at saalænge Østen Sunde levede betalte han
afgiften til ham efter Sal: hr. Fuuhrmands egen tilstaaelse, men fra hans død betalede han
afgiften til Hr. Fuuhrmand selv og Citantinden hans Enken efter ham, ligesom han forhen har
vidnet. Videre loed Contra-Citanten ham tilspørge, om ikke de 2de Agre som egentlig er
paastævnte endog ligger ind paa deres bøe inden for det giældesmerke, som skulde høre
egentlig Pladsen til. R: der ligger 2de saadanne agre, som beboere af Pladsen vel har brugt,
men synes dog at ligge paa den for Contra-Citanternis bøemerke. Foregaaende Vidnes
Hustrue Johanne Olsdatter giorde ligeleedes Eed, og vidnede ordlydende med hendes Mand,
med dette tillæg, at hun boede paa den Plads med sin forrige Mand, og brugte de 2de Agere
som spørges om, uden at hun veed at nogen paatalte det. Assess: Nagel indleverede Sl: hr.
Fuuhrmands bøxel Sæddel til nu afhørte Vidne Jon Evertsen, hvoraf han meente var at see at
denne Plads ikke kom gaarden Sunde ved. Contra-Citanterne sagde, at Pladsen i sig selv
bekymrer de sig ikke om, men hvad som der ligger inden gierdes til deres Gaard det paastaaer
de og at beholde. og saaleedes indloed bægge Parter Sagen til Doms, med Paastand af HovedCitanten at Søren og Siur Sunde for deres voldsomme omgang og ?? af Pladsens Agre maatte
efter lov og Forordninger tilstrækkelig vorde anseet. hvorpaa Sagen blev optaget.
Foegden paa just: v: contra Søren Sunde efter forrige tiltale. men somme var ikke denne gang
paastævnt, og foegden forlangede, at med Sagen maatte til Høstetinget vorderes.
Provsten Lund contr: Hvilken Høyder efter forrige tiltale. Lensmanden tilkiændegav paa
Citantens vegne, at som Hvilken Høyder har imidlertid været hos ham og afbetalt noget paa
Giælden, saa forlangede han at Sagen maatte beroe til Høstetinget, da den i saadan henseende
ej heller denne gang var paastævnet.
Johannes Hansen Høydal har ladet stævne sin lejlænding Gunder Jacobsen Øvre-Standal for
han lader Gaardens Huuse nedraadne, og i saadan henseende besigtelses Vidner at anhøre og
Dom at liide til Gaardens fravigelse, samt Omkostningers Erstatning. Citantens Hustrue
Barbro Larsdatter mødte paa sin Mands vegne, som var syg, og sagde at hun havde at
tilkiændegive sin Mands vilje for Retten, som var dette, at den indstævnte skulde giøres det
tilbud, at hvis han godvillig uden at foraarsage dem flere omkostninger vilde til
nestkommende Faredag d: 3die May 1769 fravige Gaarden, og tillade at den til en anden der
bædre er i stand til at bruge den og holde den i hævd, bortbøxles, vil de ikke forlange en
Skilling i Huuseboed, ja de vil endog tillade ham at søge inden den tiid afstaaelse paa
gaarden, om han kand faae nogen saadan til at tage imod den, som de kand see at være tient
med. Den indstævnte toeg imod dette tilbud, saa at i fald han ikke kand faae afstaaelse hos
nogen, som Ejeren kand være tient med vil han dog godvillig forlade gaarden til neste
Faredag; Hvorpaa Citantens Hustrue paa sin Mands vegne frafaldt Sagen.
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Ole Jacobsen Hopen havde ladet stævne Ole Andersen Øfre-Standal for han haver sultet en
Oxe ihiel som han i fior Vinter skulde føede for ham, og har ikke eengang vildet give Huden
tilbage, og i saadan henseende Dom at liide til Skadens Erstattelse samt omkostninger at
betale. Den indstævnte mødte ikke, thi fremstoede Stævne Vidnerne Holger Andersen
Stavanger og Ananias Jonassen Steenhofden og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse for den Indstævnte i eget Paahør.
Eragtet:
Den lovlig stævnede og ej mødende Ole Andersen Øfre-Standal gives lavdag til neste HøsteTing.
Assess: Nagel havde ladet stævne Hvilchen Høyder for giæ[l]d 4 rd., som han til Madme Sal:
hr. Hannings Enke er skyldig, i følge hendes anviisning paa ham, og i saadan henseende Dom
at liide til Fordringens betaling og Omkostningers Erstatning. Den Indstævnte mødte ikke; thi
fremstoede Stævne-Vidnerne Holger Andersen Stavanger og Ananias Jonasen Steenhovden
og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævntes Hustrue udj
hans fraværelse.
Eragtet:
Den lovlig stævnede og ej mødende Hvilchen Høyder gives lavdag til neste Høsteting.
Cammer-Rd. Nagel har ladet stævne Hvilchen Høyder for Grunde leje af de Huuse han har
staaende paa Gaarden Schejes grund i Førde for det eene aar han var Ejer af denne Gaard, og
saadanne at lide Dom til Grundelejens betaling med 1 rd. 3 mrk. – og Omkostningers
Erstatning. Den Indstævnte mødte ikke, thi fremstoede samme Stævne-Vidner som udj forrige
Sag, og edelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige Forkyndelse for den Indstævntes Hustrue i
hans fraværelse.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Hvilken Høyder gives lavdag til neste Høsteting.
Elling Jensen Søndervog paa egne og øvrige Formynderes vegne for afg. Christopher
Søndervogs børn har ladet stævne Hvilken Høyder for giæld 20 rd., som han var skyldig til
bemelte Christopher Søndervog, og i Skiftet efter ham er udlagt paa børnene, og i saadan
henseende til Dom at liide og Omkostninger at erstatte. Den Indstævnte mødte ikke, thi
fremstoede de samme Stævne Vidner som i forrige Sag og eedelig afhiemlede Stævnemaalets
lovliige forkyndelse for den Indstævntes Hustrue udj hans fraværelse.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Hvilken Høyder gives lavdag til neste Høsteting.
Foegden havde paa Just: v: ladet indstævne Drængen Ole Ananiassen Uhren for beganget
Tyverie og i saadan henseende de bestiaalnis forklaringer at anhøre, og Dom at liide til
Afstraffelse for hans Forselse. til Defensor for Tyven var af Foegden efter Amtmandens
tillagde Ordre udnævnet hans nuværende Hosbond Anders Clemmetsen Qvalstad, som og
tilligemed ham mødte for Retten. Paa Rettens tilspørgelse forklarede Delinqventen at han er
14 a 15 aar gl:, har ikke gaaet til Confirmation, og vilde han gierne bekiænde, hvad han har
stiaalet, men han er bange for at de og vil lyve ham noget paa. til Forklaring at giøre vare
indstævnede Angiverne Ole Iversen Vefring og Anders Johannissen Vefring, som bægge
mødte og forklarede: at Natten til den 16de Febr. sidstleeden havde Delinqventen været paa
deres gaard Vefring, hvor han af Andersis Løe havde afskaaret Slaaen for Dørren, gaaet ind
og bortaget omtrent 3 qvts. Havre-Korn, og i Oles Løe, som dog ikke var lukket for, havde
han samme tiid taget hen imod 2 tdr:, videre toeg han samme Nat af Oles Nøst, som dog stoed
aabet en god Halvtønde Fransk Salt; om Morgenen, da de savnede dette, rejste strax udefter
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for at opsøge Tyven, og opnaaede ham noget norden for Furresund med Tyvekosterne i
baaden, og bragte de ham da til Furresund; udj baaden fandt de foruden forommeldte 1
Vaarsilde garn, som han sagde, at han havde taget samme Nat udaf Daniel Aarsets Nøst, samt
noget Spegesild, som bemeldte Daniel Aarstad, der selv nu var tilstæde for Retten, sagde at
der intedt var at regardere paa, og forresten havde han ikke mistet noget; Angiverne toeg sit
Korn og sit Salt fra ham, hvilket de alt har siden fortæret, og kand altsaa ikke fremviise, men
Kornet var af ham kommet i 2de Sækker, som han sagde, at hans Moder havde syet færdig til
ham; Alt dette, som Angiverne nu forklarede, tilstoed Delinqventen at være rigtig, da han ikke
kunde fragaae det ringeste, men hans Fader har lokket ham til at rejse ud for at skaffe dem
noget Korn, og hans Moder syede til den ende 2de Qvitler og et lagen sammen til at tage
Kornet udj. Faderen Ananias Uhren og Moderen Marte Siursdatter, som og vare indkaldede til
forklaring at giøre, nægtede bægge, at de ikke havde udsendt ham paa den maade, at han
skulde stiæle, men at han skulde fare om for at bede godt folk om noget til hielp i deres trang;
men Delinqventen vedblev sin bekiændelse. Paa Rettens videre tilspørsel sagde
Delingqventen, at den baad han betienede sig af, tilhørede Encken Janiche Berentsdatter
Viigen, hvilken hans Fader selv hialp ham til at sette ud, hvilket samme ej heller kunde
fragaae, dog var baaden ikke stiaalet eller taget i den tanke at stiæle den, men de havde heller
ikke lov paa den. bemeldte Enke Janiche Vigen, som og efter Indkaldelse mødte, sagde: at
nogen tiid før havde de beedet om at maatte betiene sig af baaden til at rejse ind til Nøttingnes
med i et ærinde, men de fik ikke lov paa den den gang, ikke disdomindre har de dog uden
hendes forlov betient sig udaf den, hun har ellers faaet sin baad gandske lydesløs tilbage,
ligesom hun og forhen har laant dem den adskillige gange. Hans Hosbond og Defensor sagde:
at fra i Vaar af, Delinqventen kom i tieniste hos ham, har han opført sig gandske skikkelig,
saa at han vist troer, at Forældrene selv har forført ham. Efter Laugrettets Skiønne kunde de
angivne og tilstaaede stiaalne koster ikke vurderes høyere end 3 rd. 3 mrk. – tilsammen,
hvilken vurdering og Angiverne selv syntes at kunde passe sig. Foegden forlangede Sagen
udsadt til Høste-Tinget for tillige at indstævne Faderen og Moderen til Doms-liidelse, samt
faae Sogne Præstens Attest om Delinqventens Alder med videre, som endnu ikke var
indkommet; hvilket opsettelse af Retten bevilgedes.
Foegden loed tilspørge Laugrettet og tilstædeværende Almue, om følgende Personer af Kinds
Præstegield her udj Skibreedet, som med Spedalsk Syge ere behæftede, og hvorom deres
Sogne Præstes Attest foreviisedes, ere selv formuende til at betale deres Indlemmelse udj
Bergens Hospital, navnl: Ole Andersen Helgøen, Janiche Olsdatter Sundhorvig, Aalet
Ananiasdatter Olvoren, Sophia Siursdatter Hofland og Sophia Johannisdatter Nøttingenes og
Syneve Gertsdatter Rabben ? Hvortil de samtlig svarede: at nogle af disse ere lægslemmer og
de andre fattige børn og folk, som hverken selv har noget at betale med, ej heller Venner, som
kand betale for dem. Herover forlangede Foegden Tingsvidne af Retten meddeelt, som
bevilget blev.
Den 13de Ditto continuerede Retten.
1. Assessor Nagel contr: Jacob Larsen Qvalvig
Afsagt:
Uagtet det vel efter Vidnernes Forklaringer sees at den Indstævnte maae efter have fanget Sild
og Makrell, snart til en tønde, og snart igien lidet meere eller mindre, saa kand dog ikke vel
nogen tiende udaf saadanne smaae og ubestæmte fangster determineris, der ikke gaaer videre
end til Huusfornødenhed, men hvad den halve Læst Sild angaar, som skal være ved en og
samme tiid fanget, og som den Indstævnte selv har tilstaaet og angivet, da kand samme ansees
noget meere end blodt Koge-Fisk, hvorfore det og er unægteligt, at ja Tienden derudaf bør
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svares til Citanten, som Kierke Ejer med 30te deelen af Sildens værdj, hvilket, naar man efter
almindelig Priis beregner en tønde Siøe-øst Sild til 2 mrk 8 s:, beløber sig til otte Skilling; thi
Kiændes for Rett: at Jacob Larsen Qvalvig bør til Citanten betale udj Kierke-tiende af de
tilstaaende 6 tdr: Sild han har fanget Otte Skilling som er tredivste deel udaf dens beregnede
verdie, samt erstatte ham denne Processis Omkostningers, som han af blodt modvillighed for
saa ringe en Bagatelle har foraarsaget med Een Rixdaler og Tre Mark, som alt udreedes inden
15 Dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under Exsecution efter loven.
2. Madme Fuuhrmand contr: Alexander Fæster. Naar den af Citantinden udj sit Søgemaal
determinerede Summa af hendes Giældsfordring hos den Indstævnte confererer med den i
Retten indleverede Lod-Sæddel, sees Rigtigheden udaf samme uden forsaavidt at derudj
tillage er indrykket, den udlagde udestaaende Giæld hos Tosten Høedal hvilket Citantinden
selv burde have indfordret, som virkelig Ejer deraf formedelst sit Transport-Skiøde da det
ikke længere kom den Indstævnte ved; maae altsaa disse 4 rd. tilligemed de inden Retten
tilstaaede afbetalte 8 rd. fradrages den heele paastævnede Summa, bliver igien den virkelige
tilbagestaaende Giæld den Summa 55 rd. 4 mrk. 2; altsaa Kiændes for Rett: at den Indstævnte
Alexander Fæster i Rognaldsvogen bør til Citantinden udbetale denne sin igienstaaende Gield
med Halvtridsinodstiuge og Fem Rixdaler og Fire Mark og To Skilling, samt disuden erstatte
hende Een Rixdaler og Tre Mark udj Processens Omkostning, som alt efterkommes inden 15
dage efter Dommens forkyndelse under Exsecution efter loven.
3. Madme Fuuhrmand contr: Søren Iversen og Siur Andersen Sunde
Afsagt:
Hoved-Citantindens Søgemaal i denne Sag gaaer ud paa; at de tvende Indstævnte hendes
lejlændinger Søren Iversen og Siur Andersen Sunde har bemægtiget sig den ved deres gaard
liggende Huusmands-Plads Holmesund kaldet, og i sær saaet og høstet uden hendes tilladelse
tvende dertil hørende Agre, hvilket alt disse formener sig berettigede til paa grund af, at deres
formand har nydet afgiften af Pladsen, og at disse 2de Agre endog virkelig skal ligge paa
gaardens bøe; Herimod har Hoved-Citantinden beviist og godtgiort, at hendes Sal: Mand har
stædse forbeholdt sig Dispositionen over Pladsen og bøxlet den bort, at det ikke er skeed uden
efter hans tilladelse, at afgiften i nogen tiid blev erlagt til disses formand paa Gaarden, og det
ikkun alleene for hans levetiid, og endelig at disse 2de ommeldte Agre i det mindste i lang tiid
ere blevne brugte under Pladsen af dens beboere, og at hun følgelig har Præsumtioner for sig,
at samme hører dertil, saalænge de ikke paa lovlig maade ere kiændt derifra, hvilket ikke kand
skee uden formedelst en Aastæds-Forretning af Dommer og Mænd paa Stædet selv, som er
den maade, hvorpaa Eegne-tretter efter lovens forskrift skal afgiøres. Det er altsaa heraf klart:
at Contra-Citanterne ikke har brugt den rette og lovlige omgangs-maade i at ville vinde
tilbage det, de formeener at være deres Jord urettelig frakommet, men har derimod paa en
egenraadig maade bemægtiget sig det, og villet tage sig selv til rette; i hvorvel det heller ikke
kand biefaldes, naar Hoved-Citantindens laugværge hr. Assess: Nagel har vildet ansee det og
giort Paastand derfor som for Ran, Vold og Herverk, hvilket synes altfor hordt, da det dog
endnu ikke er afgiort hvad enten disse Agre bør tilhøre deres gaard eller ikke. Efter hvilke
Sagens Omstændigheder Kiændes for Rett: at Søren Iversen og Siur Andersen Sunde bør
herefter at holde sig fra at bruge noget af alt det, som forrige Huusmand paa denne Plads
haver brugt, saalænge de ikke ved en lovlig Aastæds Forretning har tilbagevundet sig det, de
nu formener urettelig at være taget fra deres Jord, og lagt til Huusmands-Pladsen, og til
hvilket paa saadan maade at igienkalde, dem reserveris al Rett og Paatale, om de dertil finder
sig beføyede; fremdeeles bør de staae Hoved-Citantinden til ansvar for Afgiften af Pladsen i
al den tiid, de har brugt og betient sig af den heele Plads; Og endelig bør de for deres
Selvraadige Opførsel at bøde hver for sig Een Rixdaler til Kinds Præstegields Fattig Cassa;
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samt betale Hoved-Citantinden udj Processens omkostning Een for bægge og bægge for Een,
Een Rixdaler og Tre Mark; hvilket alt udreedes inden 15 dage efter denne Doms lovlige
forkyndelse under videre adfærd efter loven.
Kilde: Tingbok nr. 17 (1760-1769)
Sidetall: folio nr. 353a-355a
Dato: 17. november 1768
Sted: Hellevigen
Foegden paa just: v: contra Tyven Ole Ananiassen Uhren efter forrige tiltale. Foegden havde i
continuation af forrige til dette ting igien ladet indstævne ikke allerminst Delinqventen med
sin Defensor, men og i anleedning af det forhen i Sagen passerede Delinqventens Fader
Ananias Rasmusen og Moder Marte Siursdatter tillige til doms lidelse som endvidere og
medskyldige udj Sønnens Tyverie. Delinqventen Ole Ananiassen fremstillede sig for Retten,
tilstoed igien sit begangne Tyverie, men vilde intedt bekiænde i henseende til sine Forældre,
og kunde ikke sige, at han havde nogen ordre fra dem til stiæle, men vel at beede godt folk
unde dem noget Korn til hielp i deres trængende omstændigheder, hvilket han endelig maatte
see til at faae, og ikke komme tomhændet hiem igien. Delinqventens Defensor og Hosbond
sagde, at han har nøye undersøgt dette hos ham, og i det første sagde han, at hans Forældre
truede ham til at fare ud og skaffe sig Mad-Vahre, paa hvad maade det kunde skee, men nu i
den senere tiid har han igien fragaaet det. Delinqventens Fader mødte ikke, thi han var syg,
men Moderen mødte, og paastoed deres uskyldighed, og at de aldrig har beedet ham langt
mindre truet ham til at stiæle. Foegden indleverede Provsten Lunds Attest om Delinqventens
Alder, saa lydende: hvornest Foegden tilkiændegav, at deres nuværende Sognepræstes Attest
er ham formedelst det indfeldende haarde Vejrs skyld ikke indløbet, og da Delinqventens
Fader tillige er syg, og man formoder at kunde faae meere Oplysning om Forældrenes
Opførsel, saa maatte han forlange Sagen opsadt til Sommertinget; som bevilget blev.
Provsten Lund contr: Hvilchen Høyder efter forrige tiltale. Sagen var ikke paastævnt.
Ass: Nagel contr: Ditto efter forrige tiltale. blev af Citanten declareret forliigt.
Cammer-Raad Nagel contr: Hvilchen Høyder efter forrige tiltale. Assess: Nagel declarerede
dem forligt.
Elling Jensen Søndervog contr: Hvilchen Høyder efter forrige tiltale. Sagen var igien denne
sinde indstævnet Citanten mødte, og indleverede den Indstævnte reverse for Giælds
Fordringen til afgangne Christopher Søndervog, hvilken bielagt med vedbørlig Stemplet
Papiir lyder saaledes: Ligesom og fremviiste Skiftebrevet efter afg. Christopher Søndervog af
dato 9de Septbr. 1766, hvorudj disse 20 rd. befindes paa børnene udlagde. Den Indstævnte
paastoed, at han i Bergen eengang til den afdøde selv, skal have betalet 8 rd paa denne
Fordring, forhvilke han meener at finde qvittering, og derfoer forlangede Opsettelse til neste
Ting.
Eragtet
Den forlangte Opsettelse bevilges til neste Sommerting.
Ole Jacobsen Hopen contr. Ole Andersen Øvre-Standal efter forrige tiltale. Citanten mødte og
tilkiændegav at Sagvolderen igien til dette ting var lovlig indstævnet til Doms liidelse. Samme
mødte ogsaa, men sagde at Oxen var døed udaf Sygdom, og havde han strax efter at Oxen var
han levert til foer, ladet den besigte, og givet Citanten det tilkiænde, og i den henseende
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forlangede Sagen opsadt at contrastævne. Citanten forundrede sig over den Indstævntes
dristighed, men vilde dog ikke modsige Opsettelsen, da han forhaabede, at dommeren til
Slutning vel observerede dette i henseende til omkostninger og tidsspilde. Den Indstævnte
tilstoed at vilde betale Huuden naar han fik sit Vinter foer betalt, og i saadan henseende
maatte han stævne contra.
Eragtet
Den forlangte Opsettelse bevilges til neste Sommer-ting.
Foegden havde paa just: v: ladet Indstævne Jacob Andersen Svardal for at have slaget og
overfaldet Johannes Hansen Høedal og i saadan henseende vidner at anhøre, og derefter Dom
at liide. bemeldte Johannes Høedal var og til Veddermæle indkaldet, og til Vidner under
Falsmaal var indvarslede Jetmund Johannissen Høevig og Anders Olsen Barlinbotten. Hvilke
alle indstævnte mødte og forlangede Foegden Vidnerne afhørte. Gedtmund Johannissen
Høevig giorde Eed, og vidnede: At i Vinter i Vaarfisket udj Batallen sad Jacob og Johannes i
Stuen, og kom i et slagsord sammen saasom Johannes sagde Juris?? Magistrat, hvilket Jacob
ikke vel kunde taale, Johannis spurgde ham, om han havde mange Stuer i Batallen, den anden
svarede, Jeg har denne, meer Jeg sidder; Johannis sagde videre, er det ret at kiøbe en ting og
ikke betale den, det er Juris?? Magistrat, dog uden derunder at beskylde Jacob in Specie for
noget, men alting var almindeligt taelt, og da svarede Jacob to gange og, igien til ham, du har
din tunge i hver mands tæv, noget derefter gik Johannes hen og kneb Jacob i Næsen, hvorpaa
Jacob sloeg ham under øret med veenstre haanden, hvorpaa Johannes sloeg han tvende gange
i Hoved, og da sloeg Jacob ham under øret, og vilde jage ham ud af Stuen, men han holdt sig i
beste-Stuen, dog løste Jacob henderne paa ham, saa at han faldt ud igiennem døren, og dængte
han da paa ham ogsaa mens han laae, og efter at de vare komme ind igiennem Stuen igien, gik
Jacob atter hen og sloeg ham nok engang under Øret, og videre veed ikke Vidnet. Anders
Olsen Barlinbotten giorde Eed, og forklarede: at han var tilstæde i Stuen, samme tiid, som
forrige Vidne har taelt, og var hans vidnesbyrd ordlydende med samme i henseende til alt
hvad der passerede i Stuen baade førend Jacob skuede Johannis ud igiennem døeren, saa og
efter at de kom ind i Stuen igien, men hvad der skeede udenfor dørren, saae Vidnet ikke.
Foegden forlangede Sagen opsadt til neste ting for og efter befundne omstændigheder at
indstævne Johannes Høedal tillige til Doms liidelse.
Eragtet
Den forlangte opsettelse bevilges til neste Sommerting.
Ole Truelsen Solem havde ladet stævne Hendrich Tønnessen Krogene for han for forspildt
fiskerie for ham med det, med det at han toeg sin Not udaf Citantens Not, som de havde brugt
sammen og det midt i den tiid, da fiskeriet var for landet, uden at varskue ham derom tilforn,
og i saadan henseende Vidner at anhøre, Dom at liide og Omkostninger at erstatte. Til Vidner
under falsmaal var indstævnede Ole Andersen Solem og Hans Jensen Trane, Sagvolderen
mødte ikke, efter Paaraab, thi fremstoede Stævne Vidnerne Lensmand Abraham Vefring og
Annanias Jonassen Steenhofden, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse
for den indstævnte i eget Paahør. Citanten forlangede herpaa sine mødende Vidner afhørte.
Ole Andersen Solem giorde Eed, og Vidnede: at paa et aars tiid har Citanten og den
indstævnte haft en liiden Nod sammen omtrent paa en 30ve favner, hvoraf hver af dem havde
den halve deel, og nu i Sommer havde Citanten Noten liggende inde hos sig, og som der da
faldt noget Makrel kastede Citanten med Noten i den andens fraværelse, thi der var saa langt i
mellem dem at bud ikke saa hastig kunde have, dog kom den Indstævntes Søn dertil forinden
de byttet fangstede, og var derved overværende, som og toeg sin Faders Part til sig; Noten
blev derpaa opbaaren paa land; siden om dagen kom der bud fra Citanten at Vidnet vilde
komme hen og see, hvorleedes det var tilgaaet med Noten, og saae da Vidnet tillige med det
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andet indstævnte Vidne, at den eene halve-Part var skaaret af og taget bort, men de saae ikke
paa, at den Indstævnte toeg den; fremdeles forklarede Vidnet at Markrelen var i de følgende
dage for landet. Han Jensen Trane giorde ligeleedes Eed, og Vidnede: at han baade om
Aftenene da der blev festet?? med Noten, saa og om dagen efter var nærværende med det
forrige Vidne, og var hans Vidnesbyrd udj alt ordlydende med samme.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Hendrich Tønnesen Krogene gives lavdag til neste
Sommer-ting.
Ole Pedersen Standal har ladet stævne Cornelius Carstensen Sortevig for Giæld 8 rd, som han
var skyldig Citantens Værfader afg. Lensmand Niels Standalen, og i saadan henseende til
Dom at liide og Omkostninger at erstatte. Den indstævnte mødte, og sagde at disse Penge vare
betalte til den afdøde lensmand Selv. Citanten indleverede den Indstævntes eegen haand for
Pengene, hvilken bielagt med St: Papiir saalydende. Men den Indstævnte paastoed, at de vare
igien betalte, men han førsømte at faae sin haand tilbage; og det vil han godtgiøre.
Eragtet
Sagen opsettes til neste Sommer-Ting, om den Indstævnte skulde kunde godtgiøres paa nogen
maade sit foregivende om Pengens tilbagelevering.
Kilde: Tingbok nr. 18 (1769-1776)
Sidetall: folio nr. 6a-9a
Dato: 10. juli 1769
Sted: Hellevigen
Foegden paa just: v: contr. Drængen Ole Ananiassen Uhren med forældre for Tyverie efter
forrrige tiltale. Foegden havde ladet samtlige igien til dette ting indstævne til doms liidelse;
men Forældrene mødte ikke, saasom de ere gamle og skrøbelige, thi loed Foegden tilføre; at
da han af det passerede i Sagen, saavel som andre undersøgninger seer, at forældrene ikke har
haft nogen deel i Tyveriet, saa for ikke at opholde Sagen frafaldt han sit Søgsmaal mod dem,
men reserverede fattig-Commisionen nærmere undersøgning, fordj de har brugt at sende deres
børn ud at betle. Delinqventen med hans beskikkede Defensor mødte, og som før tilstoed sin
Forseelse, men videre havde han heller ikke begaaet, og maatte han pardoneres dette skulde
han herefter blive et skikkeligt menniske. Foegden indleverede Sogne-Præsten hr Lexous
attest, saa lydende hvornæst han paastoed dom, til Delinqventens afstraffelse. Defensor sagde:
at det begangne Tyverie er saa klart, at han ikke drister sig til at undskylde det, det minste han
derfor er i stand til at fremføre for Delinqventens beste, er hans Ungdom, og haab om
forbedring ved tiltagende alder og Oplysning, og forresten fremstillede han Sagen til Rettens
eget\ billige Skiønn. Hvorpaa Sagen blev optaget.Elling Olsen Søndervog paa egne og øvrige formynderes vægne for afg. Christopher
Søndervogs børn contr: Hvilcken Høider efter forrige tiltale. Citanten var siden sidste Ting
afdøed, men Enken Anna Caspersdatter med sin Laugværge hr. Ass: Nagel, mødte, og
tilkiændegav, at, som den paastævnede Fordring vedkommer hendes boe, og Skiftets
afgiørelse efter hendes Mand, har hun seet sig nødsaget at vedblive paa samtliges vegne at
proseqvere Sagen til doms, og til den ende igien til dette Ting i communication af hendes
Mands forrige Stævnemaal havde ladet Sagvolderne lovlige indstævne til doms liidelse, til
fuld betaling af heele summen og skadesløse Omkostningers Erstatning. Men Sagvolderen
Hvilcken Høider mødte ikke efter paaraab, thi fremstoed Stævne-Vidnerne Ananias Jonassen
Stenhofden og Odde Zachariassen ibid:, og endelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse for Hvilcken Høyders hustrue i hans fraværelse. men i dette moment indfandt sig
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Hvilcken Høyder,og paastoed som føer, at han har betalt 8 rd. af Fordringen, hvilke han
tilbøed sig at bekræfte med sin Eed. Enken med hendes laugværge var og fornøyet med at
motage han Eed derfor, om Retten fandt det for godt at paalægge den.; og saaleedes indloed
bægge Parter Sagen til doms; som blev optaget. Ole Jacobsen Hopen contr: Ole Andersen
Øfre-Standal efter forrige tiltale. bægge Parter mødte, og forlangede citanten Dom til betaling
for Oxen der vare i 5te Aar, i det mindste 6 rd., samt Processens Omkostninger. Den
Indstævnede beklagede sig, at han baade formedelst sin lye-Rejse som og hans Kones
Svaghed ikke til dette ting har været i Stand til at faae contra Stævndt, og begiærede derfor, at
han endnu maatte faae engang Opsittelse.
Eragtet.
Den paa nye forlangede Opsittelse bevilges endnu engang til neste høste ting.
Foegden paa just: vegne contr: Jacob Andersen Svardal efter forrige tiltale. Foegden havde til
dette Ting formedelst continuiations-Stævning ladet indstævne saavel den forhenanklagede
Jacob Andersen Svardal, samt og Johannes Hansen Høedal, derefter de i Sagen førte Vidner
synes tillige at have været medskyldig i Slagsmaalet, til domsliidelse. Jacob Andersen Svardal
mødte, og loed tilføre: at for det første blev han overiilet af Johannes Høedal, og derfor
nødsagedes til at skue ham fra sig, og maatte han paadømmes, mod det som Vidnerne har
sagt, at han slog Ham, benægtede han aldeles. Foegden formente at denne benægtelse liidet
imod lovfaste Vidner liidet vilde sige, og dommeren toeg nok i betænkning at tillade Eed.
Johannes Høedal mødte ikke, thi fremstoede Stævne-Vidnerne Ananias Jonassen Stenhovden
og Od Zachariassen ibid; og eedeglig afhiemlede Stævnesmaalets lovlige forkyndelse for hans
Kone udj hans fraværelse. Foegden forlangede Dom uden vidne opsittelse saa som denne
udebliver, han selv været angiven, og selv ham allerede hørt Vidnernes forklaring, hvorimod
han den tiid uintedt havde at indvende. Thi blev Sagen optaget
Ole Truelsen Solem contr: Hendrick Tønnesen Kroken efter forrige tiltale. Citanten mødte, og
sagde, at Sagvolderen Selv er siden døed, men han havde ved continuiations-Stævning ladt
stævne nu hans eniste Søn og Arving Samuel Hendricksen Krogene, som og mødte, og tilbøed
sig inden Retten at betale for fiske-Spilde og paa Sagen anvendte Omkostninger i alt: 2 rd. 4
mrk., hvormed Citanten fandt sig fornøyet og frafaldt Sagen.
Hr. Birckedommer Møller contr. Anders Halversen Tingneset og efter forrige tiltale. Sagen
blev paaraabt, men ingen af Parterne mødte, og lensmanden declarerede Sagen forligt.
Ole Pedersen Standal contr: Cornelius Carstensen Sortevik efter forrige tiltale. Citanten mødte
og havde i continuiation udaf forrige igien til dette ting ladet Cornelius Sortevig indstævne til
at liide dom til at betale ham den paastævnte fordring, og Processens Omkostninger. men den
Indstævnte mødte ikke Paa Paaraab; thi fremstoede StævneVidnerne Ananiass Jonassen
Stenhofden og Od Zachariassen ibid: og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse for den Indstævntes Søn Carsten Corneliussen udj faderens fraværelse. Citanten
fremstillede, at Retten nok kunde merke, at hans foregivende i høst, ikke sigtede til andet end
at opholde Sagen, og derfor forlangede dom, da Sagen blev optaget.
Foegden havde paa justitiens vegne ladet stævne Rasmus Abrahamsen Staføen, nu
opholdende sig i Valvigen for anden gang at have begaaet Tyverie, og i saadan henseende
Vidner at anhøre, og derefter Dom at liide. Som Defensor var beskikket og tillige indvarslet
Johannes Olsen Valvig; fremdeles til Veddermæle var indkaldet anklagerne, fra hvilken han
har stiaalet. Endre Olsen Stavøen; og endelig til vidner under falsmaal Niels Andersen Teigen,
Axel Larsen Staføen og Ole Abrhamsen ibid. Alle de indstævnte mødte, undtagen den
beskyldte Sagvolder Rasmus Abrahamsen; men hans beskikkede Defensor Johannes Valvig,
sagde, at han var saa syg, at han umuelig kunde møde, imidlertid fremstoede dog StævneVidnerne Ananias Jonassen Steenhofden og Od Zachariassen ibid; og eedelig afhiemlede
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Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Sigtedes Defensor Johannes Valvig udj hans
fraværelse, og udj hvis huus han nu opholder sig. Foegden forlangede Vidnerne afhørte,
hvorimod Defensor heller ikke havde noget at erindre. Vidnet Niels Andersen Teigen giorde
Eed, og vidnede at anklageren Endre Olsen Staføen savnede sidst afvigte Paaske-aften endeel
Korn og Mad-Vahre som vare taget udaf hans madboe, forhvilken dog intedt tilstrækkeligt
laas vare, og dette beklagede han sig da over for Vidnet, og tillige gav til kiænde, at han havde
Rasmus Abrahamsen mistænkt derfor, sidst det var sagt, at han skulde have rejst der forbie
om natten; og derpaa toeg vidnet Gert Johannissen Staføen med sig, og roede de da første ud
til Valvigen, men fandt ham ikke hiemme, men da de søgte videre efter ham, fandt de ham
omsider paa Herland, og nødde de ham da at følge hiem efter med dem, og da de da foreholdt
ham, at det maatte vært ham, der havde stiaalet fra Endre hvilken og selv var med dem, og
anholdt hos ham at han skulde levere ham sit tilbage igien, saa bekiændte Abraham, at det
havde været ham, som om Natten havde været oppe i buen; og tilstoed han da, at han havde
taget 1 tdr. havre-Korn og noget Smør og noget brød; men han sagde at han havde dette ikke
hiemme, saa at han kunde levere det tilbage igien, men laavede at det skulde skee; dette holdt
han dog ikke til den tiid, han havde lovet det, hvor fore anklagerne igien efter Paaske fik
baade Vidnet og forbemeldte Gert Johannissen igien med sig til ham, og da leverede han
tilbage 2 Voger Korn og betaling for den 3die Vog, samt 2 mrk. Smør, men intet brød, og
derpaa rejste de hiem, uden at Vidnet veed videre om denne Sag at forklare. Foegden loed
tilføie, at de 2de andre denne ?? indstævnede Vidner ere uviidende om Sagen, da de istæden
for den anmeldte Gert Johannissen formedelst fejltagelse ere indvarslede, og derfor frafaldt
dem for ikke at opholde Retten. Angiveren Endre Olsen Staføen sagde, at alt hvad Vidnet har
forklaret, forholder sig saaleedes, dog havde han vist nok mistet noget meer Smør, skiøndt
han hverken derpaa, eller paa de faae lejve Fladbrød som han ikke har faaet tilbage, vil
regardere. Foegeden forlangede opsettelse til høste-Tinget for at indkalde det nu forsømte
Vidne og Defensor forbeholdt sig til samme tiid at giøre sit forsvaer.
Eragtet.
Den af Actor forlangte Opsettelse bevilges til neste høste-Ting, til hvilken tiid altsaa den
anklagede og lovlig Stævnede Rasmus Abrahamsen Staføen gives lovdag, og Actor
fremkommer med den forhen over ham ergangne Tyvsdom.
Johannes Olsen Valvig har ladet stævne Siur Andersen Sunde til at anhøre Vidner angaaende
en hæst, som for ham ere blevet beskadiget; og til Vidner herom vare under Falsmaal
indstævnede Jert Falentinsen Garvold, Ole Olsen ibid; Brite Olsdatter ibid; og Pernille
Larsdatter Sunde. Samtlig indstævnede mødte og vedtoege lovlig Varsel, dog forundrede Siur
Sunde sig over at være stævnet at anhøre Vidnerne noget, som ikke kom ham ved; men
Citanten sagde at hvis han er uskyldig i Skaden, saa er det vel, og forlangede derpaa sine
Vidner afhørte. Vidnet Gert Falentinsen Garvold, aflagde Eeden og forklarede: at en aften
noget sældig for en 4re à 5 Uger siden, som han vilde fare ut efter Noet, og gik ned efter til
Søes, hørede han et Skud, og da han kom noget længere ned saa han, at Siur Sunde gik hen
efter Marken med en børse i haanden; og at det var et virkeligt Skud han hørte, kand han viide
deraf, at han endog saae røgen, og at føllerne som gik der i marken veendte?? opefter, og
iblandt disse Føll, var og Johannes sit hæste-føl, hvilke var kommet ind paa bøen, siden saae
Vidnet ikke dette Johannis sit hæste føll, førend een 3 a 4 dage efter, da Johannis forlangede
at Vidnet tilligemed hans grande Ole Garvold skulde følge ham over Sundet til Tantzøen for
at see hvor hans føl var blevet af, og da fandt de det liggende der dødt, og fandt de 4re følle
underholeen af hagl; føllet var en to-Vintrings, end videre forklarede Vidnet: at der og fandtes
et hul under bugen paa det, hvor Tonerne?? han og udigiennom; dagen efter hørte Vidnet, at
Johannes tiltalede Siur herfor, hvortil Siur svarede: at han ikke havde løst Skud paa 8te dage,
og ikke heller havde han Krud. Det 2det Vidne Ole Olsen Garvold, giorde ligeleedes Eed og
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vidnede: at samme aften, forrige Vidne har omvidnet, kom han og i det samme ud af sit huus,
og saae han Siur Sunde med børsen, hørte Skuddet, saae Røgen deraf, og tillige Virkelig saae
at han sigtede efter Føllene, som var kommen ind paa bøen som da løbe opefter. Vidnet vare
og med paa Tantzøen for at besigte Johannes sit føl, og forklarede han i den henseende i alle
ting ordlydende med forrige Vidne, ligesom han og dagen efter var med hos Siur og hørte af
ham samme Svar, som forrig Vidne har forklaret. Brite Olsdatter Garvold giorde Eed og
vidnede. at hen i vaar, længe førend dette skeede, rejste da derinden fra en Søndag til Kierken,
og vare der mange af Granderne paa baaden, og hørede Vidnet da, at de talede imellem sig om
Føllerne der ude paa landet, at de kom og giorde Skade paa bøen; og sagde da Siur Sunde,
som og vare med paa baaden, at raadede han for dem, skulde han skyde dem ihiel. Pernille
Larsdatter Sunde givede Eed og forklarede at engang de kom fra Kiirke, blev der og talet om
føllerne, og blandt andet at de ikke loed sig tage, og at de de skulde kiøre dem in paa Kleiven,
men da en af Sælskabet sagde, at de da maatte falde udfore, svarede Siur Sunde; lad dem falde
til Faens. Citanten forlangede Tingsvidnet sluttet og sig beskrevet meddelt som bevilget blev.
Haldor Olsen Vefring har ladet stævne Anders Olsen Heggernæs for han ikke efter accord han
i Vaar tilsaaet gaarden, Vefring, som han forloed, men som han da han tiltraadde den 1767
berammde af Citanten tilsaaet; og i saadan henseende til beskikkelses Vidner at anhøre, Dom
at liide til Erstatning og Processens Omkostning at erstatte. Den indstævnte mødte ikke; thi
fremstoede Stævne Vidnerne Ananias Jonassen Steenhofden og Od Zachariassen ibid; og
eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævntes hustrue udj hans
fraværelse. Citanten fremførte herpaa hine 2de brugte beskikkelses Vidner navnl: Carsten
Andersen Horsevig og Truels Hansen Vefring, hvilke bægge eenstemmig forklarede: at de
efter Citantens forlangende vare i Vaar hos den indstævnte imod Sæde tiide, og tilspurgde
ham om han ikke vilde tilsaae den halve løb i Vefring ligesom Citanten havde ladet han faae
den tilsaaed, da han overloed den ham til brug, om han vilde betale i den Stæd 5 rd.; og hertil
svarede Anders, at han kunde ikke saae gaarden til, og heller havde han Penger at betale, men
han vilde i den Stæd arbejde hos ham, dog ikke at Summen skulde regnes saa høyt, som
Citanten havde paastaaet. hvilket alt enhver af dem med sin Saligheds Eed bekræftede.
Eragtet.
Den lovlige stævnede og ej mødende Anders Olsen Heggernes gives lovdag til neste Ting.
Foegden havde paa just: vegne efter Skafferen Ramus Furresunds angivelse ladet indstævne
Berent Mosesen Olvoren og Rasmus ibid. for uagtet tilsigelser at have blevet boerte fra Skyds
for en Capitain Nordenfor; og i saadan henseende til at forhøres og dom at liide. bægge de
indstævnede mødte, men Berent sagde at han var inde i Skogeen, da han af Skafferen var
blevet tilsagt, og kom ikke hiem igien, førend tiiden var forbie. Rasmus sagde: at han var paa
Siøen, da Skafferen var hos ham; og at Skafferen skal have tilsagt saaledes: at de der paa
Aaalvorn skulde rejse om kring Staføen, for at tage de andre tilsagde til Skydsen med sig,
men baade vare han aleene, siden Berent var ikke hiemme, ej heller var det ham mueligt efter
den tour han skulde tage, at komme til tiide. Som Skafferen selv, uagtet tilsigelse ikke mødte
maatte Foegden forlange Sagen udsadt til høstetinget som bevilget blev.
Mons Olsen Eegefiord fremstillede sig for Retten, og tilkiændegav, at han formedelst
forhaabende Kongel: allernaadigst Tilladelse havde i sende at oprette en bøygde Saug paa
Gaarden Hoflands grund, hvilke Carsten Hansen, som Oedelsmand ejer og beboer, og hvorom
han med samme og er accorderet, thi udbaed han sig i saadan henseende laugrett og
tilstædeværende Almue tilspurgt om ikke en saadan bøygde-Saug paa fornævnte Stæd for her
udj Skibreedet og Svanøe Sogn beliggende kunde være nyttig og nødvendig for Almuen og
andre ved noget for derudj kunde være tiendeelig? Hvortil de samtlig svarede, at de ikke kand
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see andet end det er nødvendigt og gavnligt for bøygden; ej heller vorde de nogen hindring
derudj, allerhelst de ingen beneficerende Skouge befindes i nærværelsen. Herover forlangede
han sig tingsvidne af Retten meddeelt, som bevilget blev.
Peder Jacobsen Ousen forlangede laugretten og tilstædeværende Almue tilspurgt, om det ikke
var for bøygden baade nyttigt og forenøedent, at han paa sin ejende Odelsgrund under
Gaarden Tiedalen hen udj Skiibreedet og Kinds Sogn beliggende igien oprettende bøygde–
Soug, som der forhen har været, men nu paa lang tiid lagt i øde? Hvortil de svarede at de
ønskede at denne Saug, maatte komme i Stand igien, da de saae beqvemt et Stæd for folk at
komme til med Skiørsel, i sær for Kinds- og Bremangers Sogner, som ellers har stor
ubeqvemmelighed med at føre sine træ-Vahre til de længstfraliggende Souger. Herover
forlangede han sig Tingsvidne af Retten meddelt, som bevilget blev.
Kilde: Tingbok nr. 18 (1769-1776)
Sidetall: folio nr. 9a-10a
Dato: 12. juli 1769
Sted: Hellevigen
1) Elling Jensen Søndervogs Enke contr: Hvilcken Høyder.
Afsagt:
Den af Elling Jensen Søndervog selv forhen, og i continuation udaf samme nu igien af hans
efterladte Enke paastævnede giældsfordring 20 rd. som den Indstævne har været skyldig
hendes første Mand Christopher Søndervog, har han i sig selv ikke kundet fragaae, men
tilstaaet at være rigtig; allene at han har paastaaet, at de 8 rd. udaf denne fordring har han
betalt til Christopher Søndervog selv i levende live, hvilket han trøster sig til med Eed at
bekræfte; Og som da bægge Parter om Eedens aflæggelse og modtagelse inden Retten ere
bleven eenige, saa Kiændes for Rett: At hvis den Indstævnte Hvilcken Høyder drister sig til
under Retten at aflægge sin Saligheds Eed paa at disse Otte Rixadaler udaf den selv fordrede
Giæld er af ham til Christopher Søndervog selv i levende live afbetalte, bør han ikke til
Citantinden at erlægge resterende af fordringen med Tolv Rixdaler; men i mangel af saadan
Eeds aflæggelse bør han at betale hende den fulde fordring med Tiuge Rixdaler. Og hvad
Omkostninger udj den Sag angaaer da, som han ikke engang ihenseende til den tilstaaede
restance af fordring har vildet rette for sig i mindelighed, da bør han og at erstatte samme til
Citantinden med Een Rixdaler og Tre Mark. Dommen efterkommes inden 15 Dage efter dens
lovlige forkyndelse under Exsecution efter loven.
2) Foegden paa just: v: contr: Jacob Andersen Svardal og Johannes Hansen Høedal.
Afsagt.
Efter de af Actor i denne Sag førte Vidners eenstemmige forklaring har vist nok Johannes
Hansen Høedal, uagtet han selv har været angiven af Sagen, givet formedelst sine brugte
Talemaader, skiøndt i sig selv, liidet betydende, dog til skikken hensigtende, samt anden
haanlig opførsel, første anledning til Jacob Andersen Svardals Opirrelse, og paafølgende
Slagsmaal og abenbare Klammerie i mellem dem; imidlertiid sees dog tillige at udj
klammeriets yderligere continuiation, have de bægge giort sig lige skyldige udj Slagsmaal; thi
Kiændes og dømmes: at saavel Johannes Hansen Høedal, som og Jacob Andersen Svardal
bør, hver for sig, i anledning af lovens 6te bogs 7de cap: 8 art: at bøde hver sine tvende Sex
lod Sølv mod Nie Rixdaler til hans Majestæts Cassa; hvorforuden Johannes Hansen Høedal
især for sin Opførsel og given anledning til Slagsmaalet bør at bøde Een Rixdaler til Kinds
Præstegiælds fattig-Casse; og endelig betaler hver af dem for sig udj Rettens Gebyr med
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lensmands Salario Een Rixdaler og To Mark; hvilket alt efterkommes inden 15 dage efter
denne doms lovlige forkyndelse under Exsecution efter loven.
3) Ole Pedersen Standal contr: Cornelius Carstensen Sortevig.
Afsagt:
Citanten har ved skriftlig beviis godtgiort sin paastævnte fordrings Rigtighed; hvilket den
Indstævnede ikke heller har kundet modsige, men foregiver alleene at Pengene skal være af
ham til Citantens afdøde Sviger-fader Selv i levende live betalte, hvilket han dog paa ingen
maade har godtgiort, det synes altsaa ikke alleene forunderligt men og utroligt at han skulde
have leveret disse Penge tilbage uden enten at faa sin haandskrift tilbage eller lade sig forsyne
med a parte Kvittance og Mortification deraf, men saaledes stiltiende lade det beroe, uden at
tale derpaa, da han dog veedste at hans ?? haandskrift laae for Pengene. Thi kand efter slige
Sagens Omstændighæder ikke andet end Kiændes for Rett: At Cornelius Carstensen Sortevig
bør efter sit udgivne beviis at betale Citanten den paastævnte giælds fordring med Otte
Rixdaler samt erstatte ham udj Processen Omkostninger Een Rixdaler som alt efterkommes
inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under Exsecution efter loven.
4) Foegden paa just: vegne contr: Ole Ananiassen Uhren af dommeren tilligemed laugrettet.
Afsagt:
Af de i Sagen holdte forhøre og giorde Forklaringer er det ikke allerminste klart, at
Delinqventen har begaaet et efter loven ringe Tyverie, men sees heller ikke, at han dertil af
nogen anden har været ombeedet eller tilskyndet, saa at i saafald heller ikke nogen
tilstrækkelig undskyldning for ham kand udfindes, hvorved han retmessig kunde undgaae og
frietages for den i loven for saadan Misgiærning fastsadte Straf. Thi Kiændes og dømmes: at
Delinqventen for dette sit første gang begangne ringe Tyveri efter lovens 6te bogs 17de cap:
33 art: bør at miste sin huud udj. Fængsel. Hvilken strafes Exsecution henstilles til den høye
Øvrigheds nærmere Foranstaltning.
Delingventen blev herpaa af Retten tilspurgt om han var fornøyet med dommen? Hvortil han
svarede: ja, og henskiød sig under Øvrighedens Naade.
Hvilcken Høyder fremstillede sig herpaa for Retten for at aflegge Eeden, hvilken da udj
Enkens laugverge hr. Assess: Nagels overværelse af han skeede saaledes: Jeg Hvilcken
Høyder bekiænder og vedgaar her for Gud og denne Rett, at Jeg har betalt til Christopher
Søndervog Selv i levende live de Otte Rixdaler af den paastævnte fordring, saa at Jeg ikke
veed mig pligtig at svare meer af samme fordring end de resterende Tolv Rixdaler, saa sandt
hielpe mig Gud og hans sellige Ord.
Foegden forlangede et gammelt Skibs-Segl, som var raadnet og fordærvet, fundet af Johannes
Ingvaldsen Lieset og Peder Jørgensen Ibid: i vaar paa aaben Søe, tillige med et Stykke af en
afbrudt Raae, opbrudt paa condition at Kiøberen betaler Selv, bierge lønnen og videre
omkostninger, samt erlægges den under Kiøbe-summa, idet seeniste inden 6 uger til Foegden
Hr. Assess: Nagel. Dette Segl med søndre Raa blev da indsadt og opraabt efter den derpaa
efter foegdens foranstaltning skeede Taxation, for 1 rd.; hvorpaa den efter adskillige bud og
overbud Rasmus Erichsen Stavanger blev den høystbydende derpaa for 1 rd. 5 mrk. og har
samme derfor tilslaget.
Kilde: Tingbok nr. 18 (1769-1776)
Sidetall: folio nr. 31b-32b
Dato: 13. november 1769
Sted: Hellevigen
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Ole Jacobsen Hopen contr: Ole Andersen Øfre-Standal efter forrige tiltale. Citanten mødte og
declarede Sagen forligt.
Foegden paa just: v: contr: Berent Mosesen Olvoren og Rasmus Pedersen ibid: efter forrige
tiltale. Foegden havde igien til dette ting indstævnet saavel disse som og Skafferne Jver
Andersen Furresund og Rasmus Larsen Furresund for at liide dom, eftersom hver av dem
maatte befindes skyldig til. bægge Skafferne paastoede at Skydsen var rigtig nok tilsagt for
Rasmusis Kone, som selv sagde til dem at han ikke var langt borte, men Berent var ikke
hiemme, og defore maatte Rasmus Skaffer fare i Berent sin Stæd, men har endnu ikke faaett
noget derfor, og gik Skydsen fra Furresund til Smørhafn som er 2 Miil, for den anden Rasmus
Pedersen maatte de leje en anden Mand, som heller ikke har faaet betaling, Skydsens tilsigelse
skeede ?? ?? også førend at de skulde være paa Skyds-Stædet, og havde de ikkun een miil vejs
at rejse derhen; og var det Hr. Capitain Rodtvidt, som skulde Skydses der var forsynet med
Skyds-Pas, som han viisede i Furresund. Sagvolderen kunde intedt modsige Skaffernes
forklaring, men Berent paastoed som før, at han hverken var hiemme, eller kunde komme
hiem til tiide. men Rasmus Pedersen maatte tilstaae, at han kom hiem førend Soel gik need,
og hans Kone sagde ham det vel strax, men det var for langt for ham at rejse til Furresund
alleene, dog kunde ingen sige andet end at det var godt vejr, den morgen de skulde møde.
Foegden forlangede dom over deres til Erstatning for Skydsen, samt videre Mulct og som de
indstævnte ikke heller havde noget videre at sige, blev Sagen optaget.
Foegden hr. Ass: Nagel havde paa just: vegne ladet stævne Christian Olsen Barexten med sin
husbond Erich Hendricksen Barexten for at have været hans Ordre overhørig i at gaae i
tieniste, og i saadan henseende Dom at liide. Sagvolderen mødte og vedtoge lovlig Varsel.
Foegden indlevere sin udstædde ordre til Sagvolderen saa lydende: hvilken de Indstævnede
ikke kunde nægte at være forkyndet for dem. Hosbonden Erich Barexten sagde at han havde
ikke nægtet ham efter ordene at gaae i tieniste, men drængen Selv har ikke villet det, dette
tilstoed og drængen, men sagde at han ville tiene sit aar ud, førend han gik derfra; husbonden
og tilstoed at han for dette aar ingen løn endnu havde givet.
Eragtet.
Sagen opsettes til neste Sommer-Ting, da Ole Barexten ogsaa indstævnes for at giøre rede om
han Selv i nogen maade skulde været hinder udj at foegdens Ordre ikke er efterkommet.
Kilde: Tingbok nr. 18 (1769-1776)
Sidetall: folio nr. 32b-34a
Dato: 15. november 1769
Sted: Hellevigen
1) Haldor Olsen Vefring contr: Anders Olsen Heggerness.
Afsagt:
At Citanten med billighed kand paastaae Veddelag og godtgiørelse hos den Indstævnte, fordj
han forloed Jorde bruget foruden at arbejde den op til Udsæd, da han dog Selv saaledes aaret
forud havde modtaget den, kand vel ikke nægtes; men naar han udj sin indgivne Regning,
uden at tale om, at endog daglønnen synes for høyt anført, efter det man paa tiener
nogenlunde kand udregne, tillige anføre hæste-leje, da dog den Indstævne var hans loffeMand, samt lenger Ager trenens opkiørsel for tvende aar, hvorpaa han ikke engang egentlig
kand siges at være stævnet, kand saadan hans Tegning ikke udj alt billiges; thi rimelig viis og
efter almindelig regning kan Vaar-Vinden paa et saadant Jordbrug som dette, i at pløye, saae,
milde og udkiøre den ringe efterblevne Møg, ikke vel udfordre meere end Sex dages Arbejd
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med 2de Drænge a 16 sk: og 2de Piger a 12 sk: daglig beregnet. Thi kiændes og dømmes: At
Anders Olsen Heggerness bør til en taalelig og billig Erstatning for dette af ham forsømte
Vaarvinde-Arbejde at betale Citanten i alt Tre Rixdaler og Tre Mark; samt disinden erstatte
ham Een Rixdaler og To Mark i Processens Omkostning som alt udredes inden 15 dage efter
denne doms lovlige forkyndelse under Exsecution efter Loven.
2) Foegden paa just: v: contr. Berent Mosesen og Rasmus Pedersen Olvorn, samt de 2de
Skafferne Jver Andersen og Rasmus Larsen i Furresund.
Afsagt:
Efter samtlige Indstævntes egne giorde forklaringer og indbyrdes tilstaaelser, sees ikke at
Skafferen har begaaet mindste forseelse udj Skydsens Tilsigelse; ligesom og deraf erfares, at
Berent Mosesen ej allene ikke var hiemme, men og saaledes borte, at han ikke kom hiem til
tiide, saa at han just ikke for nogen opsetsighed kan beskyldes, eller videre ansees, end til at
erstatte den ham for den gang tilkommende Skyds; men derimod findes der paa Rasmus
Pedersens Siide ingen antagelig undskyldning for hans udeblivelse; thi Kiændes og Dømmes:
at Skafferne Jver Andersen og Ramsus Larsen bør for al tiltale frie at være; men Berent
Mosesen og Rasmus Pedersen Olvorn bør hver for sig at betale for den dem dengang
tilkommede tvende Miiles Skiøds Sexten Skilling til Actor, som dermed betale de, der udj
disses Stæd haver maatt skydse; hvorforuden Rasmus Pedersen Olvorn for sin aabenbare
forsømmelse i at møde bor at bøde To Mark til Kinds Præstegiælds Skole-Cassa; og endelig
betaler saa vel Berent Mosesen som Rasmus Pedersen, hver for sig Fire Mark, udj Rettens
Gebyhr med lendsmands Salario. Hvilket alt saaledes udredes inden 15 dage efter denne doms
lovlige forkyndelse under Exsecution efter loven.
Foegden paa just: v: contra: Tyven Rasmus Abrahamsen Staføen efter forrige tiltale. Foegden
Hr. Ass: Nagel havde igien til dette Ting ladet indstævne Delinqventen Rasmus Abahamsen
Stavøen til videre forhør at holdes og vidner at anhøre og dom at liide, tilligemed hans
Defensor Johannes Olsen Valvig, samt under falsmaal det forrige gang af fejltagelse forsømte
Vidne Gert Johanissen Staføen. Hverken Delinqventen eller hans Defensor mødte, thi
fremstoede Stævne-Vidnerne Ananias Jonassen Steenhofden og Ole Danielsen Stenhofden, og
eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for Delinqventen Selv i eget Paahør,
og for Johannis Valvigens Datter Kirsti udj hans fraværelse. Assess: Nagel loed tilføre, at paa
Defensors forsikring om Delinqventens tilstædeblivelse havde han endnu ikke for Almuens
lettelses Skyld vildet fængslig anholde ham, og kand han ikke viide hvad lovlig forfald der
denne gang hindrer dem fra at møde, hvilket han nærmere vil undersøge, imidlertid, maae han
forlange det mødende Vidne afhørt. Vidnet Gert Johannissen Staføen fremstillede sig da for
Retten, aflagde Eeden og vidnede: at afvigte Paaske-aften havde Endre Olsen Staføen savnet
eendeel Korn og Mad-Vahre, som han sagde var stiaalet fra ham af en bue, hvorfore der ikke
var skikkeligt laas, og siden han havde hørt, at Rasmus skulde have været derinde, havde han
og ham mistænkt derfor; Endre baed da Niels Teigen at han vilde tage nærværende Vidne
med sig, for at de til sammen kunde roe ud efter ham og søge ham op, hvilket de og giorde,
men fandt ham ikke hiemme i Valvigen, men som de fik at høre der, at han skulde være rejst
hen til Herland med noget Korn for at male, fore de strax derhen efter ham, hvor de og traf
ham, og forklarede da dette Vidne fremdeles ordlydende med Niels Teigen, som første gang
er afhørt, med dette tillæg, at Endre paastoed at det vist nok var meere end de 7 mrk. Smør, og
hvortil Rasmus hverken svarede, hverken ja eller nej, og hvad brødet angik, da gav Endre ham
det efter uden at tage nogen betaling derfor, og videre ved ikke vidnet herom. Hr. Ass: Nagel
indleverede Sogne-Præsten Hr. Lexaus Attest angaaende Delinqventen, saa lydende:
ligeleedes indleverde han og til Rettens Erstatning og Actens følge, den over Delinqventen
ved Svanøe-birkets Ting for hen Ao. 1767 d: 20de Novb. afsagde Tyvsdom, som efter
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paategnet høy Øvrigheds resolution befindes at være fuldført over ham. Hvornæst Hr. Ass:
Nagel forlangede Sagen igien udsadt til neste Sommer-Ting eller nærmere foranstaltede
Extra-Ting, om fornøden skulde giøres, og Delinqventen med hans Defensor paa nye igien til
samme forelagt:
Eragtet.
Den af Actor Hr. Assessor Nagel forlangede Opsettelse bevilges enten til neste Sommer-Ting
eller og imidlertid berammede Extra-Ting, hvortil altsaa Rasmus Abrahamsen Staføen og
hans Defensor Johannes Olsen Valvig igien forelægges lavdag at møde; ligesom og til samme
tiid igien tillige indkaldes saavel bægge de afhørte Vidner, som og den bestiaalne; for at
confronteris med Delinqventen, om fornøden skulde giøres; ligesom og Actor vilde
undersøge, om nogen skulde have truffet Delingventen paa sin Rejse ind i fiorden, den tiid
Tyveriet blev begaaet og samme da lade indkalde i fald man derved skulde kunde faae nogen
nærmere oplysning i henseende til omstændighederne ved Factum i sig selv.
Endelig blev de ordinaires anbefallende Tings-Vidner inden Retten examinerede og
forseglede:
1) Om Vrag, både etc: Eendeel Vrag-gods fundet og bierget uden for Kindslandet af et i Søen
sønderslaget Skib, som ved Auction d: 27de Febr. indeværende aar er solgt og udbragt til 24
rd. 2 mrk. 3 s.: ligeleedes er paa nestleden Sommerting auctioneret et gammelt bedærvet
Skibs-Segl med et Stykke af en afbrudt Raae, som blev tilsaget Rasmus Erichsen Stavanger
for 1 rd., 5 mrk. Jacob Andersen Svardal og Johannes Hansen Høedal dømt ved Sommertinget
at bøde hver 9 rd. til hans Majestets Cassa. Arveløst efter huusmand Berent Berentsen
Nærøen 9 rd. 1 mrk 6 s: handlende: Giæstgiver Jens Block Helmer i Furresund, Jørgen
Balchen i Smørhafn afg. Mads Tybrings Enke paa Holmen, Ludvig Marten i Hellevigen,
Hendrich Olsen udj Kinden. Strandsidderen Jacob Berentsen Lund paa Nøttingenessholm,
Anders Halversen Tingness ved Vefring, Mons Olsen Eegefiord.
2) Om Oprødninger? Ingen.
3) Om aftags-Gaardene? nyder godtgiørelse for aftaget, og taale endnu intedt Paalæg.
4) Om giengiær-Penge? Hans Majestets Cassa afgaae i aar 4 mrk.
5) Om a Parte brug? Gaarden Heste.vig skylder 12 mrk Smør bruges af opsidderne paa
Dyrstad; og kand ellers ikke blive dyrket. Lensmand Abraham Andersen Stenhofden bruger
Selv sin paa boende gaard Stenhofden 1 løb Smør med egne folk.
6) Om Saugernes Skiøersel? Her finds 4re ringe flom-Sauger med Dam og Damstok paa
Ejernes egen odelsgrund staaende neml: Lille Høedals, Sørgulens, Jndre Huus og Houchaaens
ingen ulovlig Skoughugst.
7) Om Qværner, laxeverpe og Grundeleje? Hauchaaen svarer af en Qværn. Søre Høedalen Opsidderne af en Øe kaldet Voxøen og ligesaa af Kierk-Øen. Nedre-Standal. Absalon af en
liden Qværn. Vaage af et lidet laxe-Verpe. Ousen af et laxe fiskerie. Gryttens Opsiddere af et
laxe-Verpe. Kan ikke taale høyere afgift end siden tilskeet er.
9) Miile-beregningen? fra Brantzøe Skibreedes Tingstæd til Aschevolds Skibreedes Tingstæd
= 3 ½ Miil. Ting-Skydsen godt-giøres 4 s. pr. miil.
8) Odelsskattens beregning? godtgiøres her udi Skibredet af 42 løb 17/26 ?? smør og 10 wog:
2 pd 19 ½ ?? fisk, 1 huud.
10) Restancen af den ordinaire Skatt for dette aars 3die og sidste Termin = 209 d – 2 ? – 4 s.
11) Extra-Skattens Restance fra 1ste Julii til Ult: Dcb. indeværende aar 432 d.
Kilde: Tingbok nr. 18 (1769-1776)
Sidetall: folio nr. 61b-63b
Dato: 13. juli 1770
Sted: Hellevigen
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Hr. Amtmand de Knagenhielm giorde til Almuen her samme forestillelse og formaning i
henseende til Extra-Skattens betaling som i forrige Skibreede, hvortil de svarede samtlige, at
de ere ingelunde formedelst tiidenes Vanskelighed i stand til at betale denne Skatt, Korn maae
de Kiøbe fra Bergen, og lidet eller intedt faaes af Søen, saa at de maae komme til at gaae fra
Gaard og huus, hvis ikke hans Majestet vil have naade og medliidenhed for folket.
Jacob Madsen Rodtness har ladet stævne Mads Larsen Svardal for Giæld 31 rd., og i saadan
henseende dom at liide til betaling og Omkostningers Erstatning. Den Indstævnte mødte ikke
efter paaraab, thi fremstoede Stævne-Vidnerne lensmand Abraham Stenhofden og Ole Olsen
Skoeven og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Sagsøgtes hustrue
udj hans fraværelse.
Eragtet.
Den lovlig stævnede og ej mødende Mads Larsen Svardal gives lavdag til neste høsteting.
Foegden paa just: v: contra Tyvs-Delinqventen Rasmus Abrahamsen Staføen efter forrige
tiltale. Foegden havde igien til dette ting ladet instævne Delinqventen til doms liidelse, efter
forrige tiltale samt havde Defensor Johannes Olsen Valvig. tilligemed den bestiaalne Endre
Staføen som og bægge de afhørte Vidner til confrontation med Delinqventen om fornøden
skulde giøres, som og alle mødte. Delinqventen Rasmus Abrahamsen Staføen blev da uden
jern i fuld frelse fremstillet for Retten og forklarede i henseende til sin alder og føde-Stæd i
overenstemmelse med forrige forretning og Præstens attester, videre sagde han, at siden han
havde udstaaet sin Straf for forrige forseelse har han opholdt sig i et lidet huus ude paa
Valvigen som hører hans Defensor til hvorpaa de afhørte Vidners forklaringer bleve oplæste
for han, og hvilke han tilstoed at være rigtig; og derhos nægtede at der ikke var meere Smør,
end de 7 Marker, hvormed og angiveren Endre Olsen nu loed sig befalde, da han just ikke
vedste saa rigtig vægten derpaa; videre tilstoed og Delinqventen at det var Sex lejver-brød;
hvorimod angiveren heller ikke vilde tale noget videre da han ikke kunde viide tallet saa vist.
I henseende til Kornet, sagde dog delinqventen at det vel neppe var en fuld tønde, skiøndt han
maatte erstatte angiveren saameget; derimod paastoed angiveren, at det var en fuld kommen
tønde eller 3 Voger som man plejer at beregne tønder. Laugrettet overvejede da, hvormeeget
disse Stiaalne Vahre, da?? for forbrugte, ikke har kundet presenteris i Retten, kunde taxeres af
Værdie, og blev da Taxationen derover 1 rd. 3 mrk. Herpaa loed Retten angiveren Endre Olse
Staføen beedige at disse ham frastiaalne Vahre har virkelig hørt ham til, og ere ham imod
hans viidende og Vilje fra kommen. Foegden loed herpaa tilføre: at han vedste nu intedt
videre i Sagen at fremkomme med, og som det af Delinqventen begangne Tyverie var baade
afbeviist og og tilstaaet, paastoed han uden Vidneopsettelse Dom over ham til afstraffelse.
Delinqventen sagde, at det der har bragt han paa nye igien til dette daarlige foretagende, har
ikke været uden nød og tvang for livsophold til sig og sine, hvilket han haabede, at Retten
saae paa. Defensor Johannes Valvigen loed tilføre: at i den tiid han har været derudj hos ham,
kand han intedt ondt sige om han, og er det alle mennisker vitterligt, at hans nød og fattigdom
er saa stor, at han nesten maae krepere af mangel paa underholdning, og troer derfor at intedt
andet end denne mangel, har drevet ham til at giøre det, og defor ogsaa paa sin siide
indstillende Sagen til Rettens gunstigste overvejelsee og Paakiændelse. Som da blev optaget .
Madme. Fuurmand har ladt stævne Dirick Nielsen Storevig for 5 fierdinge Salt, han skulde
føre for hende til Smørhavn, men selv opbrugte og i saadan henseende dom at liide til at
betale Saltet og erstatte Omkostninger. Den Indstævnte mødte ikk efter paaraab thi fremstoede
Stævne-Vidnerne Annanias Jonassen Steenhofden og Lars Monsen Nøttingness og eedelig
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afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Indstævntes Hustrue udj hans
fraværelse.
Eragtet.
Den lovlig stævnede og ej mødende Dirick Nielsen Storevig gives lavdag til neste høste-Ting.
Anders Jonassen Standal have ladet stævne Ole Pedersen Standal for giæld 5 rd., som dennes
Sviger-fader afg. lensmand: Niels Andersen Standal skal ud af Citantens Kone have
opgebaaret og ikke ere tilbageleverende; og i saadan henseende til Vidner at anhøre, og
derefter til dom at liide til betaling og omkostningers Erstatning. Til Vidne under falsmaal er
indstævnet Absalon Andersen Synhorvig. Den Indstævnte Sagvolder mødte, og sagde at han
veed slet intedt om denne sin Sviger-faders giæld; men det instævnte Vidne mødte ikke; thi
fremstoede Stævnevidnerne lensmand Abraham Vefring og Ole Olsen Skurven og eedelig
afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse under falsmaal for det udeblevne Vidne udj
eeget Paahør.
Eragtet.
Det lovlig stævnede og ej mødende Vidne Absalon Andersen Synhorvig forelægges igien
under falsmaal at møde til neste høste-Ting for at aflægge sit vidnesbyrd udj Sagen.
2. Foegden paa just: v: contra Tyvs Delinqventen Rasmus Abrahamsen Staføen af Dommeren
og laugrettet.
Afsagt:
Vel synes de denne gang af Delinqventen stiaalne Koster at være af ringe betydelighed i
Proportion mod den Straf, som med facto i lovene er sammenføyet; ligesom og hans
bekiændte yderlige fattigdom muelig kand have forleedet ham til at søge Næringsudvej paa
denne maade; ikke disdomindre, da den af Actor indleverede Doms-Act viiser ham en gang
forhen at være actionert, dømt og exsecutert for ringe Tyverie, og han nu igien saavel ved
Vidner, som egen tilstaaelse er overbeviist anden gang at have begaaet samme forseelse,
drister denne Rett sig ikke til at frietage ham for den derfor dicterede Straf; thi kiændes og
dømmes: at Delinqventen Rasmus Abrahamsen Stavøen bør for dette sit anden gang begangne
ringe Tyverie efter lovens 6te bogs 17 cap: 34 art: at miste sin huud paa Kagen med tvende
gange Nie Slag af tvende Riis, og fevendes?? paa sin Ryg; og derefter i følge forordningen af
19de Novb. 1751 hensettes til arbejde i Jern paa livstiid udj nermeste fæstning. For Igielde er
den bestiaalne blevet fornøyet, og Tvigield med boeslod kand formedelst Delinqventens
fattigdom, der overalt notorie er bekiændt, ikke paadømmes. Og udj øvrigt henstilles Sagen til
den høye Øvrigheds videre foranstaltning.
Kilde: Tingbok nr. 18 (1769-1776)
Sidetall: folio nr. 66a-68b
Dato: 27. aug. 1770
Sted: Kitang
Markegangs-forretning paa Kitangen. Ao. 1770 d: 27de aug: blev paa gaarden Kitang udj.
Brantzøe Skibreede og Kinds Sogn beliggende foretaget en grandsknings og Marke-Skiels
forretning til merkes determination efter forlangede af Mathiis Andersen Kitang, og
Oprettelse imellem bemeldte gaard Kitang og Naboe gaarden Barexten, nærværende følge
Sex efter Foegdens Ordre hertil opnævnede upartiiske Eedsvorne laugrettes og
Meddomsmænd, navnl: Anders Olsen Heggerness, Ole Christensen Gillesvig, Østen Olsen
ibid: Christen Olsen ibid: Jonas Nielsen Qrellestad, og Od Zachariassen Stenhofden.
Foegdens Ordre til lensmanden om laugrettets Opnævnelse med Dommerens paategning til at
Tæstedagens?? berammelse lyde saaledes: Til hvilken tiid og Stæd reqvirenten Mathis
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Andersen Kitang, havde formedelst mundtlig Varsel ladt indstævne samtlige fire beboere af
gaarden Barexten navnl: Ole Olsen, Richart Olsen, Erich Hendrichsen og Anders Andersen til
lovlige Merkers Opsettelse i mellem hans paaboende Gaard Kitang og gaarden Barexten, samt
for at de har bemægtiget sig en for hans land liggende Øe, kaldet Kid-Øen, uden at ville
tillade, ham sit brug og med-Ejendoms-Rett derudj som fra forrige tiider; og i saadan
henseende Vidner om de gamle Loves Merker og brug at anhøre, grandskningen og Merkes
nedsettelse at bievære, samt dom at liide til Delagtiggiørelse udj Omkostninger. Alle fire
mødte, og vedtoeg vel lovlig Varsel, men formente, at naar der ikke skeede grandskning over
alle gaarde paa Øen tillige, kunde de ikke svare noget dertil, dog forlangede de for sin Part
just ingen Opsettelse. Citanten sagde, at han har ikke nogen Striid om merkene, hverken med
Domben eller Hovden og derfore kand heller ikke, føre dem nogen Sag paa. Vidne var
indstævnet som Ejerne af Richart Olsens brug. Knud Seljestochen, Enke Ane Caspersdatter
Søndervog med laug-Værge hr. Assessor Nagel, Niels Desideriusen Indre-Botten, Michel
Olsen ibid, Ole Nielsen Nordal, Niels Andersen Stavig, som formynder for afg. Ole Olsen
Barextens børn. udaf hvilke mødte Niels og Michel Botten, der tilligemed lensmanden paa hr.
Assessors Nagels Vegne, declarende for sig og med formyndere at det maatte alt komme an
paa Rettens Skiøne og de formodede at deres myndtlinger ingen uret skeede. Ligeleedes var
og til forretningen varslet hr. Hendrich Niter, som forvalter for Madme Reutsis gods paa
Sundmør, der er Ejer for Erich Hendrichsens Brug udj Barexten; hvilken samme og mødte, og
declarerede paa sin Principalindes Vegne, at hun var fornøyet med, at der maatte blive faste
og lovlige merker oprettede, hvorved hun var forsikkret, at Retten iagttoeg, alt hvad billigt
var. Endelig mødte og paa Hr. Cancellie-Raad og Rector Boalds Vegne i Bergen, som
beneficeret Ejer udaf Citantens Gaard Kitang, hans Velærværdighed Hr. Hendrich Lexau, og
loed tilføre, at han henstillede udmerknings forretningen til Rettens grandskning og billige
Skiøne, men i henseende til Kiæe-Øen paastoed han i særdeleshed gaarden Kitangs Rettighed
og meddeelagtighed. I henseende til de udeblevne Personers Indstævne fremstoede Stævne
Vidnerne lensmanden Abraham Andersen Stenhofden og Annanias Jonassen ibid; og eedelig
afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for Knud Seljestokkens hustru, Niels
Stavigens hustrue og for Anna Søndervogs Pige Helvig, udj deres fraværelse men for Ole
Nielsen Nordal i eeget paahør. Til vidne under falsmaal var indstævnet Claus Abrahamsen
Domben, henved 50ti aar gammel, er føed og opdraget her paa Naboe-gaarden Domben hvor
han og nu boer og al sin tiid har vært, forklarede at efter det han fra sin barndom af har hørt af
gamle Folk, fornemmelig hans Moder, der og var opføed paa Domben, at de i Barexten har i
forrige tiide ikke regnet sig længere ud end i Golle-Reset, og nederste Hals hamrens, forresten
hans vel Creauternes gaaet omhindeden??, og maaske deres paa Kitangen som ofteste indom
dette Merke. Hvad Kiør-Øen er angaaende, da forklarede Vidnet: at saa længe han veed af at
sige, og har hørt til, har den vært brugt baade af Kitangen og Barexten, men hvoermange
Smaler just enhver af dem har haft derpaa, kand han ikke saa lige viide at sige; ellers veedste
og vidnet dette at forklare, at hans Moder maatte ligesaavel beede Opsidderne paa Kitangen
som Barexte mændene om tillatelse at have Smaler gaaende derpaa. Citanten loed tilføre: at
det andet hans Vidne Anna Larsdatter Domben, er et sygt og Sængeliggende Menniske, der
umuelig kand møde Personlig, thi havde han udaf Foegden faaet de 2de Eedsvorne laugrettesMænd Storck Olsen Frøyen og Anders Andersen ibid; opnævnede til at modtage hendes
vidnesbyrd; og hvilke bægge nu histerede sig for Retten, og forklarede: at for omtrent fem
uger siden, da de ved lensmanden havde faaet Foegdens Ordre hertil, for føyede sig bægge
tillige til for nævnte Anna Larsdatter Domben der vel befandtes saa vanfør, at hun ikke kand
komme af Sængen, dog er ved ganske fuldkommen Sands og fornuft og da tilspurgde hende
om de gamle Merker imellem Kitang og Barexten i den tiid, hun tiente her, og forklarede hun
da for den, at i den tiid, hun var her disputeredes der ikke noget om Merkerne dog hørede hun
stædse at merket skulde egentlig være i Hals-hamrene og i Hals hamers Vigen; og hvad øen er
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angaaende da har de i Kejtangen baade paastaaede og tiltaget sig deelagtighed i den; men
hendes Eed her om, havde ikke taget af hende. Men saaledes af hende at være forklart,
bekræftede de med deres Eed. Dommeren tilspurgde Parterne om de vilde bekoste situations
Kost, hvortil de svarede nej. Hvorefter Retten efterspurgde ethvert af det interessende
Jordbrugs leje, og skylder da Kitangen 1 Vog fiskes leje og ethvert af de 4re brug i Barexten 2
pd. 6 mrk. fisk i Skatt men 1 Vog i landskyld. Retten begav sig i Marken med Parterne og
Vidnet Claus Abrahamsen Domben, som anviiste os de gamle antagne merker, hvilken sin
anviisning og forklaring han inden Retten med sin Salighed bekræftede. Hvorpaa Retten efter
saadan Oplysning, foretoeg sig indtil nærmere Paakiændelse at bestæmme Merket saaleedes:
Som i det første gaaer fra høyde-Merket og Vesten om gaase-Vandet, hvilket selv skiller
imellem Kitangen og Barexten ved den søndre Vasende paa en liden Aab inden for Mathis
Kitangens dæmning blev sadt første Steen med Vidner, derfra gaaer det ned til en hammersNov kaldet litle gaase-vass Skoug-Noven, hvor det ved noven blev sadt en Steen med Vidner,
siden gaaer merket langs need efter hammerslaget, saavidt samme strækker sig, hvor et stykke
needen for udj en Stor Steen blev hugget et X, og derfra til Holdals Reeset, hvor der i øverste
Pyndten af Berget blev hugget X. Hvor atter et hammer-slag møder, efter hvilket merket
følger, og i hvilket hammer-Slag blev og hugget tvende X efter hinanden, og fra at dette
hammer slag endes, gaar merket videre i lige linje ned til Søen, i Halshammersvigen, hvor den
nederst udj en Aab tet udenfor en liden grov blev hugget x. Hvilket merke da uden videre
grandskning blev saa vel af Citanten som de tvende beboere af Barexten navnl: Richart Olsen,
Erich Hendrichsen og Anders Andersen antaget, baade som rigtigt efter Vidnerne og som det
de vilde være fornøyede med, men Ole Olsen var bortgaaet. Videre vilde nu ikke dagen
tilstrække, thi blev forretningen opsadt til dagen derefter d: 28de ditto, da Retten igien paa
Citantens forlangende begav sig ud i marken for at udmaale eller udviise denne Merkes-linie
imellem Parterne til Merkes-gaards holdelse, men førend dette skeede tilspurgde Retten Ole
Olsen, om han ikke og uden vidnegrandskning antoeg dette merke, og hvor til han og svarede
ja. Hvorefter da Retten udmaalede, hvormeget der i merkes-linjen maatte blive at gierde, da
de imellem kommende hammerslag selv gierder tillige; og blev der da 330ve favne som
behøver at giærdes, hvoraf kommer en femte deel paa hver Part 66 favne; og gaaer den første
femte part i fra Søen opefter indtil, hvor Retten sadte en Steen til merke, hvilket ligeleedes
skeede for hver 5te del opefter. og hvorudefter drages Sædler af Parterne Selv den 1te
femtedel kom paa Richart Olsen. Den 2de femtedel paa Ole Olsen, den 3de femte deel paa
Citanten Mathis Kitangen Selv, den 4de paa Anders Andersen, og den 5te som er den øverste
paa Erich Hendrichsen at giærde. Hvorhos og blev afgiort, at Mathis for beqvemmeligheds
Skyld maatte tillades at have burok??, inden om garen, indtil han kand faae rydet Selv uden
fore. Men Ole Olsen Barexten sagde nu, at han vel havde sagt ja til merket, førend han kom
op paa fieldet, men han maae dog sige nu han har seet det deroppe, at han ikke kand være
fornøyet dermed, men anseer det fornødent at der paa en gang holdes forretning imellem alle
gaardene paa landet, og som han har isinde at lade holde en saadan forretning, paastaae han, at
dette merkes Endelige fastsettelse saalænge opsettes, og bliver uafgiort. Men saavel Citanten
som de tre andre beboere af Barexten, sagde sig endnu fornøyede med merket, og vilde ikke
have med dette hans anslag at bestille. Retten loed sig derpaa forviise den paastævnte Øe
Kiør-Øen kaldet, der efter sin Situation ligger nærmere Kitangen end Barexten, er ikke af Stor
betydendhed, og bliver formenelig brugt til at hensette et eller andet Smale-Creatur, for at
holde den hiemme fra bøen, og kand af dislige Creature efter Rettens Tykke ikke med
Sikerhed færdes meere end en 15 a 16 Stykker derpaa. Citanten paastoed dom, baade for sin
delagtighed udj denne Øe, som og til de satte merkers Stadfæstelse; og ingen af de Indstævnte
fremkom heller med meere. Denne forretnings omkostninger beregnes saaledes:
Stemplet Papier til forretningen

0-4- 8
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Dommeren for 1te dags forretning
for anden dags forretning
4de dags Diæt-Penger
Skydsfærd 6 Miile frem og tilbage med
baad indberegnet
Skriver og forseglings-Penge
Vidners førelse
6 laugrettes-Mænd i to dage a 28 s: i
Betragtning af vejens længde til deres hiem
Lendsmanden for Sig og Stævne-Vidner samt laugrettet at
fremstille og anden Opvartning ved forretningen

2-0-0
1-0-0
2-4-0
3-3-0
0-5-4
0-1-10
3-3-0
1-0-0
= 15-3-6

Hvilke femten Rixdaler, Tre Mark og Sex Skilling Citanten til Retten erlæggede med
formodning og paastand at faae en proportioneret andeel igien af de Instævnte erstattet saa vel
for disse som for øvrige medgangne Omkostninger af Opnævnelse, Stævne Pænge, Kost og
Tæring, Tidsspilde og dislige. Hvorpaa ud af Retten blev, saaleedes dømt og
Afsagt:
Naar Ole Olsen Barexten, efter at han ikke allene har engang Selv frivillig vedtaget de af
retten, efter erlanget Oplysning udseede, og af de øvrige Med Instævnte erkiændte Merker,
mend endog Selv uden modsigelse trakk Sæddel om, hvad deel udaf Merkes-gaarden han bør
tilkomme at holde, med en uventelig vægelsindighed igien declarerer sig misholden med
merket, og vil have dette henstaaende i uvished, paa grund af at lade holde en almindelig
markegangs-forretning imellem alle Dombelandets beboere; kan vist nok Retten ikke andet
slutte, end at herunder maae ligge skiult een eller anden Slags hensigt til Elusion af visse
merkers fastsettelse; men uagtet at retten endog med allerstørste Rett og føye kunde holde sig
til den af ham engang giorde declaration, saa dog da han vil troe, at den maaske kan være
skeed af Eenfoldighed, og at man altsaa ikke vil blive sig af den, for at foraarsage ham noge
forvelrmelse??, vil Retten ikke finde sig uvillig i at referere ham ved en saadan paaberaabt
almindlig forretning at faae det Retten oplyst og fastsadt, om skee kand; men dog derhos see
til at hindre ham fra paa saadan maade stædse at see merkenes vished aluderet. Thi kiendes og
dømmes: at det nu af Retten sadte merke, saaledes som det udj forretningen findes beskrevet
og udført, bør herefter at agtes og ansees for det rette merke imellem gaarderne Kitang og
Barexten, og hvorefter disse Gaaarders beboere altsaa og har at rette sig, saalænge Ole Olsen
Barexten ikke ved en almindelig forretning over heele landet maatte kunde faae det efter
endnu ubeviste og lovlige grunde forandret, hvorfore han og til saadan en almindlig
markegangs forretning at reqvirere og lade holde, nærværende uagtet, forbeholdes fuld frihed.
Hvad dernest den andre pæastævnte Post navnl: deelagtighed i Kiø-Øen angaaer, da
endskiøndt der synes at være et slags mangel af fuldt beviis formeedelst at det ene Vidnesbyrd
mangler beedigelse, saa giver dog Øens Situation Selv tilkiænde, at ikke Kitangen minder
maae være brerettiget til den, end Barexten, thi bør Citanten ligesaavel som de fire Opsiddere
paa Barexten have fælles deel og Rett derudj neml: hver for sin femte deel, dog at ingen udaf
Parterne hensetter fleere Smale Creaturer derpaa af gangen ved som 2 a 3 Stykke, der efter
Rettens Tykke er den rette Proportion for enhver femte Part efter Øens befundne
Tilstrækkelighed. Endelig erstatter enhver af de fire indstævnte beboere af Barexten for sig
paa de ved denne forretning medgangne Omkostninger igien til Citanten Tre Rixdaler. Som
udredes inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under Exsecution efter loven.
Kilde: Tingbok nr. 18 (1769-1776)
Sidetall: folio nr. 68b-70a
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Dato: 31. aug. 1770
Sted: Floren
Besigtelses Forretning paa Floren. Ao. 1770 d: 31de Aug: blev paa Gaarden Floren, udj
Brantzøe Skibreeds og Kinds Sogn beliggende, efter forlangende af Ejeren Velædle
Velærværdige Hr. Hendrich Lexau, holdet en besigtelsesforretning over samme gaards huuses
nu befindtlige beskaffenhed, med de hertil efter foegdens ordre af lensmanden opnvævnede
Sex Eedsvorne laugrettes og besigtelses mænd, navnl: Simon Olsen Nøttingness, Christen
Olsen ibid; Endre Jonsen Grøneng, Johannes Larsen Brantzøen, Ole Rasmussen Havigbotten
og Ole Helgesen Tirdalen. For Retten fremstillede sig reqvirenten Hr. Lexau, og loed tilføre,
at som denne af ham sig ud af afg. Hr. Kammer-Raad og foeged Nagel tilkøbte gaard Floren,
er i henseende til sine paastaaende huuse, af saa slette Omstændigheder, at han derpaa
nødsages til at giøre en anseelig reparation, og han for eftertidens skyld, synes det godt at
have en publiqve og tilforladelig Efterretning, om deres nuværende beskaffenhed, førend
reparationen foretages, saa er det at han har reqvireret denne forretning, og til den Ende nu
udbeeder sig af Retten at Tilstand og beskaffenhed maae eftersees og nøyagtig, saavidt skee
kand beskrives, dog uden nogen Taxation over det manglendes og brøstfældiges
Istandsettelse. Og anviiste reqvirenten da Retten
1mo Den store Vaaning, bestaaende af 2de panelede Stuer, med? 2de Sahler eller Kammer
over det eene panelet; Kiøkken, med et liidet annecteret Spiise-Kammer; nok et tilbygt tømret
og panelet Kammer, kaldet Studere Kammeret, og nok et lidet ved for dørene tilbygget
Kammer af Stande-Verk og en Kiælder under. I den Store Stue befandtes: en bielægger
Kakkel-Ovn liden dog temmelig god. 2de fag enkelte Gammeldags Vinduer med smaae blyeRuder i blye udj hvoraf Sex søndre, og blyet slet, samt baade Rammer og Poster paa
adskillige Stæder forraadnet, og Krogen med Vindue Jern deels borte fordærve. I den mindre
Stue, Amme-Stuen kaldet, befandets en gandske liden gammel og sønder bilæggs KakkelOvn; 4re Vinduer, som i henseende til blye, Ruder, Rammer og Poster duer?? slet ikke. Paa
kammeret over den store Stue var en liden gammel sønder Vind-Ovn; 3de Vinduer, hvoraf de
2de var veel borte, dog sagde Hr. Lexau, at disse vare i foraaret ved Storm udblæste, ellers
vare Poster og Rammer reent forraadnet. Paa kammeret over Ammestuen var 2de gamle
fordærvede Vinduer. og i gangen ved disse Kammer vare toe smaae Vinduer med søndre
Ruder. I Kiøkkenet var Skorsteenen temmelig god, men tvende gandske bedervede Vinduer;
og 2de vinduer. Spise-Kammeret ogsaa slette; og Rækkerne vare baade i kiøkken og Spise
kammer for den meste deel reent borte. Udj Studere-Kammeret var en gammel nedtagen
Vindovn, hvis Skener vare sønder. 4re Vinduer, hvoraf de 3de vare i henseende til blye og
Ruder temmelig gode, men det fierde gandske Søndert, og Rammer med Karmer reent
forraadnet. I det Smaae Kammer ved fordøeren ere 2de Vinduer, hvorudj vare 5 søndre Ruder,
Rammerne bedærvet, men Karmen god. Døerene overalt i denne bygning var vel af
gammeldags Facon, dog endnu temmelig gode; men Gulver og lofter maae reent Caseres.
Tømmerverket i sig Selv er godt, undtagen den Vestre Rammen, hvorudj Tømmeret for det
meste er forraadnet, ligesom og den søndre Væg udj Kiøkke, der befandtes reent forraadnet.
bordtaget er paa alle Sider forraadnent, ligeledes den ej heller Taget det ringeste, da baade
Spær Troer og Næver er forraadnet for det meste og alle Vindskeeier borte; dog sagde hr.
Lexau at de 2de paa Nordre Ramme bleve i den stærke Storm i foraaret bortblæste.
2do Bispestuen kaldet, med fordør og et lidet Kore udenfor, under Tække for sig selv; i denne
Stue vare 8te Vinduer med Ruder i blye, hvoraf de fleste dog vare dels reent udj, deels sønder;
men gulv loft og dør paassabelt, Tømmeret godt, bortaget og godt paa østre Siide eller indtil
gaarden, men paa de andre Siider gandske forradnet; ligesom og Taget heller ikke befandtes i
bæste Stand, da i sær alle Spærrer vare bortraadnede. udj det lille Kammer var et lidet søndert
Vindue.
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3tio Skolen kaldet, med en gang om, under Tag for sig selv, havde 3de ganske søndre
Vinduer, er og noget slet baade i henseende til gulv, og loft, Tømmeret selv paa nogle Stæder
noget beskadiget, Taget slet og tre Spær reent forværvet; bordtaget ogsaa udueligt undtagen
paa den Siide ind til Gaarden, hvor det befandtes godt.
4de Borge-Stuen er i hensseende til Tømmeret passable, men gulv, Tag og bordtag ganske
fordærvet; og Vinduet søndert.
5te En liden tømret boed, er i sig selv god, undtaget at taget er meget fordærvet.
6te Høe-loftens bordtag paa østre og Søndre siide er gandske forradnet, men paa Vestre og
nordre side godt, ligesom og Taget befandtes godt, og nys oplagt; men dette sagde hr. Lexau,
nu i vaar af ham selv efter yderste fornødenhed at være skeed og bekostet til hans høes
conservation, da der var slet intedt godt i det gamle Tag; ligesom og Retten befandt at fast
alting var nyt derpaa.
7de Koe-floren har godt Tømmer i sig, men Tag og bordtag er for intedt og baasen med gulv
meget slet.
8de En Ditto mindre, tiener til indtet, uden at brænde op.
9de Tvende Smale-flore ere ogsaa saagodt som reent forraadnede.
10) Et lidet anmærke Ildhuus af Staf-Verk, er og reent for intedt.
11) Nok en Ild-huus-grind foruden Tag og bordtag, hvor udj viistes at have staaet en inde??
brøgger Kiædel, som hr. Lexau sagde at have maatt taget til sig, han viiste og Retten samme
Kiædel, der kan anses stor paa 1 ½ tønde, var i sig selv gammel men nyelig repareret, og
sagde hr. Lexau, at dette havde han selv i foraaret ladet giøre i Bergen.
12te Et Stor Stave-Nøst, hvorudj grund og Troe befandtes godt, men bordtag Spær og Tag for
intedt.
13de Et Tømmer-Nøst, er i alle henseende saa nogenlunde godt.
14) En Tømret Søe-boed, udj hvilken Tømmeret paa Nordre og Østre siide er nogenlunde
godt, men paa Vestre og Søndre siide er det forraadnet, ligesom og Tag og bordtag for intedt.
15) En tømret Ditto, har godt Tømmer i sig, men gandske fordærvet Tag og bortag.
16) Nok en liden tømret Søeboed uden tag og bordtag, har saavidt godt tømmer i sig.
17de Et lidet qværne-huus i maadelig tilstand.
18de angav hr Lexau, at her var var paa gaarden, da han fik den, et Nøst uden Tag og bordtag,
som han Selv solgt bort for 3 rd. 3 mrk. til giæstgiveren i Furresund.
Efter at besigtelsen saaleeds var skeed forlangede hr. Lexau laugrettet tilspurgt, om de kunde
skiønne om den store brøstfældighed, som befindes paa disse huuse og bygninger er fra
gammel tiid eller kand ansees for nylig at være paakomne? Hvortil de svarede: at enhver kand
tydelig see, at saadan brystfældighed ikke kand være skeed paa nogle faae aars tiid, men maae
være gammel fra forrige tiider af. Dette samme bekræftede og hr. Ole Diurhuus og Rejert Rue
der for nærværende tiid opholdende sig i huusene og har vært der i fra deres forældre boede
her paa gaarden, og forsikkrede, at huusene har for mange aar siiden allerede vært i denne
slette Omstændighed. Hvorpaa hr. Lexau begiærede forretningen in Forma sig beskreven
meddeelt, og derhos erlæggede til Retten for forretnings holdelse beskrivelse og vidner
paagaaende Omkostninger ialt Nie Rixdaler.
Kilde: Tingbok nr. 18 (1769-1776)
Sidetall: folio nr. 77b-80a
Dato: 26. november 1770
Sted: Hellevig
Jacob Larsen Leversund fremviste for Retten et Skind af en voxen biorn, som han i høst havde
skudt, og hvilket af foegden blev merket; og gaaer Skudpengene fra gaarden Hellebust i Indre
Dale Skbr. Nr. 127, og endes paa gaarden Tøsedal i Aschevolds Skibreede Nr. 56.
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Jacob Madsen Rodtness contr: Mads Larsen Svardal efter forrige tiltale. Den Sagsøgte var
igien i continuation af forrige til dette ting lovlig indstævnet. Paa Citantens vegne, som er syg,
mødte hans Svoger eller Systers Mand Anders Larsen Houkaaen, og indleverede Citantens
Regning for hans paastævnte fordring, hvilken belagt St: P: lyder saaledes: Den Sagsøgte
Mads Larsen Svardal mødte ogsaa og tilstoed fordringens Rigtighed, men beklagede sig at
han nu ikke var istand til at betale, men dersom Citanten vilde have taalmodighed med ham,
vilde han see til efterhaanden at betale dem. Citantens fuldmægtig kunde ingen Dilation give,
men forlangede Dom, da det siden maatte komme an paa Citanten Selv, hvad han siden vil
giøre, hvorpaa Sagen blev optaget.
Madme Fuuhrmand contr: Dirick Nielsen Storevig efter forrige tiltale. Citantinden var siden
forrige Rettes dag ved Døden agangen!!, men Assess: Nagel, som hendes forhen værende
laugværge continuerede Sagen paa Sterfboets vegne; og var Sagvolderen igien til dette ting
lovlig i continuation af forrige indstævnt, som og mødte, og tilstoed, at han anammede rigtig
nok fra Sal: Madme Fuuhrman 3de tønder Salt, som Hendrich Kindesundet kom med fra
hende, og som han skulle føre til Smørhavn, men imens de log nede ved Søen hos ham, blev
den ene tønde bortstiaalet, førend de bleve bortførte; og denne meente han at han ikke kunde
komme til at svare til. Assessor Nagel loed tilføre: at det maae at forblive med den ene tønde,
som den Indstævnte Selv tilstaaer, og for hvilken han paastaaer efter den tiids Priis 1 rd. 2
mrk., hvor fore paastoed Dom til betaling, samt Processens Omkostningers Erstatning.
Hvorpaa Sagen blev optaget.
Anders Jonassen Standal contr: Ole Pedersen ibid: efter forrige tiltale. Bægge Parter mødte,
men som det forelagde Vidne Absalon Andersen Sundhorvik var paa bye-Vejen, saa maatte
Citanten begiære Sagen igien til neste Sommer-Ting opsadt og vidnet til samme tiid igien
forelagt.
Eragtet
Det formedelst lovlig aarsag endnu udeblevne Vidne Absalon Andersen Sundhorvig
forelægges igien under falsmaal at møde til neste Sommer-Ting for at aflægge sit Vidnesbyrd
udj Sagen; til hvilken tiid det og eragtes fornødent at Citantens hustrue som gielden eegentlig
er skeed til, ogsaa møder for at tilkiændegive Omstændighederne derved.
Hr. Assess: Nagel havde ladet stævne Dirick Nielsen Storevig fordj han haver bortført en
boed af gaarden og solgt den til Mathis Keitang og i saadan henseende Dom at liide til
Erstatning og videre for forseelsen, samt omkostningers godtgiørelse. Sagvolderen mødte, og
maatte tilstaae hva detvar paastævnt, men huuset var gammelt, og af ingen Værdie, hvorfor
han meente det kunde ikke være saameget at paatale. til veddermæle vare indvarslet Mathis
Keitang, som og mødte, og sagde, at huuset ligger paa Keitangen hos ham, men han har ikke
villet befatte sig dermed da han fik at høre at det var uden Ejernes tilladelse. Citanten
forlangede opsettelse til Sommertinget for imidlertiid at lade huuset taxere.
Eragtet
Den af Citanten forlangede Opsettelse bevilges til neste Sommer-ting.
Annanias Olsen Stavanger har ladet stævne Antoniis Antoniissen ibid: for at han har slaaet
høe fra ham, og i saadan henseende videre at anhøre, dom at liide og Omkostninger at erstatte.
Den Indstævnte mødte, og sagde, at han der han har slaaet hører ham til, og det vedbliver han,
indtil han ved Skriveren og Mænd bliver dømt derfra.
Eragtet
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Da dette er en Egne og Aaverks-Trette, som ikke kand viises og paakiændes ved det ordinaire
ting, saa henviises Sagen til Aastæden.
Foegden havde paa just: vegne efter angivelse af Jacob Middelthun ladet instævne Claus
Abrahamsen Domben for at have brudt sig ind udj bemelte Middelthuns Stue i Domben i hans
fraværelse, samt og døttet vandet for ham; og i saadan henseende Vidner at anhøre og Dom
for sit forhold at liide. Til vidner under falsmaal vare indstævnede Anders huusmand paa
Domben, og sammes datter Sara Andersdatter; og Ole %Torchelsen% Pedersen Domben.
Sagvolderen mødte, vedtoeg lovlig varsel, og meente, at hans forseelse ikke vilde blive af
nogen betydenhed. Vidnet Sara Andersdatter Domben, aflagde Eeden efter at dens forklaring
var for hende med formaning af lovbogen oplæst, og forklarede: at i Vaar omtrent i Marty
Maaned saae hun en dag efter middag at Sagvolderen gik hen og toeg Vinduet ud i
Angiverens Stue, som alleene vare tilspigret uden til men ikke havde krogen for inden udj; og
gik ind og toeg noget høe ud, som laae der inde, og som Sagvolderen selv havde laant Jacob
Middeltund til at ligge paa; og foregav han for Vidnet, at han maatte giøre det af Foer trang;
videre toeg ikke heller Claus, saavidt Vidnet saae, og veed hun ikke om der var ellers noget
inde i Stuen; Vinduet sadte han ind igien, da han havde taget høet ud, saaledes som det stoed
før. og videre vedste Vidnet ikke at forklare. Det andet Vidne Ole Pedersen Domben giorde
ligeleedes Eed, og vidnede: at i vaar samme tiid, som forrige Vidne har omtalt, saae og dette
Vidne, at Claus gik hen og toeg glasset eller Vinduet ud, og gik ind og toeg høet ud, som hans
Kone udenfor toeg imod, og var det hans eeget høe, og var det hans eeget høe, som han havde
laant Middeltund at ligge paa; Videre saa Vidnet ikke, han brød ikke Vinduet i Stykker, men
sadte det uskad ind igien, som føer; og videre veed vidnet ikke, at Claus har giort imod ham.
Den Indstævnte forlangte vidnerne videre tilspurgte, om han ikke Selv baed dem komme og
see paa at han toeg dette høe ud; som han for foertvang ikke kunde længere undvære? Hvortil
de bægge svarede ja. Vidnet Anders huusmand paa Domben mødte ikke, thi fremstoede
Stævne-Vidnerne lensmd: Abraham Vefring og Od Steenhofden og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse for ham i eeget Paahør. Angiveren Jacob Middeltund
mødte vel ogsaa Selv for Retten, men sagde at han havde overdraget Sagen i Justitiens
hænder, og forresten befattede sig ikke videre med Sagen, han ønske kun at have freed.
Eragtet
Det lovlig stævnte og udeblevne Vidne Anders huusmand paa Domben forelægges under
falsmaal at møde til neste Sommer-Ting.
Den 28de Ditto continuerede Retten.
1) Jacob Madsen Rodtness contra Mads Larsen Svardal.
Afsagt.
Som der fra den Indstævntes Siide intedt har været at indvende mod den fra Citanten
indkomne Regning og den paastævnte Restance deraf, men alting tilstaaet, saa Kiændes og
Dømmes: at indstævnte Mads Larsen Svardal bør til Citanten sin Creditor at betale denne sin
resterende Giæld med Een og Tredive Rixdaler, samt erstatte ham To Rixdaler for Processens
Omkostning, som alt efterkommes inden 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under
Exsecution efter loven.
2) Afg. Madme Fuuhrmand contr: Dirick Nielsen Storevig
Afsagt.
Efter eegen tilstaaelse har den Indstævnte Dirick Nielsen Storevig ved Hendrich Kindesundet
fra afg. Madme Fuuhrmand annamet og modtaget tvende tønder Salt for at bringe til
Smørhafen, men hvorudaf ikkun de 2de af ham ere leverede; hvad enten nu den 3die efter
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Citantens paastand og formening er af ham selv opbrugt eller forsvundet, eller den er efter
hans eeget foregivende frastiaalet ham, saa følger dog af fornødenhed at han bør svare til den,
som betroet gods; thi Kiændes og dømmes: at bemelte Dirick Nielsen Storevig bør til at afg.
Madme Fuuhrmands Sterfboed at betale denne uleverede tønde Salt, efter paastand og den
tids Priis med Een Rixdaler og To Mark; og erstatte de paa Processen foraarsagede
Omkostninger med Een Rixdaler og Tre Mark; som alt udredes inden 15 dage efter denne
Doms lovlige forkyndelse under Exsecution efter loven.
Pub: Povel Larsens Paastand af hans Røddeboels Rett til den Plads Indre-Schorpen kaldet,
som han paa boer med referration af samme for sig og sine, hvad forandring med Ejer maatte
indtreffe af 27de Novbr 1770.
Foegden hr. Assess: Nagel havde som Actor paa Fis?? vegne ladet ved mundtlig varsel
indstævne følgende Selv-Ejer-bønder paa lehnets gods her udj Skibreedet, navnl: Anders
Andersen Barexten, Peder Ousen, Jacob Svardal, Anders Andersen ibid:, Elias Øfre-Standal,
Niels Michelsen ibid:, Michel Andersen ibid:, Anders Jonsen Nere-Standal, Anders Jacobsen
ibid:, Ole Pedersen ibid:, Antonius Antoniussen Stavanger, Mons Aarsetter, Daniel ibid:, Jan
Larsen Vefring, Lars Larsen ibid:, Anders Halvorsen ibid:, Arne Johannissen ibid, Ludvig
Steendal, Annanias Øfre-Redal, Knud Nielsen Underlie, Ole Olsen Yttre-Aalen, Anders
Christiansen Jgland, Christian Mejer paa Houge, Jacob Fæster paa Grotle, Anders Paulsen
Indre Grotle, Jver Ramussen ibid:, Rasmus Hansen ibid:, Valdemor Næsbøe, Rasmus
Marcusen Dyrstad, Ole Knudsen ibid:, Erich Gabrielsen Sande, Ole Kielkeness, Agnold
Mulelien, Lars Muulehafen, Johannes Rasmusen Sørguulen, Peder Pedersen ibid:, Gutorm
Nielsen Aanevig, %Anders Larsen Lejten%; alle samtlige til doms liidelse at betale den paa
nye paadragne resterende Extra-Skat fra 1mo Octobr 1767, og fremdeeles til denne tiid,
saavidt samme enten ikke er, eller nu til dette høste-Ting maatte vorde afbetalt. Paa egne og
samtliges vegne mødte af Bremanger Sogn Peder Pedersen Sørgulen, af Kinds Sogn Anders
Andersen Barexten, udaf Svanøe Sogn Jacob Svardalen og af Vefrings Sogn Knud Nielsen
Underlie, og vedtoege lovlig varsel og forestillede landets almindelige fattige tilstand, og
uformuenhed til at betale denne skatt, de forhaabede alle allerunderdanigst at Kongen havde
den Naade for dem, at det ikke gik saa yderlig, at deres gaarde skulle angribes hvoraf mange
endog ikkun er Ejere efter navnet; og allermindst formoder de, at de herfor skal underkastes
Process og dom. Assessor Nagel forlangede Sagen opsadt til neste Sommer-Ting for at
indlevere restance liste paa hvad enhver i sær resterer.
Eragtet
Den forlangte Opsettelse bevilges til neste Sommer-Ting.
Pub: Amtmandens Skrivelse til Foegden af 27de octobr 1770 angaaende hvorledes forholdes
skal med Skibe der ere laden med Uld, høer og hamp etc: og kommer fra mistænkte Stæder
for befængelse af Smitsom Syge. Endelig blev de ordinaire anbefallende Tingsvidner inden
Retten examinerede og forseglede.
Kilde: Tingbok nr. 18
Sidetall: folio nr. 97b-102a
Dato: 12.-13. juli 1771
Sted: Hellevigen
Hr Amtmand Knagenhielms bestalning for Hendrich Christiansen Mejer at være lensmand udj
Brantzøe Skibreede i stædenfor den afgangne Ludvig Gerhard Paust dat: d: 15de Juny 1771.
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Foegden Assess: Nagel loed tilspørge laugrettet og tilstædeværende almue, om følgdende
Personer herudaf Skibreede navnl: Gert Olsen Nøttingness og Synnøve Larsdatter
Heiggerness, der med Spedalsk Syge ere beheftede, haver Selv nogen formue til at betale sin
Indlemmelse udj Hospitalet? Hvortil de samtlig svarede, at det er enhver bekiændt nok, at
ingen af de omspurgde Personer ere noget ejende at kunde betale med. Herom forlangede
foegden Tings-vidne af Retten udstæd, som bevilget blev.
Foegden indleverede og her ligesom paa forrige tingstæde de 2de restance lister over den
gamle Extra-Skatt fra 1mo Januv: 1766 til ult: Septbr 1767, som for Retten blev oplæst,
saavidt dette Skibreede vedkommer, uden at nogen havde noget derimod at sige.
Den 13de Ditto continuerede Tinget.
Anders Jonassen Standal contra Ole Pedersen ibid: efter forrige tiltale. Istædenfor Citanten
nedsatte sig udj denne Sag som laugrettesmand Andreas Marcusen Nøttingness. Bægge Parter
mødte, og Ole Pedersen sagde, at naar han faaer beviis for fordringen vil han gierne betale.
Citanten beklagede at hans Hustrue ikke var ankommen, som han dog havde ventet. Men det
forelagde vidneAbsalon Andersen Sundhorvig havde igien under falsmaal til dette ting ladet
indstævne, men samme mødte ikke; thi fremstoede Stævne-Vidnerne Annanias Jonassen
Steenhovden og Od Zachariassen ibid: og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse under falsmaal for hans hustrue i hans fravær. Citanten saa sig nødsaget for disse
aarsager igien at begiære dette uvillige Vidne forelagt under falsmaal til neste Høste-Ting, og
forelæggelsen beskrevet.
Eragtet.
Paa Citantens forlangende blev igien det uvillige og udeblevne Vidne Absalon Andersen
Sundhorvig forelagt under lovens falsmaal Straf at møde til neste Høste ting for at vidne, hvad
han af Sagen afveed til hvilken tiid altsaa Sagen igien udsettes.
Assess Nagel contr: Dirich Nielsen Storevig efter forrige tiltale. Citanten havde igien til dette
ting i continuation af forrige ladet Sagvolderen indstævne til domslidelse; men denne mødte
ikke denne sinde, thi fremstoede Stævne-Vidnerne Ananias Jonassen Stenhofden og Od
Zachariassen ibid:, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for ham i eeget
Paahør. Citanten loed tilføre, at det paastævnte Huus kunde nu ej vorde taxeret formedelst
lejlændingens skiødesløse omgang dermed da han efter at han havde nedrevet det, bortført og
opkastet det paa et bierg hvorved eendeel deraf var forkommet, efterdj ingen dermed havde
opsyn; men som Manden er fattig paastaaes ikkun til en Erindring for Eftertiden 2 rd. for
Huuset samt Processens Omkostninger hvortil er medgaaet 2 rd. formeedelst vejens længde,
og saaleedes ingav sagen til doms; som derpaa blev optaget.
Foegden paa just: v: contra Claus Abrahamsen Domben efter forrige tiltale. Foegden loed til
føre, at han igien til dette ting havde lovlig ladet indstævne efter sin forrige tiltale
Sagvolderen, som og det forelagde Vidne Anders Huusmand paa Domben. Men hverken
Sagvolderen eller Vidnet mødte, thi fremstoede Stævne-Vindnerne Annanias Jonassen
Stenhofden og Od Zachariassen ibid: og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse for Sagvolderens Kone udj hans fraværelse, og vidnet Anders Huusmand under
falsmaal i eeget Paahør, som til Stævne-Vidnerne havde sagt, at han vedste intedt at vidne,
som han ikke var nærværende, da det omstævnede skeede. Foegden loed tilføre: at da han er
bleven underrettet om, at dette udeblevne Vidnes foregivende er rigtigt frafalder han samme
for ikke unødvendig at opholde Sagen, som han efter de første beviisligheder forlanger dom
udj; til en Slags Mulct for hans dristighed; hvorpaa Sagen blev til doms optaget.
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Foegden paa Fisci?? vegne contra Selv-Ejerne efter forrige tiltale. Foegden førede Sagen igien
i Retten til doms Erholdelse. Paa samtliges vegne mødte denne sinde Selv-Ejerne Jacob
Fæster og Rasmus Thuesen Yttre-Grotle og sagde at de formeente at hans Majestæt
allernaadigst udj forordninger og i sær efter et Rentekammer Collegii brev af 6te Octobr. 1764
havde befriet bondestanden for Extra-Skattens Svarelse.
Afskeediget.
Uden at opholde sig over den urigtige anbringelse i denne Sag af det paaberaabte Rentekammer Collegii-brev befaller den allernaadigste Exsecutions forord: af 31te Januar: 1769
intedt foregaaende Søgsmaal og dom for de Kongelige Skatters Restance; thi afviises Sagen
til lovlig Omgangsmaade efter høystbemelte forordnings tilhold.
Asses: Nagel har ladet stævne Jacob Svardal for gield efter nærmere indgivende Regning, og i
saa henseende dom at liide til giældens betaling og Omkostningers Erstatning. Den
Indstævnte mødte ikke thi fremstoede Stævne-Vidnerne Annanias Jonassen Stenhofden og Od
Zachariassen ibid:, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den
Indstævntes Hustrue udj hans fraværelse. Citanten forlangte han laugdag givet til HøsteTinget, da og han skal fremkomme med beviis for gielden.
Eragtet
Den lovlig stævnte og ej mødende Jacob Svardal gives lavdag til neste Høste-Ting.
1) Assess: Nagel contr: Dirich Nielsen Storevig
Afsagt.
Den Indstævnte Sagvolder har Selv inden Retten tilstaaet factum, og Sagsørens Paastand for
det bortførte Huus er saa ringe, at man i saadan henseende ikke kand have nødig at uegere
nogen Taxation; thi Kiendes og Dømmes: at den Indstævnte Dirich Nielsen Storevig bør at
betale til Citanten for Huuset de paastaaede to Rixdaler, samt i Processens Omkostning
ligeleedes to Rixdaler, som alt udredes inden 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse
under Exsecution efter loven.
2) Foegden paa just: vegne contra Claus Abrahamsen Domben
Afsagt.
At den Indstævnte i anmoedede Vidners nærværelse og paasyn har uden Skade udtaget
Vinduet i angiverens Stue, som ingen Kroger havde indenfore, og gaaet ind for at udtage
noget Høe, han havde laant ham at ligge paa, er i sig selv ikke noget som kand henføres til
Indbrud og Vold; og videre er ham ikke overbeviist at have giort det eeniste derfore, som kan
siges paa hans foretagende, er en eenfoldig dristighed i at indgaae i en fraværende Mands
Huus, uden, som det synes, at være drevet dertil af en uundgaaelig Nødvendighed; thi hverken
synes tiiden at have vel kundet enda medføre saa stor en foertrang, ej heller synes det lidet
Straae, han havde ladet angiveren faae til at ligge paa, at kunde været klækkeligt til Rædning
for hans Creature; thi Kiændes og dømmes: at Claus Abrahamsen Domben bør for sin udviiste
dristighed at bøde Een Rixdaler til Kinds Præstegiælds fattig-Cassa, som udreedes inden 15
dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under Exsecution efter loven.
Ole Olsen Aalen haver ladet stævne Ole Truelsen Solem for et Hørs, som han i Vinter havde
paa foer for ham, og som han har ladet forkomme, og i saadan henseende til Vidner at anhøre
Dom at lide til Hørsets betaling, og Processens Omkostningers Erstatning. Til Vidner under
falsmaal vare stævnede Peder Rasmussen Sollem og Synneve Pedersdatter ibid. Sagvolderen
mødte, og sagde, at han ved Christie Himmelfarts tiid allereede havde til Citanten frasagt sig
Hørset, og at den siden er forkommet formeedelst at Citanten forsømmede, at hente den,
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meener han ikke kand komme sig ved. Citanten sagde, at Øgen døede fredag efter Pintsedag,
og imidlertiid havde den Sagsøgde brugt den; forresten bad han, at hans Vidner maatte blive
afhørte. Vidnet Peder Rasmussen Solem giorde Eed og vidnede: at Horset var gammelt, og
kunde maaskee efter denne tiids være værd til 3 rd; han saae den, da den kom til den
Indstævnte paa foer, og da saa den gandske god og duelig ud, han saae den og i vaar
fremefter, og kand ikke sige andet, end at den var forsvarlig fremføed, men om han havde sagt
aabøerselen fra sig til Christie Himmelsfarts dag veed ikke vidnet, dog har Vidnet seet den
Indstævnte bruge den efter den tiid, men hvor strængt arbejd han har brugt hende til ved han
ikke; dette var Onsdag efter Pinsedag, og siden saae han den ikke; veed heller ikke, hvoraf
eller paa hvad maade den døede. Vidnet Syneve Pedersdatter Solem et gammelt tilkommen
Menniske, aflagde ligeleedes Eeden, efter at den var betydet for hende og vidnede: at hun
tiener hos forrige Vidne, og saae Hørset i Vinter igiennem, og saae den den heele tiid
igiennem vel ud, og var vel føed, saa at den i vaar drog Plougen ganske vel, den saae gammel
ud, men hvor gammel kand hun ikke viide; ej heller har hun stor forstand paa, hvormeeget
den kunde være værd; hun veed ikke, om Aabørselen for hende blev opsagt; og har hun ikke
seet at Øgen er blevet brugt, siden i Plougtiden, som opholdtes en 8te dage efter Korsmisse;
dog saae hun vel den og siden at gaae paa Marken, uden at skade noget, lige til 3die
Pintsedag, men siden veed hun ikke om hende, førend den døede, men veed ikke paa hvad
maade eller af hvad aarsag den styrtede. Den Indstævnte paastoed, at hans brug med hende
4de Pintsedag var ikke videre end at kiøre 6 Rexler?? af Marken, hvoraf den ingen Skade
enten havde eller kunde have, og til saadant brug med den havde Citanten selv givet ham lov
til; for resten forlangede han opsettelse for at føre conta-Vidner til Høste-Tinget. Citanten
tilstoed vel Aabørselens Opsigelse, men paastoed, at den ikke burde være brugt siden.
Eragtet
Den af den Sagsøgte forlangte Opsettelse for at føre contra-Vidne til Oplysning i Sagen
bevilges til neste Høste-Ting.
Kilde: Tingbok nr. 18
Sidetall: folio nr. 127b-133a
Dato: 22. november 1771
Sted: Hellevigen
Hr. Amtmanden foreholdt Almuen her udj Skibreedet de samme grunde til Extra-Skattens afClarering som paa de forrige Tingstæder; og derpaa loed Foegden paaraabe samme, skiøndt
ikke meere en 4re Mænd af det heele Skibreede indfandt sig med betaling; hvorpaa da en
Mand af hvert Sogn blev fremkaldet som foregave Aarsagen hertil at være en almindelig
fattigdom og uformuenhed hos de fleeste; Dyretiid saavel i Kiøbstæde som paa landen,
fiskeriernes liden tilgang, som det fornemste, der skal hielpe dette Skibreede, da Kornavlingen
her er liden, og uviss, ligesom her og findes eendeel der udj dette aaar har neppe faaet ædeligt
Korn; og slet ingen til fyldest fornødenhed, da alle og enhver maae fast hvert aar Kiøbe Korn
fra Bergen. Imidlertid sagde de, dog, at hvis hans Majestæt allernaadigst ville paabyde en
gang for alle en lignet formye-Skatte, og give nogle aars frist til efterhaanden at afbetale
samme, vilde nok de faae iblandt dem, som kand formaae noget liidet af det yderste gribe sig
an for at betale det, og herudj ville end og alle og enhver af dem viise sin allerunderdanigste
Pligt, allerhelst, naar de bleve forsikkrede om, at det derved allernaadigst skulle forblive, og
Extra-Skatten dermed ophøre.
Anders Jonassen Standal contra Ole Pedersen ibid: efter forrige tiltale. udj Citantens Stæd
nedsatte sig udj denne Sag som laugrettesmand Morten Mathisen Vasbotten. Bægge Parter
mødte, saavel som og Citantens Hustrue og Vidnet Absalon Sundhorvig, som Citanten
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forlangede nu afhørt. Vidnet Absalon Andersen Sundhorvig fremstillede sig derpaa for
Retten, aflagde Eeden og vidnede: at for eendeel aar siden, men hvorlænge, kand han ikke
erindre, maaskee herved en 10 aar siden, da han tienede hos Ass: Nagel, da anammede han
her paa Tinget nogle Penge, dog uden at tælle hvormange det var, hos Citantens Kone eller
hendes Søn, som han skulde levere til afg. Lensmand Niels Andersen Standal, hvilket han og
giorde, dog uden at viide hvortil det eegentlig skulde være, synes dog at erindre at det skulde
være til Skifte-løn; og videre veedste ikke vidnet at forklare. Citantens Hustrue Susanna
Andersdatter forklarede paa sin Siide Sagens Sammenhæng saaledes: at det sidste aar Sal:
Sorenskriver Ravn levede, var hendes forrige mand døed, om høsten, men for at faae
Creaturene fremføed, vilde hun have Skiftet udsadt til foraaret, men til den ende skulde hun
imidlertiid betale paa Skifte-Omkostningerne 5 rd., og disse baede hun sin Søn levere til
Vidnet Absalon Sundhorvig, for at flye lensmanden, men da nu Skiftet om foraaret derefter
holdtes, blev udtaget fuld Skifte-løn, og da hun spurgde afgangne lensmand hvorleedes det da
skulle blive med disse udlagde 5 rd, svarede han indtedt tilstrækkeligt derpaa. Den Sagsøgte
formeente, at siden her intedt tilstrækkeligt beviis var, saa maatte han friefindes for Citantens
tiltale. Men Citanten paastoed dom til betaling. Hvorpaa Sagen blev optaget. Men idet som
ene bleve Parterne for retten saaleedes forligte, at den Sagsøgte skal betale de 3 rd udaf det
paastævnte, samt lensmanden for sit Stævnemaal til dette ting.
Ditto contra Jacob Svardal efter forrige tiltale. Citanten loed tilføre at den Sagsøgte havde
stillet Caution hvorfore han forlangede Sagen udsadt til neste Sommerting.
Eragtet
Den af Citanten Selv forlangede Opsettelse bevilges til neste Sommerting.
Ole Olsen Aalen contra Ole Truelsen Solem efter forrige tiltale. Citanten mødte og forlangede
Dom. Den Sagsøgte mødte ogsaa og sagde, at han havde ladet stævne Citanten contra til
Vidner at anhøre, om at horset var saa gammelt, at det ikke kunde leve, og at han ikke i tiide
havde hentet det tilbage efter tilsigelse, som at lide dom til at erstatte ham hans ibragte
Omkostninger; hvilket Stævnemaal og hoved-Citanten vedtoeg. til Vidner under falsmaal
efter contra-Stævning var indkaldede Mads Marchusen Lechness, Annanias Olsen Lechness
og Torsten Rasmussen Qvellestad. Vidnet Mads Marchusen Lechness giorde Eed, og vidnede:
at den paastævnte hors kiændte han ganske vel, og var dette vel af alder efter hans formeening
til en 16 a 17 aar gl:, men var derhos gandske frisk, saa at det var ikke vel rimeligt at hun
skulde døe af blodt ælde; forresten veed han ikke hverken af, at Contra Citanten sagde den fra
sig, ej heller paa hvad maade eller af hvad aarsag den størtede; i henseende til hørsets værdie
syntes han den kunde være værd til en 5 a 6 rd. Vidnet Annanias Olsen Lechness giorde
ligeleedes Eed, og vidnede: At Øget havde intedt fejl det han kunde see, men kunde maaske
være en 16 aar gammel. Videre forklarede Vidnet at nu i Vaar Christie Himmelfartsdag, da de
vare ved Kierke paa Svanøen, da hørede Vidnet at Ole Aalen spurgde Ole Solem om
hvorleedes det stoed til med tobben hans, hvortil Ole Svarede den farer brav, Ole Aalen sagde
derpaa, gid Jeg havde den hiemme igien, begiærede og i det samme baad til laans hos Vidnet
for at føre den hiem paa; dog sagde han derfor til contra-Citanten, maaskee du har sultet den
saameeget, at den taaler ikke, at hiemføres; hvortil Ole Solem svarede, end?? har Jeg ej, Jeg
trøster mig endnu til at pløye min aaker med den, naar Jeg havde noget til at give den at æde,
men gudbædre det mangler nu, og da sagde Ole Aalen at han vilde komme efter den med det
første, hvis vejrliget var dertil; men Ole Solem sagde vær ikke for hastig, da Jeg har endnu
noget at kiøre med den; og videre veed ikke vidnet; Dette Vidne syntes ogsaa at horset kunde
være værdt til en 6 rd.; Thi det var den bæste hæst udj Sognet. Vidnet Torsten Rasmussen
Qvellestad giorde ogsaa Eed, og vidnede: at han kiændte intedt til Øgen; og veed ikke det
ringeste om den heele Sag; alt hvad han kand sige er dette, at han synes engang at have hørt
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Ole Aalen sige, at den skulde være 20 aar gl:, dog huskede han Da ikke dette rigtig. HovedCitanten forlangede Dom; Contra-Citanten paastoed, at han ikke havde handlet ulovlig med
Øyken; og derfore paastoed befrielsesdom. Hvorpaa Sagen blev optaget.
Hr Rector Boaldt i Bergen havde ladet stævne sin lejlænding paa rectoratets Hvilcken Høyder
paa Hammerset for resterende landskyld, formedelst skriftligt Stævnemaal, saa lydende:
Hvorhos fulgte fra Citanten hans skriftelige Indlæg med restancens beregning, saa lydende:
Men den Sagsøgte mødte ikke efter 3de ganges Paaraab; thi fremstoede Stævne-Vidnerne og
eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse i alle maader, og efter deres
paategning paa Stævnemaalet.
Eragtet
Den lovlige stævnede og ej mødende Hvilkcen Høyder paa Hammerset gives lavdag til neste
Sommerting.
Hr. Rector Boald i Bergen havde ladet stævne Claus Abrahamsen Domben for resterende
landskyld, formeedelst skriftlig Stævnemaal saa lydende: Hvorhos fulgte Citantens skriftlige
Indlæg med restancens beregning saa lydende. Den Sagsøgte mødte ikke efter 3de ganges
Paaraab; thi fremstoede Stævne-Vidnerne, og Eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse for den Indstævnte udj alt, og efter deres Paategning paa Stævnemaalet.
Eragtet
Den lovlig stævnede, og ej mødende Claus Abrhamsen Domben gives lavdag til neste
Sommer-ting.
Giæstgiveren Jens Furresund havde ladet stævne Antonius Antoniussen Stavanger for eendeel
Giæld, samme var skyldig til hans afdøede Fader Jan Battallen, og paa Skiftet er ham blevet
udlagt; og i saadan henseende Dom at liide til betaling, samt Omkostninger at erstatte. Den
Indstævnte mødte ikke; thi fremstoede Lensmanden, og loed til føre, at Stævnemaalet hverken
var forlanget, eller besørget af ham men Citanten havde betient sig af Simon Olsen Stavanger
og hans eegne Drænge, hvoraf dog ingen var tilstæde.
Eragtet
Eftersom Stævnemaalet formedelst Stævne-Vidnernes fraværelse ikke kand afhiemles saa
afviises Sagen til nyt Stævnemaal.
2) Ole Olsen Aalen contra Ole Truelsen Solem
Afsagt
Vel maae tilstaaes, at her hverken ved Hoved- eller Contra-Vidner er tilfulde afbeviist, hvad
enten det paastævnte hørs af mangel paa fodder, ved for stærk Drift, eller andre tilfældig
aarsag er styrtet; men dette er derimod godtgiort, at contra-Citanten har brugt hørset, efter at
han skal have frasagt sig ansvaret derfor, uden at have afbeviist Tilladelse dertil; ja endog
hans eeget førte contra-Vidne Annanias Olsen Lechness siger udtrykkelig, at han klagede over
mangel paa fodder, og dog baed Hoved-Citanten ikke være for hastig at hente den, saasom
han havde endnu meere at kiøre dermed, hvoraf ikke vel kand sluttes andet, end at han i den
korte tiid, han endnu havde den, har drevet den tilstrækkelig, for at kunde faae sit brug
fuldført med den, førend den blev afhentedt; og over alt har contra-Citanten forsømt at tage
besigtelse ved sine Grander over Hørset da det var styrtet, til aarsagens rette Oplysning
derom; eller i øvrigt i mindste maade viiset sig bekymmerlig for i tiide at godtgiøres sin
uskyldighed; af hvilket alt ikke rimelig kand uddrages andet en frygt for Sandhedens
aabenbarelse paa contra-Citantens Siide, og at Horset jo maae være creperet af for stærk drift
tilligemed føddermangel efter Ploug-tiiden. Thi Kiændes og Dømmes: at contra-Citanten Ole
Truelsen Solem bør at betale Hoved-Citanten Ole Olsen Aalen sit Hors efter nærmeste
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Skiønne og Tiidens slette Priis med Fem Rixdaler, samt erstatte ham udj Processens
Omkostning Een Rixdaler og Tre Mark. Som alt efterkommes inden femten dage efter denne
Doms lovlige forkyndelse under Exsecution efter loven.
Kilde: Tingbok nr. 18
Sidetall: folio nr. 161b-166a
Dato: 13.-15. juli 1772
Sted: Hellevigen
Ao. 1772 d: 13de July blev almindelig Sommer Ting holdt paa Tingstædet Hellevigen for
Brantzøe Skibreedes Almue, overværende ved Rettens Kongl: Majests Foeged hr Ass: Jens
Vorm Nagel samt 8de Eedsvorne laugrettes-Mænd navnl: Jacob Carstensen Russeness, Mads
Nielsen ibid, Endre Jonsen Grøneng istæden for Hendrich Andersen Trettevig, Jver
Anthonsen Klungerset, Agnold Jacobsen Mulelie, Søren Hansen Møcklebust; Ole Johannissen
Grov mødte ikke ej heller nogen paa hans Vegne; ligeledes ej heller Jacob Olsen Strømnes;
thi forlangede Foegden dem mulcterede, og udj deres Stæd udnævnede følg. neml: for Ole
Johanissen Grov blev udnevnt Absalon Andersen Sundhorvig, og i stæden for Jacob Olsen
Strømsness blev Johannes Rasmussen Sørguulen.
Eragtet
De tvende uden meldt lovlig forfald udeblivende laugrettesmænd Ole Johannissen Grov og
Jacob Olsen Strømnes bør i følge lovens 1 b: 7 c: 3 art have for sig at bøde tvende lod Sølv
med En Rixdaler til hans Majests Cassa, og igien erstatte Foegden 16 skilling dagl: til den
Mand som istæden er udnævnt.
Foegden paafordrede derpaa Extra-Skatten, men ikke en eniste indfandt sig med betaling,
hvorfore han her ligesom paa de forrige Tingstæder foreholdt almuen Kongens Naaade og
deres uvillighed: hvortil de svarede det samme, som de afvigte høst fremstillede Amtmanden,
med hosføyet tillæg, at tiidene bliver værre og ikke bædre.
Den 14de Ditto continuerede Retten.
Ditto contra Jacob Svardal efter forrige tiltale. Citanten Declarede Sagen afgiort.
Rector Boaldt contr. Hvilken Høyder efter forrige tiltage!! Sagen blev paaraabt, men
Lensmanden sagde, at den ikke var igien paastævnet, da han derav ingen ordre havde faaet, ej
her Stævne Penge betalt.
Ditto contr: Claus Abrahamsen Domben efter efter forrige Tiltale. Lensmanden sagde at
denne Sagen er heller ikke igien paastævnet af samme aarsag som forrige.
Foegden havde paa Justitiens Vegne ladet efter angivelse af Ole Johannissen Grov ladet
stævne Drængen Søren Larsen Grov for beganget Tyverie, og i saadan henseende forhør at
underkastes, og derefter Dom at liide til afstraffelse; ligesom og bemeldte angivne tillige var
Indstævnet. Til Defensor sagde Foedgen sig at have udnævnt Anders Jonassen Standal, som
og mødte. Foegden forlangede da først at angiveren Ole Johannissen Grov maatte giøre sin
forklaring, som da og fremstillede sig udj Delinqventes nærværelse og Paahør, og forklarede,
at han havde fem Punge med forseglede børne-Penge liggende udj en Kiste med godt
forsvarligt laas for, staaende udj en Sængeboe ogsaa med laas for, men om Nøgelen udj denne
undertiden kand have staaet i kand han just ikke nægte for; ved Gregoritiide udj Foraaret vilde
han eengang, som han plejede see efter disse Penge, og da befandt han med sin største
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forbauselse, at en af de største Punge var borte, men kunde ikke merke til at Kisten eller laaset
var brudt; Pengene som var udj Pungen hørede hans myndtling Mari Andersdatter Hofland til,
og meener han, at der vare derudj 25 a 26 rd, hvilket han ikke just saa lige kand viide, førend
det udaf formynderbogen undersøges, da de øvrige Punge hører og samme myndtling til, som
har tiid efter andre arvet adskillige arve-Parter, og som Delingqventen tiente hos han, droeg
han i adskillig anledning mistanke til ham og da han tiltalte ham derfor, nægtede han det, idet
første, men siden tilstoed det, hvorpaa han angav, det for Foegden. Delinqventen Søren
Larsen, frie og uden Jern aflagde da dernest paa Rettens tilspørgende følgende forklaring: at
han veed ikke Selv hvor gammel han er, men han er føed paa gaarden Seljeset i Svanøe Sogn,
af Forældrene Lars Larsen Seljeset og Brite Jversdatter, Faderen er døed, men Moderen lever
endnu og opholder sig hos sin anden Søn Elias Larsen paa Huusmands Plads Sælvigen, siden
Faderen døede har han udj en 7 a 8 aars tiid tient hist og her omkring for fremmede, indtil nu
paa 3de aar han har bestandig været i tieneste hos Ole Johanissen Grov; videre forklarede han
i henseende til Factum at nu i Vinter noget efter Juulen kom han uden at have noget ondt i
tanke af en hendelse ind udj hans høsbonds Sængeboe, og da han merkede, at Kisten som
stoed fremfor Sængen ikke var i laas, fik han lyst til at see, hvad der var udj den, og saae da,
at der stoed nogle Punge, hvoraf han toeg den eene, som han dog ikke troer var den største,
men en af de største, hvorpaa var segl med rødt lak; denne gik han bort med og forvarede for
det første ene i Sængen, hvor han laae, hvor han havde den i tvende dage, siden bar han den
og et par dage i lommen, men da han anden dagen skulde gaa ud i Marken at hente bejte,
mistede han den; og havde han ikke imidlertiid brudt den, eller seet, hvad der var udj; dog
kunde han kiænde og forstaae, at der var Penge udj den; boxe-lommen var ellers oprevet af
Pungens tyngde, førend han gik i Marken; men han kunde slet ikke merke da Pungen faldt fra
ham, thi der var Snee, som han gik tungt udj; han har ikke været af Gaarden fra den tiid han
toeg Pengene og til det blev opdaget; ej heller har nogen af han Familie været der, uden hans
Moder, lige fra Juul af, men det hun var der, var førend han toeg Pengene, men hverken har
han sagt det før eller siiden til hende; han tænkte ikke paa noget vist at bruge Pengene til, men
tænkte, at det var godt at have dem, til han kom videre at han kunde kiøbe sig noget for dem;
Pengene kunde han ikke leede efter, da han merkede de vare mistede, thi der var formeeget
Snee i marken; men siden hans gierning blev aabenbaret har han viist sin høsbond Stædet,
hvor han skulde have tabt dem, uden at finde dem og anden eller videre bekiændelse kunde
Retten denne sinde ikke faae af ham. Retten loed derpaa Angiveren Ole Johannissen Grov
beedige at en saadan Pung med forseglede børne-Penge udj; hans myndtling Mari
Andersdatter Hofland tilhørende er ham imod hans Vilje og Vidende frastiaalet i følge hans
angivelse. Foegden forlangede Sagen til videre forhør og undersøgning udsadt til neste høste
Ting eller Extrating, om behøves skulde, da og Præstens Attest med videre skal foreskaffes.
Imod hvilken forlangte Opsettelse Defensor heller ikke havde noget at erindre.
Eragtet
Den forlangte Opsettelse bevilges til neste høste-Ting eller Extra-Rettes nærmere
berammelse, naar det maatte reqvireres.
Ass: Jens Vorm Nagel havde paa Sr. Jan Jansen Frøckens vegne i Bergen ladet stævne Jacob
Berentsen Nøttingnesholmen for Giæld efter opsagt Obligation, og i saadan henseende til dom
at liide til Capitalens med Renters betaling, samt Processens Omkostningers Erstatning. Og
indleverede hr. Ass: Nagel Obligationen af saadan Indhold: Hvorhos han forklarede at
Citanten har tilkiøbt sig sr. Hendrich Hespes handelsbog, hvorudj og denne giæld var
indbefattet, og paa saadan Maade er blevet Ejer deraf. Den Sagsøgte mødte, og tilstoed
giældens Rigtighed, samt at han var viidende om, at Citanten C Frøchen nu var Ejer deraf og
følgel: hans Creditor derfor men forrestillede, at alt det som veed den indleverede Obligation
var pandtsadt er opbrændt, som er en hver bekiændt og han hverken har eller veed noget at
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betale med. Ass: Nagel forlangede paa Sagførerens Vegne Dom i Sagen, hvormed den
Sagsøgte sagde sig at være fornøyet.
Eragtet
Sagen optages til doms til i Morgen.
Foegden havde ved Lensmanden ladet indvarsle Saug-Ejerne her udj Skibreedet til at beedige
deres angivne Skiørsel for afvigte aar 1771: Fra Indre-Huus Saug mødte Hans Johannissen
Jndre-Huus for hvilken hans giorde angivelse in copia blev forelæst, der han igien inden
Retten mod sin Eed bekreftede. Den anden Ejer af denne Saug navnl: Hans Pedersen JndreHuus er døed. Fra Lille-Høedals Saug mødte Ejeren Mads Jocumsen Lille-Høedal, som
ligeleedes beedigede sin giorde angivelse. Fra Sør-Gulens Saug mødte Peder Pedersen
Sørguulen, og med sin Eed bekreftede, at paa denne Saug er afvigte aar intedt skaaret. Fra
Hauchaaens Saug mødte Anders Larsen Hauchaaen, og ligeleedes med sin Eed befreftede sin
giorde angivelse. Fra Egefiordens Saug mødte ikke Ejerne ej heller mødte nogen fra Tiedals
Saug herover forlangede Foegden sig Tings-vidne af Retten meeddelt, som bevilget blev.
Den 15de Ditto continuerede Retten.
2) Sr. Jan Jansen Frøchen con Jacob Berentsen Lund paa Nøttingnessholmen
Afsagt:
Paa den i Retten fremleverede utinglyste Obligation, som stilet til manden Creditor, og uden
hosfølgende lovlig Transport, kan vel ikke i sig selv regarderes, men da det ved den Sagsøgtes
eegen Tilstaaelse er oplyst at giælde er eegentlig en bog-giæld, som Citanten har tilforhandlet
sig, og som den Sagsøgte veed sig til han nu at være pligtig, saa Kiændes og Dømmes: at
bemeldte Sagsøgte Jacob Berentsen Lund paa Nøttingnesholmen bør til Sagsøgeren hans
nuværende Creditor sr. Jan Jansen Frøchen at betale denne sin tilstaaede Giæld /: forsaavidt
Capitalen, som en Crediteret bog-Giæld uden Renter, betreffer :/ med To Hundrede, Fire og
Tredive Rixdaler dansk courrant, samt erstatte ham Een Rixdaler og Tre Mark udj Processens
Omkostning; hvilket alt udreedes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under
videre adfærd efter loven.
Kilde: Tingbok nr. 18
Sidetall: folio nr. 176a-178b
Dato: 31. aug. 1772
Sted: Stavanger
Aastædsforretning paa Stavanger.
Ao. 1772 d: 31 aug: blev paa den gaard Stavanger i Brantzøe Skibreede og Svanøe Sogn
beliggende foretaget en Aastædsforretning til Merkes og Haaegards Oprettelse med videre
efter reqvisition og forlangende af lejlændingen og beboeren paa det ene brug i gaarden
Rasmus Erichsen imellem ham og hans grande: medhavende følgende 6 Eedsvorne upartiske
laugrettes og Meddoms-Mænd navnl: Ole Knudsen Storøen, Anders Jonassen Standal, Od
Zachariassen Steenhovden, Anders Jacobsen Standal, Ole Jacobsen Hopen, og Anders
Samuelsen Hopen. Foegdens Ordre til Lensmanden om laugrettets Opnævnelse, samt
dommens Paategning til forretningens foretagelse, lyder saaledes: Reqvirenten Rasmus
Erichsen Stavanger havde til bemelte tiid og Stæd ved mundtlig Varsel ladet indstævne sine
Grander Annanias Olsen og Jver Pedersen for de ikke vil oprette og holde den i mellem hans
og deres brug værende, gamle Haagaard; saa og for den uskik, at de bejter forlænge i
Hiemme-hagen om Sommeren, og ikke driver til Støels; og i saadan henseende til stævnte og
ustævnte Vidner at anhøre, og derefter dom at liide, og foraarsagede Omkostninger at erstatte.

213

Ligesaa var og af de Øvrige Opsiddere indstævnte Simen Olsen, Ole Olsen og Enken Syneve
Olsdatter med laugværge, saavel til Veddemæle og Oplysning i Sagen, som og, om behøves
skulde, at modtage, hvad determination Retten i henseende til den og dens brug i anleedning
heraf maatte skiønne fornøden at giøre og foretage. Ligeleedes var og samtlige Ejere navnl:
Giæstgiveren Sr. Ludvig Martens og enken Anna Batallen med Søn Jens Furresund til
forretningen lovlig indvarslede. Til Vidner vare under falsmaal indstævnede Brite
Jacobsdatter Stavanger og Ragnilde Olsdatter ibid: ; hvilke alle indstævnte Personer mødte og
vedtoeg Varselen. Annanias Olsen og Jver Pedersen sagde, at skal der endelig giærdes, saa
formener de at de alle tilsammen bør giære, og ikke de alleene, dette samme formeente og
Ejerne, dog tilstoede de at for mange aar siden loed Citantens formand Erich Stavanger efter
ordre af Foegden ved lensmand og Mænd udmerke gaarden, da de af taabelighed tilstoed at
giøre det, men siden har garen ikke været meere holden; og er her nok herved en 20 aar siden
dette skeede; ligesaa maatte de og tilstaae, at Citanten og hans førmænds brug i henseende til
Ager og Eng har stædse gaaet og været iagttaget efter denne merkes-gaards anviisning.
Citanten sagde, at den eene af hans naboer navnl: Anthons har og deel i denne Merkes-gaard
og har ogsaa giærdet sin part deraf, saa at han ikke har haft noget at stævne eller tiltale ham
for; og hvormange af de andre bør giære eller ikke, fremstillede han til Retten. Simen Olsen,
Ole Olsen og Enken Syneve Olsdatter med laugværge lensmand Abraham Vefring sagde, at
de har deres Parter saa afsiides for sig selv liggende, at de ikke har med deres Merkes og
Haagaard at bestille; undtagen Simen Olsen, som og tilstoed sig nu villig at tage deel i
Gaarden. De førstbenævnte Annanias og Jver sagde at deres Creature gaaer allesammen hove
om hove paa Haabøen og derfore formente de, at den meer ikke mere kunde slippe end den
anden. Citanten sagde, at i henseende til den paastævnte uskik med Creaturene har han ikke at
klage uden over Annanias og Jver og forlangte sine Vidner derom første Vidnet Brite
Jacobsdatter tienende hos Citanten, hørede Eedens forklaring for sig oplæse, aflagde den og
forklarede: at Annanias og Jvers Creature, har saagodt som den heele Sommer igiennem nu
paa een tvende aarstid gaaet her hiemme ved bøe-gaarden, og har snart ikke over en 8te Dages
tiid af gangen været paa Stølen. Det andet Vidne Ragnilde Olsdatter, en datter af Ole Olsen,
hørede og Eedens forklaring for sig oplæse, aflagde den, og forklarede ordlydende med
forrige Vidne. Retten begav sig derpaa, efter at den havde ladet sig underrette om, at alle
boere her paa Gaarden har ligestor nemlig Et Pund Smørsleje, ud paa Marken med Parterne,
og loed sig anviise den paastævnte Haa-gaards Strækning som begynder fra den gamle
garvold ved Qvie-hougen, og gaaer needefter noget kroget, formeedelst de tilstødende Teigers
Situation, /: som dog med Parternes Samtykke paa nogle stæder blev rettet :/ lige til Søen, og
udgiøre efter udmaaling i alt = 476 fafne; alle Opsidderne havde Tæger som stødte paa
Søndre Siide til garen, undtagen Ole Olsen og Syneve Olsdatter; dog har Ole Tæiger
indimellem de andres, og følgelige een og samme Haa-bøe med dem; men Enken Synneve har
sit heele brug paa den syndreste Siide allene for sig Selv, ligesom Citanten Rasmus Erichsen
har alt sit paa den norderste Siide i gaarden allene for sig, og kand hun altsaa ikke siges at
have fornøden haa-bejte med de andre eller at denne omtvistede merkes-gaard kand være
hende i mindste maade vedkommende, men at de 5 andre navnl: Ole Iver, Annanias, Simen
og Anthons bliver de, som samme med Citanten bør at oprette og holde, ligesom og befandtes
at Anthons allereede har giærdet 59 favnde derudj, og erklærede han sig, uagtet han ikke just
var stævnet, at ville være fornøyet med, hvad andeel Retten efter billighed vilde tillægge ham.
Men ligesom nu Retten paa den eene siide ikke kunde nægte Citanten at faae Merkesgar for
sin Ejendom, og at fornævnte ere pligtige til at tage deel udj den, saa maae og observeris paa
den anden siide, at de ere saa uhældige at ligge meed sine Jordeparter udj midden, saa at naar
Enken Syneve eller hendes Efterkommere maatte finde for godt ogsaa at forlanges Merkes og
Haa-gar, faar de atter ogsaa at tage del udj den, i hvilken betragtning Retten skiønnede billigst
at være, at Citanten selv blev tillagt to parter udj denne af ham nu paastaaede Merkes-gaard
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imod at hver af de andre ikkun blev tillagte een Part, der efter udregning udgiør 67 favne paa
hver af dem, da Citanten Selv saaleedes beholder de 135 deraf, hvilke da bleve udviiste,
afmerkede og udstukne til hver i sær, som følger: 1te Stykke til Ole Olsen, som gaar fra Søen
op paa ydste Stordalsbakken tet ved en liiden hammer med et hvidt bleeg udj, hvor der blev
sadt en Merknings-Paale. 2det Stykke til Jver Pedersen, gaaer fra bemt. Paale opefter indtil
midt for Simens saakaldede kornager, hvor og blev sadt merknings-Paale. 3de Stykke til
Simen Olsen, gaaer fra sidstbemt Paale til midt indfor Vold-Ageren kaldet, strax, hvor og blev
sadt Paale. 4de Stykke til Annanias Olsen, gaaer fra sidstbemt Paale til Søe-Vejen, hvor og
blev sadt Paale. 5te Stykke til Anthon Antoniussen, gaaer fra sidstbemt Paale til indst paa
Gejl-hammeren, hvor og blev sadt en Paale; ethver af disse Stykker indeholdende, som sagt
67 favner, og udsadte med Stikker, hvor det for Kroknings Skyld syntes at behøves. Og det
6te og sidste Stykke til Citanten Selv Rasmus Erichsen, fra sidst bemeldte Paale op i den
gamle gar-Vold paa Qvie-hougen, indeholdende de øvrige 135 favner af garen. Og som de af
Anthons allereede oprettede 59 favner nu indfalder udj Citantens eeget Stykke, sagde sig
derom Selv at vilde komme overens enten ved at bortflytte garen, eller godtgiørelse paa
Citantens Siide. Denne forretnings Omkostninger blev derpaa beregnede, som følger:
Stemplet Papier til Actor
Dommen for en dagsforretning
for 4re Dages Diæt-Penge
Skyds-bekostning
Dom?? og skrive penge
Vidners førelse
6 laugrettes Mænd a 24 s:
Lensmanden med Stævne-Vidne
for 8te Personer at stævne
for laugrettet at fremstille
og videre Opvartning ved
forretningen
=

0–4-8
2–0-0
2–4-0
2 – 3- 0
0 – 5- 4
0–2–2
1–3–0

1–4–0
12 – 1 – 14

Hvilke Citanten til Retten Erlæggede med Paastand at faae den igien ved dom erstattede.
Hvorpaa endelig ud af Retten blev saaledes Dømt og
Afsagt:
Den omtivstede Merkes og Haa-gaaard bør at oprettes, og derefter af nærværende saavel som
efterkommende Opsiddere lovforsvarlig vedligeholdes, alt efter den af Retten nu giorde
udmaaling og anviisning under lovlig tiltale for al udviseende mislig opførsel derved. Al
Anmark bør i følge lovens 3 bogs 12 cp: 12te Art: efter gammel Stil at ergae??, drives til
fields af hiemmehagen i det seeniste til den 25de Juny nye Stiil, og ikke derfra at trækkes
hiem igien førend i det tidligste den 25de Aug:, ogsaa efter nye Stiil forstaaet, og hvormed udj
øvrigt ialt forholdes efter forbemte Articuls medføre. Hvad endelig Sagens Omkostninger
angaaer, da kan vel ikke nægtes, at jo Citanten Selv har den største og fornemste Nytte udaf
forretningen, ikke desdomindre har dog de 2de Hoved-Contra-Parter Annanias Olsen og Jver
Pedersen deels med deres modvillighed i at ville oprette Merkes-Gaarden, deels og med deres
lovstridige Opførsel ihenseende til Sommer-bejte givet anledning og fornøden aarsag til
Søgemaal, thi bør hver af dem for sig igien at erstatte Citanten Fire Rixdaler udj
Omkostninger, som udreedes inden 15 dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under
Exsecution efter loven.
Kilde: Tingbok nr. 18
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Sidetall: folio nr. 205a-206b
Dato: 24. november
Sted: Hellevigen
Jacob Hyeness af Nordfiord fremviiste et voxet biørne Skind, som han har Skudt her i
Sibreedet i Guulens Mark, hvilket af Foegden blev merket, og begynder Skud Penger paa
Staføen i Brantzøe Skibr No 347, og endes paa Grimmeland i Førde Skbr. No. 81: Mons
Andersen Klouven fremviiste ligeleedes et voxet biørne Skind, som han har skudt i gaarden
Klouens Mark her i Skibreedet, som blev merket; Skud-Pengene begyndes paa Grimmeland i
Førde Skbr. No 82, og endes paa Gaarden Hellevang i Do Skbr. No 273.
Rector Boaldt contra Hvilken Høyder efter forrige tiltale. Sagen var igien i continuation efter
forrige lovlig indstævnet; men den Sagsøgte mødte ikke; thi fremstoede Stævne-Vidnerne
Ananias Jonassen Steenhofden og Østen Olsen ibid:, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets
lovlige forkyndelse for den Sagsøgte i eeget Paahør. Paa Citantens Vegne mødte Hr.
Birkedommer Rennord, og forlangede nye lavdag givet.
Eragtet
Den igien lovlig stævnede men udeblevne Hvilcken Høyder gives paa Citantens Committentis
forlangende nye lavdag til neste Sommer-Ting.
Ditto contra Claus Abrahamsen Domben efter forrige tiltale. Paa Citantens Vegne mødte hr.
Birkedommer Rennord, og declarede, at denne Person er af en fejltagelse blevet søgt, da
Sagen skulde vedkomme den nye lejlænding, der er kommet paa Gaarden, hvorfore den
ophøres.
Foegden paa just: v: contr: Tyvs-Delinqventen Drængen Søren Larsen Grov efter forrige
tiltale. Delinqventen var igien til vidneforhør, samt Vidner at anhøre indstævnet, hvorhos var
og varslet hans Defensor Anders Jonassen Standal, samt angiveren Ole Johanissen, i hvis
Stæd Foegden udnævnede som laugrettes mand i denne Sag at nedsette sig Andreas
Marcussen Nøttingness. Delinqventen blev frie og uden baand frembragt for Retten, vedblev
sin forrige bekiændelse, sagde sig ikke at have fundet Pengene igien, thi han har heller ikke
siden været paa Gaarden Grov, hvor han kunde søge efter dem i Marken, hvor han tabte dem,
og anden bekiændelse var Retten ikke formaaende til at faae ud af ham. Til forklaring at
giøre, og Examination at underkastes var og denne sinde indstævnede Delinqventens Moder
Brite Iversdatter Sælvigen og hans broder Elias Larsen Sælvig, hvilke bægge mødte, men
paastoed sig i allemaader baade uviidende om og udeelagtige udj denne gierning; paa Rettens
videre tilspørgende Sagde Moderen, at Delinqventen hendes Søn bliver Fiorten aar gammel til
Juul. Delinqventens nuværende Høsbond eller Cautionist Ole Staføen, hos hvilken han siden
sidste Rettesdag har været i huuse var og efter Indkaldelse mødende, og sagde at
Delinqventen i denne tiid hos ham har ført sig skikkelig og, uden at nogen kand have noget at
klage paa ham, og har han ingen anden bekiændelse imidlertid hørt af ham, end den han for
Retten Selv har aflagt. Foegden indlevereede Attest af Oberformynder-bogen om den
borttagne arve-Partes størrelse saa lydende: Hvornest Foegden tilkiændegav, at han havde
beordret Lensmanden at reqvirere Sagen Præsten hr Lexaus Attest om Delinqventens Alder
og omstændigheder, hvilket og var skeed, og belaaved at skulde blive fremsendt til Tinget,
men som mueligens er blevet hindret ved det indfaldende haarde Vejrligt; hvorfore Foegden
tilspurgde fornævnte Ole Staføen om han fremdeles vilde beholde Delinqventen hos sig og
være ansvarlig for hans tilstædeblivelse, hvortil samme svarede, ja; dog, om han merkede
noget uskikkeligt til ham forbeholdt han sig strax, at give Foegden det tilkiænde til Fængsels
Foranstaltning. Og i saadan betragtning forlangede da Foegden formeedelst den udeblevne
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Præste-Attest, Sagen igien udsadt til neste Sommer-Ting, eller om behøves skulde Extra-Ting.
Hvorimod Defensor heller ikke havde noget andet videre for denne gang at erindre.
Eragtet
Den forlangte Opsettelse bevilges.
Johannes Hansen Høedal har ladet stævne Ole Andersen Standal for at have hugget et Træ
eller Furre-gad paa hans Støel, og i saadan henseende til Dom at liide og Omkostninger at
erstatte. Den Sagsøgte mødte ikke, thi fremstoede Stævne-Vidnerne Lensmand Abraham
Andersen Vefring og Anders Helmichsen Øfre-Standal og eedelig afhiemlede Stævnemaalets
lovlige forkyndelse for den Sagsøgte i eeget Paahør, som da tilstoed sig at have hugget en gad
i Store-Høedals fælles Skoug, og havde han tilladelse af den anden der boende Mand til at
hugge et Træ, og tænkte ikke, at det skulde været Citanten til nogen hinder.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Ole Andersen Standal gives lavdag til neste SommerTing.
Kilde: Tingbok nr. 18
Sidetall: folio nr. 228b-232a
Dato: 12.-13. juli 1773
Sted: Hellevigen
Amtmandens Skrivelse til Foegden om 2de Svenske Deserteurer navnl: Neuman og hans
tiener Niels Pedersen dat: d: 3de July 1773.
Ditto om 2de bortrømte Slaver fra Bergen Fæstning, navnl: Christopher Krakow og Tormod
Hansen. Dat: 5te July 1773.
Hvornest Foegden indleverede Restance-Registerne over Extra-Skatten, som og her udj hr
Amtmandens Fuldmægtiges samt de 2de Mænd Simen Larsen Høevig og Isach Pedersen
Dalsbottens overværelse bleve examinerede inden Retten, og beløb Restancen for alle aar
tilsammen 7880 rd 2 mrk. Ligesaa over den resterende forhøyelse-Skat, og over RangSkatten.
Den 13de Ditto continuerede Tinget.
Mons Andersen Kleiven fremviisede til Skudpenges Erholdelse et fuldvoxen ulve Skind, som
af Foegden blev merket, og begyndes Skudpengene paa gaarden Øye i yttre Dale Skibr. No
164 og endes paa gaarden Nordfausche i Jndre Dale Skibr No 75.
Rector Boaldt contra Hvilcken Høyder efter forrige tiltale. Sagen blev paaraabt men ingen
mødte.
Foegden paa just: v: contra Tyvs-Delinqventen Søren Larsen Grov efter forrige. Delinqventen
med sin Defensor var igien lovlig indvarslet til endelig Dom at modtage. Delinqventen
vedblev endnu samme bekiændelse, som føre. Foegden indleverede Sagen Præstens Attest,
saalydende: Hvornest han forlangede Dom til Delinqventens afstraffelse. Defensor sagde sig
indtedt videre til hans bæste at anføre, end alleene dette, at han kand ansees som et barn da
han giorde gierningen, og det derfore muelig maatte synes alt for stærk til at dømme ham som
fuldkommen Tyv, hvilket alt han dog indstillede til Rettens bæste Skiønne og overvejende.
Hvorpaa Sagen blev optaget.
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Johannes Hansen Høedal contr: Ole Andersen Standal efter forrige. Sagen blev paaraabt, men
var denne gang ikke paastævnt, dog mødte Citantens Hustrue, og paa sin Mands vegne
Declarerede, at han til neste høste ting vilde forfriske Sagen ved Continuations Stævning.
Rasmus Monsen Nøsdal paa sin Piges Ingebor Jonasdatters Vegne har ladet stævne Østen
Ananiassen Espeset for Resterende tieniste-løn 2 rd 3 mrk; og i saadan henseende Dom at
liide, og Omkostninger at erstatte. Den Sagsøgte mødte ikke; thi fremstoede Stævnevidnerne
Annanias Jonassen Stenhofden og Sivert Monsen ibid; og eedelig afhiemlede Stævnemaalets
lovlige forkyndelse for den Sagsøgtes Pige Anna Pedersdatter udj hans fraværelse.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Østen Annaniassen Espeset gives lavdag til neste høsteTing.
Hr. Assess: og Foeged Nagel havde ved mundtlig Varsel ladet stævne Hvilcken Høyder
Hammerset for Giæld 13 rd 3 mrk efter forhen ergangne Dom til Enken Anna Caspersdatter
Søndervog, i hvis Sterfboed han har vedtaget at modtage denne giæld til boet for sit Krav udj
samme; og i saadan henseense til dom at liide til det idømtes betaling, og denne Processis
Omkostninger. Den Sagsøgte mødte ikke, thi fremstoede Stævnevidnerne Annanias Jonassen
Stenhofden og Sivert Monsen ibid:, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse
for den Sagsøgte i eeget Paahør.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Hvilcken Høyder gives lavdag til neste Høste-ting.
Johannes Jacobsen Bremness havde ladet stævne Guttorm Nielsen Aanevig for han nu i
afvigte Vaarfiske har opdraget hans garn, og i saadan henseende Vidner at anhøre, og derefter
dom at liide til Erstatning og Processens Omkostninger; til Vidner vare under falsmaal
indstævnede Hans Olsen Sellevig, Truels Johannissen Øfre-Reedal, Andreas Marcussen
Nøttingness og Anders Engvaldsen Hatleset. Alle Vidnerne mødte, men den Sagsøgte ikke,
thi fremstoede Stævnevidnerne Lensmand Hendrich Mejer og Ole Hansen Houge og eedelig
afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den Sagsøgte i eeget Paahør. Citanten
forlangede sine Vidner afhørte. Vidnet Hans Olsen Sellevig giorde eed og vidnede at han, det
andet Vidne Truels Øfre Redal og Citanten droeg ud paa baad sammen en dag for at leede
efter deres garn, og da fandt Citanten ikkun det eene Sett af sine garn og 2de Sæt vare borte;
da de nu rejste i land igien mødte de den Sagsøgte indfor Neschie, som spurgde om Citanten
havde fundet sine Garn, hvortil denne svarede at 2de Sæt fattede han, og baed Guttorm see
efter om han kunde overkomme nogen garn, som hørte Johannis til, hvilket han laavede; disse
fore derpaa i land og skiftede baade, og fore strax ud igien; da Johannes steeg op paa Neschie,
og spurgde efter, om Guttorm var igien indfaren, men da der sagdes nej, foer de ud paa Havet,
saae der Guttorm, og holdt til ham, og spurgde, om han havde seet noget Garn som kunde
høre Citanten til, hvortil han svarede nej, hvorpaa de skiltes ad; og Videre veed ikke vidnet,
uden dette, at de saae Johannes sine Klubber og Oxstøer med merke paa et lidet Støkke uden
for, hvor de traf Guttorm, og vare garnene løste fra Oxstøene og borttagne, og det saaleedes at
folk øyensynlig kunde see, at garne vare af folk løste derfra, og ikke af Vind og Vejr slidte
derfra. Det 2det Vidne Truels Johannissen Øfre Redal giorde ligeleedes Eed, og vidne
ordlydende med forrige Vidne; med tillæg at dette passerede om Torsdagen før Skier-torsdag,
hvilket forrige Vidne og bekræftede. Det 3die Vidne Andreas Marcussen Nøttingness giorde
Eed og vidnede: at han og Vidnet Anders Hatleset laae til fiske i Aanevigen hos Guttorm: og
saaede: at Guttorm havde Torsdagen føre Skiertorsdag bragt garn hiem af Søen, som han
havde ophængt paa Holmen tet ved landet sit; Fredagen derpaa vare de paa Bremnes, da
Johannes fulgte med dem ind til Aanevigen for at spørge efter garnene sine som han allereede
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havde været inde og seet paa holmen og kiendt sig ved, men da var Guttorm paa Søen; men
siden om samme Fredagsaften, da Guttorm var Selv tilstæde, baed Citanten at Vidnet og
følgende Vidne vilde see paa de der hængende garn, og fandt de da een Kavl??, som Johannis
sin broders Navn stoed paa der var i Samfiske med ham; og derpaa kiændte Johannes sig paa
sine eegne og sit fiskefølges vegne ved garnene og toeg dem til sig, som Guttorm Selv saae
paa; og svarede intedt andet dertil, end at han veedste ikke hvis garn det var, og dersom
Johannes kiændtes ved dem, maate han gierne tage dem. Det var ialt 8 bolter Dobbelte garn,
som Johannes toeg igien, og var gejlen borte af dem, men om det var slidet, skaaret eller løse
af kunde Vidnet ikke sige, da han ikke gav saa nøye agt derpaa, og havde Guttorm faaet paa
de torsdagen hiembragte Garn 84 Stykker Torsk, og 22 Haae. Det 4de Vidne Anders
Engvaldsen Hatleset giorde Eed og vidne udj alt eenstemmig med med Vidnet Andreas
Nøttingnes, og sagde derhos: at den eene Ende af garnet var heelt, ligesom afløste eller
udrækent, men den anden var skaaret af; og gejlen var borte.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Guttorm Nielsen Aanevig gives lovdag til neste Høsteting.
2) Af Foegden paa just: v: contra Tyvs-Delinqventen Søren Larsen Grov af Dommer med
laugrett
Afsagt
Delinqventens Tilstaaelse med vidner i Sagen fremkomne forklaringer bekræfter alt det
begangne Tyveries Rigtighed: den af Foegden som Actor i rette lagde Attest af OberFormynder-bogen viiser, at det i følge Simen er et Stort Tyverie efter loven; og af den
indleverede Præste Attest erfares, at Delinqventen da han begik samme, har været over 14 aar
gammel, saa at Defensors Undskyldning i henseende til hans barndom ikke kand finde Stæd;
thi Kiændes og Dømmes: At Delinqventen Søren Larsen Grov bør i følge lovens 6te bogs 17
cap: 37 art og den allernaadigste formildelse udj Forord: af 27de Aprl 1771 at Kagstryges, og
derefter hensettes paa nærmeste Fæstning at arbejde udj Jern sin livs tiid; hvor foruden han
efter samme capitels 40 art: bliver pligtig at betale Igiælde til den bestiaalne Formynder Ole
Johannissen Grov med Sexten Rixdaler, Fem Mark og Tre Skilling, samt bøde dobbelt
saameget udj Tvigiæld, og have sin hoved-lod forbrudt til hans Majestæts Cassa, hvorhos dog
Retten maae anmerke at Delinqventen er notorie intedt ejende. Udj øvrigt henstilles Sagens
Vidne Drift til den høye øvrigheds foranstaltning.
Kilde: Tingbok nr. 18
Sidetall: folio nr. 247a-250a
Dato: 22-24. november 1773
Sted: Hellevigen
Niels Larsen Sundal fremviisede for Retten et Skind af en halv-voxen biørn, som af Foegden
blev merket til Skud-Penges betaling, som begynder paa Gaarden Bache i Brantzøe Skbr No
199, og endes paa Giøringbøe i do Skbr no 391.
Rector Boaldt contra Hvilcken Høyder. Lensmanden sagde, at Sagen ej heller denne gang var
paastævnt.
Afskediget.
Da Sagen nu har trende ting efter hinanden staaet upaatalt, afviises den til nye anlæggelse.
Johannes Hansen Høedal contra Ole Andersen Standal efter forrige tiltale. Citanten
indleverede et Skrifteligt continuations-Stævnemaal, saa lydende: belagt meed Stemplet
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Papier. Ligeleedes indleverede han een besigtelse over den paastævnte gad belagt med St: P:
saalydende: Sagvolderen mødte, og saede at han godvillig vil betale ham det som gadden er
taxeret for; men Citanten sagde, at dette er han ikke fornøyet med, men vil have Dom, da
gadden var ham af meere betydenhed, end de 2 hen??, den er taxeret for. Med-Ejeren af
Skougen Anders Tostensen Høedal mødte, og sagde, at han havde givet Sagvolderen forlaav
til at hugge i fælles Skoug, men just ikke det Træ; dog havde han ikke givet anviisning paa
nogen viss Stæd; Skougen er fælles overalt, og veed han ikke at det derom Støelen, hvad
Skougen er omgaaende, er meere udmerket end det andet, men Citanten har brugt at betiene
sig af den Gad til qveike; Ed kunde Retten ikke paalægge denne, da hverken hans forklaring
egentlig blev modsagt af Parterne, og han tillige i visse maader kand siges interresseret i
Sagen, og ikkun til Væddermæle kand ansees stævnet. Sagvolderen sagde, at han toeg til den
tørre Gad, for ikke at hugge nogen grøn god Skoug hvorpaa bægge Parter indloed Sagen til
Rettens Skiønne og Dom.
Eragtet
Sagen optages til doms til i Morgen.
Rasmus Nøsdal contra Østen Espeset efter forrige tiltale. Citanten mødte og declarerede
Sagen forligt.
Assess: Nagel contra Hvilcken Høyder efter forrige tiltale. Citanten sagde at Sagen var ikke
nu paastævnet, da han meente uden dom at komme til rette med ham.
Rasmus Monsen Nøsdal har ladet stævne Povel Larsen Schorpen for usømmelige Ord mod
ham; og i saadan henseende til Vidner at anhøre, dom at liide og Omkostninger at erstatte. Til
Vidner var under falsmaal indstævnt Carsten Larsen Schorpen, og Andreas Pettersen
Flokeness. Efter paaraab mødte hverken Sagvolderen eller vidnet Carsten Larsen Schorpen;
thi fremstoede Stævne-Vidnerne lensmd Abraham Vefring og Østen Olsen Stenhodfen, og
eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige for Sagvolderen i eeget Paahør, og ligeleedes for
det udeblevne Vidne under falsmaal i eeget Paahør. Det mødende Vidne Andreas Pettersen
Flocheness giorde Eed, og vidne: at i Sommer efter Tinget i Slottens tiid var han med Citanten
ude paa Schorpen for at see efter Sild, og da de en formiddag, dagens Datum kunde ikke
vidnet erindre; men det var Søndags formiddag omtrent Klokken 10, at de paa deres
tilbagerejse lagde op til Schorpen for at tage en baad ud, da kom Sagvolderen need til Søes og
gav sig i tale med Citanten om eegen Skyld, som stoed ham og Citantens fader imellem, og
sagde enten at han havde betalt formeeget, eller og at giælden var uvigtig, hvilket vidnet ikke
til visse kan huske; og iblandt de talemaader, som der faldt, var nogle nærgaaende Ord, som
syntes at sigte til beskyldning for bedragerie baade af Citanten Selv og hans fader; men hvilke
ord det eegentlig var, og talemaaderne Selv, sagde Vidnet paa Rettens tilspørgende at han slet
ikke kunde erindre. Citanten forlangede Vidnet tilspurgt: om han da ikke hørde: at Povel
Schorpen truede ham med at han skulle passe ham op paa Veie og Stie, og at han paa sine
Knæ skulde forbande ham. Vidnet sagde, at han sagde: at han enten skulde treffe, eller og det
var, møde ham paa Veje og Stier; ligesaa hørte han og, at Povel sagde et af deelene enten at
han skulde forbande ham, eller og det var saaleedes: at Gud skulde forbande ham, men hvilket
af delene det eegentlig var, kand Vidnet ikke sige til Visse.
Eragtet.
Den lovlig stævnede Sagvolder Povel Larsen Schorpen gives lavdag til neste Sommer-Ting,
og det udeblevne Vidne Carsten Larsen Schorpen forelægges under lovens falsmaal at møde
til samme tiid for at Vidne i Sagen.
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Søren Jversen Sunde har ladet stævne Mons Berentsen Sunde for fornærmelige Skiælds Ord,
og ulovl: beskyldninger, og i saadan henseende Vidner at anhøre, Dom at liide og
Omkostninger at erstatte. Til Vidner vare under falsmaal indstævnede Pernille Larsdatter
Sunde og Giert Marqvarsen Sunde, og Anna Endresdatter Sunde. Sagvolderen mødte ikke
efter paaraab, ej heller vidnet Anna Endresdatter Sunde, thi fremstoede Stævnevidnerne
Annanias Jonassen Stenhofden og Østen Olsen Steenhofden og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse for Pernile Larsdatter, som er i huuset hos Sagvolderen udj
han fraværelse, og ligeleedes for samme Pernille i henseende til Vidnet Anna Endresdatter,
Eeden?? falsmaal, hvilken og er udj samme huus. Vidnet Gierdt Marqvarsen Sunde giorde
Eed, og vidnede; at i høst noget efter Micheldsdag da Vidnet tilligemed Sagvolderen hans
høsbond stoed en formiddag i løen, og tærskede, kom Citanten til dem, i det han gik og jagede
nogle hæstee af bøen, og da kom de i mund-Snak sammen, og hørede Vidnet iblandt andet, at
Sagvolderen sagde, at han skulde giøre Citanten til en høe-Tyv; og Citanten sagde derimod til
Sagvolderen, af Tyve-Pak er du kommet, og Tyv er du. Og videre veed ikke Vidnet herom;
uden dette at Monsis ord faldt saaleedes, at Citanten skulde have taget det høe fra ham navnl:
Sagvolderen selv, som han sigtede til med sit Snak. Pernille Larsdatter Sunde giorde
ligeleedes Eed, og vidnede: at i vaar een gang hørte hun en løverdags aften at Sagvolderen
sagde: det han skulde giøre Citanten til en høe-Tyv, beskyldede ham for at have stiaalet høe i
fra ham; og truede, at han skulde giøre ham bleeg førend de skildtes ad; og slige Ord, har
Vidnet efter hørt udaf Mons, naar han er blevet vred.
Eragtet.
Sagvolderen Mons Berendtsen Sunde gives lavdag til neste sommer-Ting; og det udeblevne
Vidne Anna Endresdatter Sunde forelægges under falsmaal til samme tiid at møde og Vidne i
Sagen.
Peder Torgersen Svarthumle har ladet stævne Absalon Nielsen Svarthumle for et stort Træ,
han har hugget i Citantens Skoug, og i saadan henseende Dom at liide til Erstatning og
Processens Omkostninger at betale; saavel som og til Vinder i Sagen anhøre, hvor til under
falsmaal vare indstævnede Søren Olsen Svarthumle og Ole Clemmetsen Svarthumle.
Sagvolderen mødte ikke, ej heller Vidnet Søren Olsen Svarthumle; thi fremstoede
Stævnevidnerne Annanias Jonassen Steenhofden og Østen Olsen ibid:, og eedelig afhiemlede
Stævnemaalets lovlige forkyndelse i henseende til Sagvolderen for hans høsbond Simen
Mathisen Svarthumle, og for vidnet Søren Olsen under falsmaal i eeget paahør. Vidnet Ole
Clemmetsen Svarthumle giorde Eed, og Vidnede: at i fior Vinter tiente han tilligemed
Sagvolderen hos Simen Svarthumle arriverende det imens at folket var i Vaar fisket, at
Sagvolderen een nat ikke kom og lagde sig førend mod morgenen, og da Vidnet spurgde ham,
hvor han havde været henne om Natten, svarede han , at han havde været paa Skogen, og
hugget det største træ i Svarthumle marken; og paa Vidnes videre spørgende sagde han at han
havde hugget træet fra Torger, som er Citantens fader, sagde og at han huggede det paa uhreFieldet, som just er Citantens Tæig; natten efter toeg han deres høsbonds hæster og kiørede de
kløvede fiæler af dem hiem, som han vilde have til Kiste-bord; furren har vel vidnet siden seet
at være afhugget, men Sagvolderen har ikke været med.
Eragtet
Den udeblevne Sagvolder Absalon Nielsen Svarthumble gives lavdag til neste Sommer-ting;
og vidnet Søren Olsen Svarthumle forelægges under falsmaal til samme tiid.
Den 24de Ditto continuerede Tinget udj Sagen mellem Johannes Hansen Høedal og Ole
Andersen Standal dømt og
Afsagt
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Forsaavidt Skougen er udeelt og fælles, og denne med-Ejer har givet tilladelse at hugge, saa
kand Sagvolderens forseelse ikke regnes videre, end at han uforsigtig just har udvalgt et
saadant Træ, som han efter dets saa nære Situation ved Citantens Støel kunde ved liiden
Eftertanke sluttet sig til at maatte blive ham i sær fornærmelig, ligesom det formeenes og, at
een vis fordeel deraf navnl: qveike-Spon til Støelsbruger ham behøvet herved; altsaa er det
billigt, at Sagvolderen erstatter ham Træets forliis, som dog meere efter dets belejlighed end
dets eegentlige værdie bør at beregnes; thi Kiændes og Dømmes: at Sagvoldern Ole Andersen
Standal bør at erstatte Citanten denne fornærmelse Dobbelt, efter den paa Træet i sig selv
skeede Taxation, med Fire Mark Danske; samt betale ham udj Processens Omkostninger To
Rixdaler, som alt udreedes inden femten dage efter denne doms lovlige forkyndelse under
Exsecution efter loven.
Kilde: Tingbok nr. 18
Sidetall: folio nr. 255b-257b
Dato: 16. mai 1774
Sted: Espeset
Aastædsforretning paa gaarden Espeset
Ao 1774 d: 16de May blev efter Fr. Prostinde Findes forvalter og fuldmægtig over hendes
Jordegods her udj Sundfiord Sr Hendrich Nitters forlangende paa gaarden Espeset udj
Brantzøe Skibreed og Kinds Sogn beliggende holdt een Aastædsforretning hos hendes der
boende lejlænding Østen Annaniassen til besigtelse og aabodesfalds Taxation, samt videre
undersøgning af hans slette forhold med gaard og huuser, samt sammes Paakiændelse,
medværende følgende Sex efter Foegdens Ordre hertil opnævnede upartiiske Eedsvorne
laugrettes og Meddoms-Mænd navnl: Rasmus Erichsen Stavanger, Niels Andersen Stavigen,
Anders Samuelsen Hopen, Søren Jversen Sunde, Gegorius Desideriussen Indre-Rexten og Od
Zachariassen Stenhofden. Til hvilken tiid og Stæd Reqvirenten bemelte Sr. Hendrich Nitter
paa sin Principalinde Fr. Prostinde Findes vegne havde formedelst lovlig mundtligVarsel ladet
indstævne fornævnte lejlænding Østen Annaniassen for sin mishandling med huus og gaard,
og i saadan henseende at anhøre Stævnte og ustævnte Vidner, gaardens huuses besigtigelse og
aaboeds Taxation at bievære, og derefter dom at liide til sit fæstes fortabelse, gaardens
fraviigelse, aaboeds Svarelse, samt denne forvoldte Processis Omkostningers fuldkomne
Erstatning. Hvorhos sr. Nitter tilkiændegav, at han har tvende gange forhen ladet ham af
denne aarsag udsige, især nu afvigte høst for juul, ligesom og den Sagsøgte skal selv have
laavet i dette aar godvillig at forlade gaarden, i fald huusene ikke til i aar bleve sadte i lovfør
Stand. Den Sagsøgte tilstoed baade udsigelse og Stævnemaalet, men nægtede for, at han vilde
gaae godvillig fra gaarden, hvilket han ikke formener sig pligtig til, da han boer paa et
vanskeligt Stæd ude yderst ved havet, hvor alle materialier mangler, saa at han maae have tiid
til at sette huuserne i Stand, det han af al formue vil stræbe efter. Sr. Nitter formeente, at
saadan øvrigheds fordrag kunde hans Principalinde ikke være tient med, og forlangede derfor
hans fremstillede Vidner om lejlændingens ulovlige behandling med gaardens Styrelse
afhørte, og derefter huusene af Retten besigtigede og deres befindende brøstfældighed taxeret.
I hvilken henseende han da fremstillede den Sagsøgtes 2de Naboer Matthis Andersen Espeset
og Niels Desideriussen ibid:; hvoraf den første da navnl: Mathis Andersen Espeset giorde
Eed, og forklarede: at den Sagsøgte paa en to à 3 aars tiid ikke har aldeeles afslaaet sin bøe;
men ager har han ingensinde lagt igien, skiøndt det kand vel have vaeret noget længer udpaa
aaret, førend de ere blevne tilsaaet, og ere ikke blevne skikkelig giødslede, i sær har StorAgeren ikke paa nogle aar, førend nu i aar faaet giødsel. ligesom han og plejer liidet forsvarlig
holde giærdesgaard. Det 2det Vidne Niels Desideriussen Espet!! giorde ligeleedes Eed, og
vidnede ordlydende med forrige Vidne. Hvorpaa Retten efter Parternes anviisning toeg
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gaardens tilhørende huuse i øyensyn, hvis befinder brystfældighed blev til aaboedsfald taxeret
som følger:
1) Een Røgstue mangler baade tag og bordtag, samt vægge og gulv taget Skade og er
forraadnet af Draabefald, og mangel paa bordklædning, vil koste at sette i lovfør Stand 10 – 0
-0
2) Høe-lahden har tage Skade baade paa Tag og bordtag, samt paa alt tilbehør, vil koste at i
standsette 6 – 0 - 0
3) Koe-floeren taget Skade paa Tømmeret formedelst mangel af bordklædning, vil koste 4 – 0
–0
4) En Smale-flor var i allemaader forraadnet af samme aarsag, maae af nye opbygges og vil
koste 7 – 0 - 0
5) Een Sænge-boe var meeget beskadiget, formeedelst, at den havde staaet lang tiid uden tag
og med liidet bordtag; vil koste at bringe i lovfør stand 4 – 0 - 0
6) En liden Mad-boe mangler for een del baade paa tag og bordtag, vil koste 1 – 0 – 0
7) tømret gar-flor er mestendeels nedfalden og forraadnet, vil koste til igien at forskaffe og
opbygge 14 – 0 - 0
8) Et Stave-Nøst, staaer gandske til needfalds af Vandrøgt, vil og koste til igien at opbygge og
bruge i forsvarlig Stand 12 – 0 – 0
9) Een Søe-boed mangler bordtag med videre, vil koste 2 – 0 - 0
10) Et ild-huus fandtes i nogenlunde lovfør stand. Ligesaa et lidet Svine-huus, og en liden
Høe-Lahde ved Søen
tilsammen = 60 rd
Skriver Tredsindstiuge Rixdaler taxeret aaboeds-fald. Retten besaae dernest ager og Eng samt
giærdes-gaard, der i aar befandtes at være nogenlunde vel behandlet. Sr Nitter forestillede paa
sin Citant hans Principalindes vegne, at, uagtet den taxerede abooed forekom ham alt for
lempfældig ansadt imod den store brøstfældighed, som huuserne befindes virkelig at være udj,
saa er den dog stor nok til at viise, at hun ikke længere kand have fordrag med lejlændingens
Skiødesløshed, uden at hun maatte befrygte gaarden reent at komme i øde, thi paastoed han
dom ?? ham til gaardens fraviigelse, den taxerede aaboeds Svarelse og alle omkostningers
Erstatning, ikke alleene hvad retten for forretningen nu Selv maatte beregne, men og a porte
for opnævnelse, Rejse og tiids Spilde, ialt to Rixdaler og Tre Mark; og saaleedes fra sin Siide
indloed Sagen til doms. Den Sagsøgte paastoed, at han maatte gives fire aars tiid og Rum til at
sette gaardens huuse i lovføre Stand, førend han blev drevet derfra, da een saa stor Reparation
vil have tiid til at kunde skikkelig komme afstæd med, og i forhaabning om at saadan hans
begiæring af Retten blev skiønnet billig, underkaster han og sin Sag til Rettens Kiændelse. Sr.
Nitter, sagde, at dersom saa lang tiids frist skulde forundes ham, som han dog ikke formoeder,
saa som lejlændingen ikke befindes efter sin opførsel at have fortient det, saa maatte han
viide, om og lejlændingen kunde stille tilstrækkelig Caution i denne henseende. Men som
lejlændinge ikke veedste nogen forsikkring at stille, forlangede han som forhen Dom. Denne
forretnings Omkostninger beregnes saaleedes:
Dommeren for een dag forretning 2 – 0 - 0
4re dages Diæt-Penge 2 - 4 - 0
4 ½ Miils Skyds frem og tilbage 2 – 3- 0
Stemplet Papier til Acten 0 – 4- 8
Dom og Skriver-Penge 0 – 5- 4
Vidners førelse 0 – 2- 2
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6 laugrettes-Mænd paa eegen Kost à 2sk 2 – 0 - 0
Lensmanden for Stævnemaal, Rejse,
laugrettet at fremstille, og videre
Opvartning ved forretningen 1 – 4 - 0
= 12 – 4- 14
Hvilke Tolv Rixdaler, fire Mark og fiorten Skilling Sr Nitter til Retten erlagde med igientagen
Paastand om samtlige Omkostningers Erstatning. Endelig tilspurgde Retten Parterne om
gaardebrugets leje, og hvor stor avlingen kand være derpaa hvortil de svarede, at Skylden er
1pd 12 mrk Smørleje, og hvad avlingen angik, da sagde lejlændingen at han kand føede til en
20 Nød og avler en 14 à 16 tdr Korn, ligesom aaringerne ere til. Hvorpaa udaf Dommen
tilligmed laugrettet blev saaleedes Dømt og
Afsagt:
Foruden at den Sagsøgtes slette Opførsel med sin gaards bestyrelse og Dørkning, nu paa nogle
aars tiid giør han saameget meere uundskyldelig i henseende til hans Efterladenhed med
huusenes vedligeholdesle, saa sees og af Rettens derover holdte besigtelse og skiønnede
Taxations Summa til aaboedsfald, det samme allereede er gaaet saavidt, at Ejerne ikke efter
lovens 3 b: 14 cp: 30 art: kand være holden med at holde sig til avlens lovfæstelse; imidlertiid
kan dog ikke lejlændingen nægtes den ham i bemte art: tilkommende visse tiids forelæggelse
til Reparation, hvilket, omendskiøndt man vel kan see, at Ejeren har haft al Taalmodighed
med ham, dog ikke endnu ret nøyagtig og determineret befindes at være skeed; thi Kiændes
og dømmes: At den Sagsøgte lejlænding Østen Annaniassen bør inden tilkommende 1775
aars udgang at have sadt gaardebrugets tilhørende huuse udj lovfør Stand, til hvilket da at
godtgiøre og beviise ham altsaa forbeholdes Rett og Frihed til en lovlig besigtelses og Skiøns
forretning derover at lade holde; men i mangel af saadan huusernes lovføre Istandsettesle til
den forelagde tiid, bør han at have sit fæste forbrudt, gaaarden, som da bliver Ejeren til frie
Disposistion og bortbøxling, til 1776 aars rette far-dag fravige, og da ikke alleene tilsvare den
nu taxerede aaboeds falds summa, med Tredsindstiuge Rixdaler, men og hvad videre
brøstfældighed imidlertiid formeedelst hans vedblivende Skiødesløshed maatte foraarsages.
Udj Processens Omkostninger betaler Østen Annaniaseen til Citanten i alt Femten Rixdaler,
som udreedes inden femten dage efter denne Doms lovlige forkyndelse under videre adfærd
efter loven.
Kilde: Tingbok nr. 18
Sidetall: folio nr. 273a-275b
Dato: 11.-13. juli 1774
Sted: Hellevigen
Mads Olsen Grytten fremviisede for Retten et Skind af en Voxen Gaupe til Skud-Penges
Erholdelse som af Foegden blev merket og gaaer Skud-Pengene fra Gaarden Holstad No 3 i
Aschevolds Skibr og endes paa Gaarden Schor i bemte Skibr No 195.
Foegden loed tilspørge laugretten og tilstæde værende Almue, om disse 2de her af Skibreedet
med Spedalsk Syge befestede Personer navnl: Marte Tollefsdatter Svarrestad, og Anders
Andersen Vadsetter er Selv noget formaaende til at yde til deres Indlemmelse udj Hospitalet?
Hvortil samtlige svarede, at den første har ikke een Skilling at betale med; men hvad den
anden angaaer, da skal han vel udj Skiftet efter Moderen være tillodnet omtrent een Snees
Rixdaler udj ubetydelige Skrab-Vahre; men naar hans underholdning, udreedelse og
Indsendelse skal bekostet, formeente de at ikke meeget kunde blive til overs; for resten er
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Faderen en fattig Mand, og har een anden Søn, som er en Krøbling; saa at de desaarsage
syntes at det var billigt, at denne Søn nøed frie Indlemmelse.
Assess: Nagel contra Hvilcken Høyder efter forrige tiltale. Sagne var ikke heller denne gang
paastævnt.
Peder Torgersen Svarthumble contr: Absalon Nielsen ibid: efter forrige tiltale. Lensmanden
tilkiændegav, Sagen at være forligt.
Rasmus Monsen Nøsdal contra Povel Larsen Schorpen efter forrige tiltale. Citanten mødte og
tilkiændegav at Sagvolderen igien til dette ting var i continuation udaf forrige lovlig
indstævnet til videre Vidner at anhøre og derefter Dom at liide ifølge Hoved-Stævnemaalet.
Paa den Sagsøgtes vegne mødte Lasse Jonsen Sælvigen, med tilstaaelse af lovligt
Stævnemaal, og begiæring om anstand til neste Ting, da han imidlertiid med Citanten vilde
see til at forliiges. Citanten forlangedesit under falsmaal indstævnte Vidne Anders Andersen
Nøsdal, som var mødende, afhørt da han derefter ikke vilde modstaae Opsettelse, om
Sagvolderen imidlertid paa billig maade vilde forliige sig. Vidnet Anders Andersen Nøsdal
giorde da Eed og vidnede: at han i fior noget efter Sommer-tinget var paa baad med Citanten
og Anderas Flogenesset i Silde-fiske ude paa Schorpen; en Søndags formiddag, da skulde
rejse tilbae hiem igien lagde de i land paa Indre-Schorpen for at tage en baad ud, som der
stoed udj et nøst, og var Citanten tilhørende; og i det de sadte baaden ud kom Povel Schorpen
need til dem, og gav sig i Snak med Citanten, om noget Giæld, som denne skulle før eengang
have stævnet ham for, og spurgde, hvad slige Skit Stævninger skulde til, og sagde, at han
havde været bedraget af Citantens huus, men om dette skulde være meent Citanten Selv eller
hans fader, kan Vidnet ikke sige; og herunder viisede Povel sig hidsig, og bandede; Citanten
baed om freed; men den anden sagde: at Citanten handlede ikke som en fagen Karl, men som
en fandte, og om han saa skulde sige som en bedrager. derpaa gik de i baaden, og Povel gik
med Knyt haand bag efter, dog rørede han ikke noget ved Citanten; og da de lagde fra land
sadt Povel sig need paa en Steen, og hørte Vidnet han da beede Gud om at han vilde hevne
ham paa Rasmus, som da skiød til Vidne paa det passerede, hvortil Povel svarede: lik gir
forbandede Mors. men at han skal have truet med at passe ham op paa Veje og Stier, kan
Vidnet ikke sige, at han hørte; men skiældte og bandte saalænge de kunde høre ham; og ialt
dette var Rasmus gandske tolsindig??, uden at han den heele tiid giennem gav mindste
ubesindigt ord af sig. Citanten sagde at det forrige gang forelagde Vidne, som er broder af den
Sagsøgte fra faldt ham, da han formeente at de førte Vidner var nok til at overbeviise ham om
sin uforskammede Opførsel.
Eragtet
Den forlangede og tilstaaede Anstand i Sagen bevilges til neste høste-Ting.
Søren Jversen Sunde contr: Mons Barexten Sunde efter forrige tiltale. Citanten mødte og
tilkiændegav Sagen igien lovlig indstævnet, Sagvolderen i hvis Stæd som laugrettesmand i
denne sag nedsadte sig Johannes Olsen Valvigen, tilstoed og Stævnemaalet. Citanten
fremstillede det forrige gang forelagde Vidne Anna Endresdatter Sunde, som aflagde Eeden,
og forklarede under samme Eed, at hun har aldrig hørt nogen beskyldning af den Sagsøgte om
Citanten, eller veedste det mindste om dette imellem dem; og derpaa blev demitteret. Citanten
forlanged det passerte i Sagen beskrevet, og Sagen opsadt til høste-Tinget, til fleere
bevisligheder at føre. Den Sagsøgte forlangede ligessaa opsettelse for at stævne contra.
Eragtet
Den af bægge Parter forlangte Opsettelse bevilges til neste høste-ting.
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Peder Jacobsen Ousen havde ladet stævne Samuel Hendrichsen Krogen, fordj han ulovl: har
sadt Creature hen paa hans Ejendoms øe Tiir-Øen kaldet, og i saadan henseende til Vidner
derom at anhøre, og derefter dom at liide for sit foretagende og Omkostninger at erstatte. Til
Vidner var under falsmaal indstævnt Sagvolderens Hustrue Magrete Nielsdatter Krogen.
Saavel Sag-Volderen, som Vidnet mødte ikke, thi fremstoede Stævnevidnerne Annanias
Jonassen Steenhofden og Østen Olsen ibid: og eedelig afhiemlede Stefnemaalets lovlige
forkyndelse saavel for Sagvolderen som for Vidnet under falsmaal udj bægges eeget Paahør.
Eragtet
Den lovlig stævnede men udeblevne Sag-Volder Samuel Hendrichsen Krogen gives lavdag til
neste Høste-Ting; til hvilken tiid og Vidnet Magrete Nielsdatter Krogen forelægges under
falsmaal at møde.
Michel Olsen Indre-Botten havde ladet stævne Gregorius Desideriussen Indre-Rexten for
Giæld 6 rd og i saadan henseende dom at liide til betling og Omkostningers Erstatning. Den
Sagsøgte mødte ikke efter paaraab, thi fremstoede Stævne-Vidnerne lensmd Abraham
Andersen Vefring og Østen Olsen Stenhofden og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige
forkyndelse den Sagsøgtes Hustrue udj hans fraværelse.
Eragtet
Den lovlig stævnede, men ej mødende Gregorius Desideriussen Indre-Rexten gives lavdag til
neste høste ting.
Siur Hansen Steenvig havde ladet stævne Enken Mari Pedersdatter Horsevig med laugværge
for giæld 4 rd 2 mrk 4 s:, og i saadan henseende Dom at liide til betaling og Omkostningers
Erstattelse. Sagvolderinden mødte ikke; thi fremstoede Stævne-Vinderne Annanias Jonassen
Steenhofden og Østen Olsen ibid:, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse
for den Sagsøgtes Søn Peder Andersen Nordvigen udj hendes fraværelse.
Eragtet
Den lovlig stævnede men udeblevne Sagvolderinde Mari Pedersdatter Horsevig gives lavdag
til neste høste- ting at møde med laugværge for at tilsvare Sagen.
I følge hr. Amtmand Theistes Ordre havde Foegden hr Assess: Nagel ladet indkalde SkydsSkafferen for Vefrings Sogn Ander Halversen Tingnesset, som og Skafferne for Kinds Sogn
Jens Bloch Furresund, for inden Retten at giøre deres forklaring, af hvad aarsag ej Skyds var
tilsagt for hr Obristes Fasting paa hans Rejse fra Førde til Smørhafn forrige aar ved sidste
land-Sessioners holdelse. Paa Anders Tingnessets Vegne, han var paa sin Rejse til Bergen
mødte hans Søn Lensmand Abraham Vefring og forklarede: at han Selv kom fra Førde med
Obristens Ordre om Skyds til hans fader; men hans fader svarede at han har Amtmand
Knagenhielms skriftelige Ordre for, at Vefrings Sogns Almue skal være frie for at skydses
udefter fiorden; og desuden vare alle folk i fisket. Jens Furresund mødte Selv, og forklarede,
at som førbrudet ikke kom over en halv tiime førend Obristen Selv, var det umueligt at have
Skydsen parat.
Den 13de Ditto continuerede Tinget.
Foegden giorde samme Quæstion for som paa forrige Tingstæder om godt giørelse udj
landskylden paa de affældte gaarder til lejlændingerne; og hvorpaa og samme Svar blev givet,
og hvorover Tings-Vidne blev udstæd.
Kilde: Tingbok nr. 18
Sidetall: folio nr. 291b-293a
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Dato: 24.-26. november 1774
Sted: Hellevigen
Foegden tilspurgde laugrettet og tilstædeværende Almue om de 2de Tyvs-Delinqventer
Rasmus Abrahamsen og Søren Grov heraf Skibreedet intet skulde være ejende til Selv at
kunde betale deres underholdnings og varetægts Penge med? Hvortil samtlige svarede, at alle
og eenhver veed, at disse omspurgte Personer er slet intedt ejende. Herover forlangede
Foegden Tings-Vidne af Retten, som udstæd blev.
Den 25de Ditto continuerede Tinget.
Assess: Nagel contra Hvilcken Høyder efter forrige Tiltale. Citanten frafaldt Sagen da han
meente i mindelighed at komme til rette derom.
Rasmus Monsen Nøsdal contra Povel Larsen Schorpen efter forrige tiltale. Citanten
declarerede Sagen forligt.
Søren Sunde contra Mons Berentsen ibid: efter forrige Tiltale. Bægge Parter mødte og
Sagvolderen erklærede, at om han i ubesindighed har talet noget ord paa Citanten tager han
dem tilbage, og erklærer at han intedt ondt har paa ham at sige, og tilstaaer, at betale ham sine
Omkostninger igien tilbage med 2 rd 2 mrk 4 s: ; hvormed Citanten sagde sig at være
fornøyet, og frafaldt Sagen.
Peder Jacobsen Ousen contr: Samuel Hendrichsen Krogen efter forrige tiltale. bægge Parter
mødte, og Sagvolderen tilstoed at han i fior havde sadt fem Smaler derhen, men sagde at han
havde Ole Puhervigs Tilladelse dertil; bemte Ole Pudservig var og mødende, men nægtede for
at han nogensinde har givet ham tilladelse til at sette Smaler paa den øe, da Ejeren Peder
Olsen Selv der havde sine Smaler gaaende. Citanten sagde, at da han nu havde den
Indstævntes eegen tilstaaelse behøvedes ingen Vidner afhøres, og forlangede Dom. Den
Indstævnte beklagede, at han endog mistede sine Creature, saa det var ham tungt endog at
liide noget der for, og forlangede Opsettelse, men kunde ikke foregive nogen aarsag til hvad
ende.
Eragtet
Da Sagvolderen ingen lovlig aarsag for at foregive til sin forlangede Opsettelse, kand den
heller ikke bevilges, men Sagen optages til Doms til i morgen.
Michel Olsen Indre-Botten contr: Gregorius Desideriussen Indre-Rexten efter forrige tiltale.
Sagen var ikke igien paastævnt og lensmanden sagde at han meenede den at være forliigt.
Siur Hansen Steenvig contra Enken Mari Pedersdatter Horsevig efter forrige tiltale.
Lensmanden havde at declarere Sagen forligt.
Anders Larsen Vefring contr: Lars Andersen Ousøren. Sagen var igien lovlig indstævnet, men
de Sagsøgte mødte ikke, thi fremstoede Stævne-Vidnerne Annanias Jonassen Stenhofden og
Hans Oddesen ibid:; og eedelig afhiemlde Stævnemaalets lovlige forkyndelse for den
Sagsøgtes Hustruer i hans fraværelse. Citanten beklagede at han havde efterladt Regningen
hiemme, og derfore begiærede den Sagsøgte igien forelagt til Sommerting.
Eragtet
Efter Citantens forlangende gives Lars Andersen Ousøren igien lavdag at møde til neste
Sommerting, og tilsvare Sagen.
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Lensmd Abraham Andersen Vefring har som Ind-Cassator efter Elias Vallestad ladet stævne
Hvilcken Høyder Hammerset for resterende Auctions-Penge 1 rd 5 mrk 10 s: for kiøbte vahre
paa Auctionen, og i saadan henseende Dom at liide til betaling og Processens omkostningers
Erstatning.
Den Sagsøgte mødte ikke efter tvende ganges paaraab; thi fremstoede Stævne-Vidnerne
Annanias Jonassen Stenhofden og Hans Oddesen ibid:, og eedelig afhiemlede Stævnemaalets
lovlige forkyndelse for den Sagsøgte udj eeget paahør.
Eragtet
Den lovlig stævnede og ej mødende Hvilcken Høyder Hammerset gives lavdag til enste
Sommer-Ting at møde og tilsvare Sagen.
Anders Halversen Tingness har ladet stævne Simen Marcussen Nøttingness for giæld 5 mrk??
og i saadan henseende dom at liide til betaling og Processens Omkostningers Erstatning. Den
Sagsøgte tilstoed, at han havde faaet en halv-tønde Øll hos Citanten for 10 mrk og derpaa har
han betalt ham 1 rd 3 mrk 8 s: saa at han ikke er ham skyldig meere, end 8 s:; dog maalede
han ikke halvtønden og veed ikke hvad han toeg. Lensmanden, som mødte paa sin faders
vegne, sagde, at efter maalet beløb halvtønden sig til meere, men overalt har han ikkun betalt
fem Mark, og meere end de resterende fam mark fordres ikke. Den Sagsøgte tilbøed sig at
giøre Eed, da han ingen Vidner havde.
Eragtet
Da Citanten ikke Selv, er tilstæde, og kand erklære sig paa den Sagsøgtes tilbud om Eed,
udsettes Sagen til neste Sommerting.
Den 26de Ditto continuerede Tinget.
Peder Jacobsen Ousen contr: Samuel Krogen
Afsagt:
Den af den Sagsøgte paaskudte Tilladelse om lejlændingen Ole Puservigs tilladelse at
hensette sine Smaler paa denne Øe, er ikke alleene af ham inden Retten benægtet; men var og
desuden i sig selv utilstrækkelig, saa som ansøgt hos een in-competent Person, da det erfares
at Citanten maae have forbeholdt sig Selv, denne øe til eegen fornødenhed. Thi kiændes og
dømmes: at den Sagsøgte Samuel Hendrichsen Krogen bør at bøde til Citanten ligesom for
lokke-tan?? et lod Sølv med Tre Mark Danske; betale ham Græs-leje for alle fem Smaler med
To Mark og Otte Skilling, og endelig Erstatte ham Een Rixdaler og To Mark udj Processens
Omkostning, som alt udreedes inden femten Dage efter denne doms lovlige forkyndelse under
Exsecution efter loven.
Kilde: Tingbok nr. 18
Sidetall: folio nr. 304b-305b
Dato: 30. mai 1775
Sted: Hellevigen og Stavanger
Ao 1775 d: 30te May blev paa den Gaard Hellevigen udj Brantzøe Skibr og Svanøe Sogn
beliggende holdet Skougdeelingsforretning, med samt paakiændelse af fornærmende
Skoughugst i fælles Skoug efter forlangende af Giæstgiveren Ludvig Martens, som Ejer og
beboer af bemte Hellevigen og Ejer af 4re brug udj Stavanger; medhavende følgende hertil
efter Foegdens Ordre opnævnte Eedsvorne laugrettes og Meddoms-Mænd navnl: Helle Larsen
Vaagene, Anders Jacobsen Standal Hans Pedersen Knabestad, Berendt Mosesen Alvoren,
Morten Andersen Endestad og Knud Andersen Vallestad. Foegdens Ordre til laugrettets
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Opnævnelse med Dommerens Paategning til Tægtedagens berammelse lyder saaledes. Til
benævnte tiid og Stæd havde Giæstgiveren Sr. Ludvig Martens formeedelst mundtlig Varsel
ladet indstævne giæstgiveren i Furresund Sr. Jens Bloch Helmer for at tilsvare hvad han har
hugget i Stavangers og Hellevigens felles Skoug i vinter tilligemed sin lejlænding Rasmus
Erichsen Stavanger, som og er indstævnet for hans fornærmelige Skoughugst, bægge derom at
anhøre stævnte og ustævnte Vidner og derefter dom at liide til Erstatning og betale Processens
Omkostninger. Ligesaa vare stævnede bemte Jens Furresund og hans broder Anders Jansen
Batallen som Ejere for 2 pd Smør i Stavanger, samt hans Velærvhd. Hr Hendrich Lexau, som
Ejere for 1 pd i samme gaard, item samtlige 7 Opsiddere paa gaarden Stavanger, navnl
forbenævnte Rasmus Erichsen og Jver Pedersen, der ere Jens Furresunds og Anders Batallens
lejlændinger; Anthonius Anthoniussen, som er Sr. Lexaus lejlænding og Simen Olsen,
Annanias Olsen, Enken Syneve Olsdatter med laugværge, og Enken Kari Larsdatter med
laugværge, alle Citanten Ludvig Martens lejlændinger alle til et lovligt Skoug-bytte og
deeling, for at lade sig fradele for hans Ejendom i Stavanger 4 pd Smør, og 12 mrk Smør for
Hellevigen, som han selv bruger, samt til Omkostninger at svare eftersom eenhver af Retten
bliver paalagt. Til Vidne om Skoughugsten vare under falsmaal instævnte Lasse Jonsen
Sælvig og Anthonius Olsen Stechebek og til Veddermæle i henseende til deres anstødende
modmerker vare ligeleedes varslede Elias Østensen Ousevig og Niels Andersen Stavig.
Samtlige Indstævnte mødte, uden Hr. Lexau, Anders Batallen, Elias Ousevig og Niels
Stavigen; thi fremstoede Stævne Vidnerne lensmd Abraham Andersen Vefring og Carsten
Ottesen Steenhofden og eedelig afhiemlede Stævnemaalets lovlige forkyndelse for Hr. Lexaus
Pige Orloug Jversdatter udj hans og Hustrues fraværelse, for Ander Batallen og de 2de andre
udj eeget Paahør: Jens Furresund sagde: at han vilde gierne tilstaae at han har ladet hugge een
12 a 13 træer af Furre og lidt furre-brænde til en par ?? favne af Krækse-Skoug, forresten
sagde han, at i al den tiid hans Salig fader Ejede disse 2 pund i Stavanger, toeg han aldrig
noget af Skougen, men Martens har selv den heele tiid igiennem baade selv hugget og ladet
andre hugge i Skougen, som alle tiider skal kunde beviises om det fornødengiøres. Rasmus
Erichsen tilstoed at han i Vinter har efter Ejeren Anders Batallens Ordre hugget 6 Stokker til
ham; og til sig selv, har han ikkun hugget en Stok uden noget til Torvalder og anden huusfornødenhed, samt 12 Stykker som til gar-Paaler, hvorudaf han har overladt til andre en 9 a 10
Stykker, og det øvrige er brugt til gaars fornødenhed; forresten sagde han, at Martens og hans
lejlændinger har den heele tiid igiennem hugget langt meere, end paa deres Part kunde
komme. Martens sagde at fra forbigangen tiid mindes han ikke, hvad som skeed er, og dette
kommer ikke herved, som paataler ikkund, hvad nu er skeed, og hvad der har foranleediget
ham til denne Sag imidlertiid tilbøed han sig ikke at ville agte paa Skoughugsten, naar de
kand komme overeens om Skougbyttet, saa at han kunde faae al sin Ejendoms Skoug paa en
Stæd samlet i det ringeste for de 4re pund i Stavanger, men samtlige lejlændinger indvendede,
at paa den maade maatte de komme til at savne garveed og videre; vilde han derimod, naar
Hellevigens andeel, som ere immatriculeret gaard for sig selv, havde de faaet sin deel udbyttet
lade siden Stavangers Skoug deele udj 7 gode og 7 slettere Tæiger; for at ethvert brug
saaleedes kunde faae een god og een ringere Tæig, vilde de Selv være Retten behielpelige i at
bytte, som ellers blev umueligt, uden at koste Situations Kort derover, hvortil hverken deres
eller hans lejlighed strækker sig; og naaar Tæigerne saaleedes var delte og nummererede,
kunde der trækkes blinde lodder derom til hvert brug. Hermed declarerede Martens sig
fornøyet, og saaleedes frafaldt sine Vidner og Skoughugstens Paatale. Retten begav sig derpaa
i Marken med samtlige Parter, og paa deres eegen anviisning og efter deres eeget Skiønne og
godtbefindende afdeelede gaarden Hellevigens skoug ved følgende Merkes-linier, navnl:
Merket begynder nordenfra ved Søen paa een Stæd kaldet Sommerstuen, hvor der ligger en
stor Jordfast Steen, fra hvilken det gaaer i lige Strækning op paa høyeste Storedalsfieldet,
hvor der i et lidet berg blev hugget X, som viiser need til benævnte Steen; derfra gaaer det paa
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høyeste Storedals-rejsten?? strax inden for et lidet Skar, hvor der og i blev hugget X i bierget;
derfra paa høyeste Store Steenfiældet hvor der blev sadt een Steen med Vidner; videre gaaer
merket i Søe paa Store-Stien søndenfor Kiørsel-Vejen, hvor der atter blev sadt en Steen med
Vidner; derfra længer sør paa een Rab, nordest paa dybevaagen, hvor og blev sadt een Steen
med Vidner; derfra gaaer merket i vest efter høyeste Rabben nordenpaa Dybe-Vaagen, og i
lige Strækning til Søen. Da dette var forrettet, hvorved Gaarden Hellevig, hvad Skougen
betreffer, saa vel furre som birk og videre er blevet adskilt fra Gaarden Stavangers Skoug,
fremstillede samtlige Ejere og lejlændinger sig for retten og forestillede, at Stavangers Skoug
bliver umuelig deelet ved een forretning og deres lejlighed er ikke at giøre saa store
Omkostninger; thi vare de overenskomne om, at deele denne imellem sig selv, og begiærede
at det ene Forretning med det, som nu var bestilt maatte sluttes, da de desuagtet fandt sig udj,
hvorleedes Retten maatte finde for godt at repartere de nu paagaaende omkostninger.
Forretningens Omkostninger beregnes saaleedes:
Dommeren for en dags forretning 3 – 0 - 0
for 4re Dages Diæt 2 – 0- 0
for 5 miiles Skyds frem og
tilbage med baad 2 – 4- 4
St: P: til Acten 0 – 4- 8
Dom og Skriver-Penge 0 – 5- 4
6 laugrettes à 2 ?? efter Vejens
længde 2 – 0 -0
Lensmanden for 14 Personer at
stævne, laugrettet at fremstille og
videre Opvartning ved Forretningen 2 – 3 - 0
tilsammen = 14 – 3- 0
Hvilket fiorten Rixdaler og Tre Mark Citanten til Retten erlæggede, med paastand af faae den
ved dom reparteret; hvorom de af Retten blev saaleedes dømt og
Afsagt:
I blandt Ejerne befindes Hr. Lexau ikke at betiene sig af Stavanger Skoug til eegen
fornødenhed; thi bør han for deeltagelse i Omkostningerne frie at være; men bægge de øvrige
Med-Ejere Jens Helmer i Furresund og Anders Batallen tilligemed samtlige Syv Opsiddere
paa Gaarden Stavanger bør hver for Sig igien at erstatte Citanten Een Rixdaler og Tre Mark af
Omkostninger; men de øvrige Omkostinger tillige, med kost og tæring forblive for Citantens
eegeen Regning; det idømte udreedes inder videre adfærd efter loven.
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