


FORORD 


Bjerkreim Tingstue ble oppf0rt pa Bjerkreim en gang i slutten av 1500
tallet. Tingstuen ble benyttet til rettsm0ter, vanligvis et par ganger om 
aret, og det foreligger rettsprotokoller fra disse m0tene fra 1613 og ut
over. Jeg har gatt gjennonl protokollene som finnes oppbevart idag, i 
tidsrommet 1613 - 1637, dvs. en tidsperiode av 25 ar, og foretatt avskriv
ning til dagens sprakbruk. 
Jeg har vrert i tvil onl hvorvidt omskrivningen skulle gj0res fullstendig til 

dagens sprakdrakt, men fant det mest riktig a ikke foreta omskrivninger i 
st0rre grad enn n0dvendig for a oppfatte og forsta innholdet. Den snir
klede skrivematen er saledes i en viss grad beholdt. 
Tingb0kene gir et godt innblikk i de mange forhold pa den tiden. Mye 

var sa ganske forskjellig fra idag, srerlig de strenge moralbegrepene, bruk 
av voId og de harde straffene. Likevel, personnavnene er stort sett de 
samme som benyttes idag, trots 350 ars mellomrom. 
I 1613 far vi opplyst at en ku er verdsatt til 3 daler. Dette blir en nyttig 

malestokk nar vi skal bed0mme straffeutmalingen. 
Den vakne leser viI ogsa merke seg at i 1619 er det nevnt skysskarer i 

bygden, en nedenfor broen og en nord i bygda. Bjerkreimbroen var altsa 
oppf0rt allerede i 1619. 
Bjerkreimskirken brant som kjent i 1628, men dette omtales ikke i ting

b0kene. Det er saledes nrerliggende a anta at brannarsaken har vrert 
utenfor menneskenes herred0mme, f.eks. ved lynnedslag. 
Jeg har ikke tatt med nlalstevner i denne perioden, som ble holdt pa 

Espeland, Store Svela, Eikeland, Hetland, Vinningland, Vikesa, Lille 
Svela og Eik i 0rsdalen. Men ellers er tingb0kene fullstendig avskrevet. 

Oremo den 15. oktober 1986 

Paul Tengesdal 
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0VRIGHETEN 

Pa denne tiden var Christian 4. konge over Danmark og Norge. Han 
regjerte i over 50 ar (1596 - 1648) og satte, pa grunn av sin store virkelyst 
og mangeartede interesser, spor etter seg pa mange omrader. Han var 
sterkt interessert i 0konomiske muligheter i Norge; med a sette igang 
s0lv- og malmgruver, og foretok dessuten en rekke reiser til Norge. Ad
ministrasjonen ble effektivisert, og Magnus Lagab0tes Landslov fra 1274 
- 1276 ble oversatt til dansk og utgitt som Christian 4. Norske Lov i 1604. 
Han deltok i flere kriger som 0dela statens finanser og medf0rte drastisk 
0kning av skattetrykket. Som et ledd i styrkingen av forsvaret var det han 
som la grunnlaget for en egen norsk hrer i 1628. 

Kongens ombudsmann ute i landsdelene var lensherren. Han var ogsa 
en fjern og opph0yd person, og kaltes i alminnelighet «befalingsmann» 
eller «junkeren». Fra kongsgarden i Stavanger administrerte han Sta
vanger Len, det viI si aIle bygdene mellom Agder og Hordaland, det som 
fra gammel tid svarte til det sakalte Rygjafylki eller na Rogaland Fylke. 
Kongsgarden i Stavanger var sentrum for rettspleien i hele lenet. Hit 
matte man for a hente stevninger over folk, unntatt de sma sakene som 
bondelensmannen skulle stevne. Lensherren gay ogsa ut forordninger 
som ble lest av fogden pa bygdetingene sammen med kongebrevene. 

I tidsrommet 1613 - 1637 var lensherren pa bes0k i Bjerkreim to 
ganger. Lensherre Gabriel Kruse (1616 - 1621) var pa skibredetinget 19. 
januar 1618 og lensherre Henrik Bilde (1621 1634) pa skibredetinget 
29. januar 1625. 

I tingb0kene st0ter vi ofte pa fogden. Fogden var lensherrens tjener og 
ombudsmann. Han handlet i lensherrens navn. Overalt hvor den menige 
mann kom i ber0ring med staten, var det fogdens hand han m0tte f0rst. 
Sa godt som hele den lokale administrasjonen gikk gjennom fogden. En 
vesentlig del av dette styret ble ut0vd ved hjelp av bygdetingene, hvor 
fogden var administrator. 

Fogdene vi m0ter i denne perioden var Tor S0ffrensen som ble etter
fulgt av 10rgen Lauritsen som sa etterfulgtes av Mats Nilsen, deretter 
S0fren Pedersen og tilsist Bent Svendsen. 
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Fogden hadde en medhjelper i hvert skibrede, lensmannen eller bon
delensmannen som han ogsa stundom kalles. Det var 5 slike lensmenn i 
Dalane; i Bjerkreim, Helleland, Lund, Sokndal og Egersund Skibrede. 
Lensmannen var alltid en bonde, og alltid en av de beste i bygden. Han 
var pa den ene siden ombudsmann for fogden og h0rte med i administra
sjonen, som det laveste trinn, og pa den annen side en slags tillitsmann 
for b0ndene i skibredet. I perioden 1613 - 1637 m0ter vi lensmennene; 
Villads Vikesdal, Laurits Svela og Peder Bjerkreim. 

De tre som her er nevnt, lensherren, fogden og bondelensmannen, ut
gjorde forvaltningsorganene. De s0rget for at domsstolene fungerte, 
men de var ikke domnlere selv. Det var derimot lagretten og lagmennene. 

RETTERGANGEN 


Rettergangen foregikk de Is pa stevne, dels pa ting. Stevne var et mer 
tilfeldig sammenkallet rettsm0te som ble holdt nar man ikke 0nsket a 
vente med avgj0relsen til tingtiden var inne, eller nar saken heIst matte 
avgj0res pa astedet. Typiske astedssaker som skyldsetting, tvist om vei
rett, jordbytte o.s.v. ble alltid behandlet pa stevne, kalt malstevne (saks
stevne). A v ting var det to slag, skibredeting for hvert enkelt skibrede 
(Bierkrims schibredz thinngh) og fjerdingsting for flere skibreder sam
men (Eggersundtzs fierdinngs thingh). De kaltes med et felles navn 
«bondeting» til forskjell fra lagtinget i Stavanger, som var felles for Ry
fylke, Jreren og Dalane, det vil si Stavanger lagsogn. 

Skibredetingene ble holdt hvert ar om vinteren f0r og etter jul, tiden 
for fjerdingstingene var srerlig var og h0st, mens lagtinget i Stavanger 
holdtes om sommeren til Botolvsmess (17. juni). Lensherren og lagman
nen deltok i rettsm0tene pa lagtinget i Stavanger, men viste seg ikke re
gelmessig pa tingene i bygden. 

Lagmannsombudet ble opprettet ved midten av det 12. arhundret, og 
han skulle vrere radgiver for domsmennene og for partene, men lagman
nens rettsbelrering ble alt i det 13. arhundret, under visse forutsetninger, 
jevngod med en donl. Lagmannen etablerte seg sonl en overinstans, og 
krevde at f0r sakene kom til ham skulle det ga dom hjemme i bygden, av 
den sakalte lagretten. 

Lagretten var den faste kjerne i alle de gamle domsstolene. Av b0nde
ne var noen tatt ut tillagrettsmenn. Deres fremste oppgave var a sitte i la
gretten, en nevnd pa 6 eller 12 menno 12 var n0dvendig nar saken gjaldt 
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liv og cere. Lagrettens gjoremal var mangfoldige; markegang, arveskifte, 
vurdering av skade, av skatteevne, av hus, jord og annen eiendom, men 
f0rst og sist var lagretten en domstol. 

Hvem som skulle fa sete i lagretten ble utpekt av fogden eller lensman
nen, men f0rst matte han, f0rste gang han ble tatt ut, fare til Stavanger og 
der m0te for lagtinget og avlegge ed for lagmannen. Dermed kunne han 
ta sete i lagretten. 

Ombudet som sorenskriver, eller «tingskriver» som han i begynnelsen 
gjerne kaItes, ble opprettet for a skaffe lagretten kyndig hjelp. Ombudet 
kom i stand fra 1592. Sorenskriveren fikk monopol pa a sette opp dom
mer, skj0ter eller andre rettskraftige dokumenter, og tjente som sekre
tcer for lagretten. Senere opptrer sorenskriveren som dommer sammen 
med lagretten, til slutt dommer alene, med lagretten som vitner. Hundre 
ar etter at sorenskriverombudet var opprettet, i 1688, tok Christian 5. 
Norske Lov skrittet fullt ut og reduserte lagrettsmennene (untatt i visse 
saker: odels- og eiendomsretter samt livs- og ceresaker) fra dommere til 
rettsvither. Fra da av forsvant ogsa tingordningen slik den her er beskre
vet. I perioden 1613 - 1637 m0ter vi f0lgende sorenskrivere; Nils H0gh, 
Peder Nilsen Krag og Henrik Hansen. 

A VSONE MED FOGDEN 


I tingb0kene m0ter vi ofte uttrykk som «soning», «sone», «avsone» el
ler «vcere uti minne med fogden". Det betyr rett frem, a vcere kommet til 
et forlik, uten at det er faIt dom i saken pa forhand. Fordelen ved a ga til 
«soning» var dobbel, vedkommende slapp en lei rettergang og dessuten 
slapp en billigere fra det. Den som begikk et rettsbrudd, hadde valget 
mellom a «a lide etter loven eller sone derfor» - og valget ble gj erne det 
siste. 

Soningen var aItsa en frivillig sak der fogden (og lensherren) alene 
kunne avgjore boten. Boten, som etter loven kunne vcere meget stor, ble 
i mange tilfeller ikke innkrevd fullt ut. Soningen inngikk saledes som et 
naturlig ledd i selve rettergangen. Det var ikke alltid at avsoningen ble 
innfort i tingboken, eller at det ble utstedet noe dokument, derfor kan vi 
regne med at noen av de mindre kontroverser nok har gatt oss forbi. 
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ALMIJEN 


Skibsredetinget var det man i gammel tid kalte allting eller almen
ningsting. Det viI si aIle selvhjulpne b0nder skulle m0te frem nar buds
tikken gikk. Senere tok en det ikke sa n0ye med dette, allikevel var det 
fremdeles en «menige almue» til stede pa aIle ting, i motsetning til stev
nene. 

Nar det gjaldt rettergangen var almuens deltakelse na sterkt innskren
ket. Opprinnelig var almuens vedtak den rettsstiftende dom. N a spurtes 
det ikke mere etter tingmennenes mening. Men de var allikevel ikke helt 
glemt. En gammel og viktig funksjon stod igjen. Almuen gay skussmal
et vitnesbyrd til det go de eller onde - om en bestemt person. AIle om
budsmenn pleide a skaffe seg en slik attest nar de la ned sitt very. 

Det kommer klart frem av tingb0kene at almuen enna hadde evnen til 
a opptre samlet i sp0rsmal som angikk bygdens ve og vel. De «samtyk
ker» i ansettelse av lensmann. De forhandler med fogden om nye skatter, 
men nar det kom til stykket matte b0ndene som regel gi etter. 

Almuen, som var til stede, kom fra hele bygden. Mange av den sakalte 
«menige almue» var nok lagrettsmenn som hadde vcert i Stavanger og av
lagt ed for lagmannen. 

Det var tross alt enda litt av en cere a bli lagrettemann. I 10pet av perio
den 1613 til 1625 (det mangler rettsreferat fra 5 av disse 12 arene) er det i 
alt 57 forskjellige lagrettemenn som h0rer hjemme i Bjerkreim. 

Og sa rna en regne med noen m0tte av interesse for de saker de visste 
skulle behandles, andre av ren nyskjerrighet, og sikkert flere av gammel 
vane. Kanskje alt i alt bortimot 100 mennesker var m0tt frem. 

FOGDEN OG SORENSKRIVEREN p.A REISEFOT 

Skibredetingene ble holdt om vinteren. I Dalane var det 5 skibrede
ting, og pa Jceren 9. AIle ble holdt like etter hverandre, og da var det for 
fogden og sorenskriveren a reise fra det ene tinget til det neste. 

Rundt i aIle tinglag var det tatt ut skysskarer, en eller to i hvert tinglag. 
Disse hadde blant annet til oppgave a skysse fogden og sorenskriveren. I 
Bjerkreim ble det nyttet to skysskarer, en nord i bygden, og en S0nne
nom broen. Fogden og sorenskriveren reiste ut fra Stavanger, og nyttet 
skysskarene i bygdene de for gjennom. Hver skysskar m0tte med to ut
hvilte ridehester, en til fogden og en til sorenskriveren, og sa bar det pa 
hesteryggen til neste skysskar. Det fantes kun ride- og kl0vveier i den 
tiden. 
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F0rste tinget startet i Bjerkreim Skibrede, som i den f0rste tiden ble 
holdt omkring midt i januar maned. Fpgden og sorenskriveren la i veg fra 
Stavanger over Lura, Austradt og til Aigard, videre over Bodlestad, Kyl
lingstad, Nordasen, Fuglestad, Skj(eveland, Vikesa og kom sa til Svela, 
Vikesdal eller Bjerkreim, alt etter hvor lensmannen holdt hus. Der over
nattet de, f0r de uthvilte og sammen med lensmannen, reiste til tingstuen 
pa Bjerkreim. 

Etter rettsforhandlingene, vanligvis over en dag (men kunne ogsa ga 
over to dager), reiste fogden og sorenskriveren videre til neste ting som 
var Hetland Skibredeting (Helleland). Sa bar det videre til Lund, Sokn
dal og Egersund for deretter a fare gj ennom tinglagene pa J(eren som var 
Voll, Kvia, Haugland, Haug, Klepp, Gand, Sola, Goa og Jatun, for en
delig a komme tilbake til Stavanger igjen. Vanligvis tok denne rundturen 
ca. fern uker. 

FJERDINGSTINGET I EGERSUND 


Det ble hvert ar holdt fjerdingsting i Egersund (pa Sletteb0 eller Ar
stad) som gjaldt for Dalane. For J(eren ble fjerdingstinget holdt pa Haug 
i Klepp. Fjerdingstinget var et representasjonsting. I Egersund m0tte aI
le 5lensmennene fra sine skibreder i Dalane, sammen med hver sine 6 la
grettesmenn, altsa tilsammen 35 representanter, foruten fogden og so
renskriveren. Pa fjerdingstinget ble straffesaker behandlet, som gjerne 
f0rst hadde v(ert pa skibredetinget. Det ble dessuten lest opp kongebrev, 
nye forordninger, eller fogden skulle forhandle med b0ndene. 

Gjennom disse 25 arene (1613 - 1637) ble det lest opp en rekke konge
brev og forordninger, som ogsa gjaldt for aln1uen i Bjerkrein1. Her skal 
nevnes noen: 

1613 	 Det skal gis en 1/2 daler som manedsl0nn for hvert n1anns
verk til h(eren. 

1616 	 Ingen rna la seg lede til a hugge eller selge noe t0mmer til 
fremmede eller utenforstaende skippere eller kj0pmenn. 
Med det aller f0rste, uten all unnskyldning, skal vardene 
langs veiene gj 0res ferdige. 
Vapnene skal hoI des ferdige, og v(ere beredt til a m0te til 
m0nstringsplassen nar det blir gitt beskjed. 
Den skytterbaten som almuen har staende i Stavanger er 
forfart av regn, sol og vind, og rna settes istand, samt bygge 
naust og oppbevare segl, redskap og alt tilbeh0r, om de viI 
unnga a matte pakoste en ny for egen regning. 
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Kongebrev om ny myntinndeling. 

Almuen ble minnet om sin plikt til a gi tiende av alt fiske, 

korn samt annen avl til kongen, kirken og presten. 

Plikt til a nytte merkede mal ved alt salg og kj0P av salt, 

korn og annet. 

Almuen rna la gj0re ferdig, ved f0rste leilighet, aIle almenne 

broer og veier, savel som veivardene. 


1618 	 En skytterbat skal almuen i Dalane og Jreren bekoste ved 
f0rste leilighet, tillandvern mot rikets fiender, sa stor at det 
kan ro 60 mann pa hver side av den, og viI koste halvfemten
hundre og ti riksdaler a bygge. 
Arlig underhold til galeien (krigsskipene). 
Forandring av mynten. 

1623 	 Lagmannen har befalt at aIle stevninger skal tas pa Kongs
garden, Stavanger, unntatt de sma sakene som bondelens
mannen skal stevne. 

1626 	 En ny jordebok over den arlige landskylden, samt herlighet 
i fiske, god avl eller sagbruk for aIle garder i Stavanger len 
skal forfattes og sendes til Akershus. (Jordeboken kalt 
«Gragasen» ). 

1628 Idette aret ble den norske hreren opprettet, og dette lyder 
slik som referert 8. september 1628 (se avskrift lenger ute). 

1633 Kongelig sendebrev, at fanger skal f0res til fogdens gard. 
Brev om kirkens reparering og vedlikehold. 

1635 	 Kongebrev om at Stavanger-marknaden er forandret til a 
holdes St. Hans dagen. (Stavanger-marknaden ble oppret
tet i 1622 og ble da bestenlt til a vrere 16. oktober). 
Skattebrev - 10 mann skallegges i lag og gi 10 riksdaler. 
Apent brev om 10sgjengere. 
Et sendebrev om at de som ikke har pass fra sin husbonde 
de har tjent, eller er tjenestel0se, skal anholdes og gis til 
tjeneste hos en rerlig mann. 

1637 -	 Kongelig sendrbrev om oppkj0P av mar, rev og ulveskind. 

HERREDAGER 


Herredagene ble holdt regelmessig hvert 3. ar (fra 1599) og var en be
tegnelse for m0te av rikets stormenn. I slike forsamlinger ut0vet kongen 
sin domsmakt ved a holde retterting, hvor de st0rste og betydeligste 
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sakene ble behandlet. I 1607 ble det holdt herredag i Stavanger, hvor 
kongen, Christian 4. deltok (f0rste kongebes0k pa 100 ar). 

Tingb0kene forteller om herredager i Skien (1619), Trondheim 
(1625), Christiania (1628, 1634) og Bergen (1637). Fra 1660-arene ble 
herredagene avskaffet. 

BJERKREIM TINGSTUE 

Pa skibredetingene matte foruten lensmannen og lagretten, ogsa fog
den og skriveren vrere til stede. Lagrettemennene, sammen med de b0n
dene som ellers er m0tt frem, dannet tingalmuen. H vert tinglag hadde 
sin tingstue «med bord, benker og all annen dens forn0dne tilbeh0r» som 
det het seg. B0ndene eide tingstuen og holdt den vedlike. Hvor Bjerk
reim Tingstue la, er det ingen beinveges beviser pa, men det finnes flere 
prov pa hvor plasseringen rna ha vrert. 

I tingb0kene kan vi lese stedsangivelser som: - pa Bjerkreim tingsted 
- Egersund fjerdingsting pa Bjerkreim - Bjerkreim skibredeting pa 
Bjerkreim - pa Bjerkreim rette tingsted - pa Bjerkreims berammede 
tingstue - pa Bjerkreims tingstue. 

Den 2. november 1633 har sorenskriveren f0rt i pennen: «Bieffretten 
Betient Paa Birckerims Skibberedtzting - - - » og videre i n10terefera
tet «Paa Tingstuffen, bieff ophest en Semie emellum - - - - ». Skibre
detinget ble altsa holdt pa tingstuen tidligere i arene 1619 og 1620 er det 
angitt «Bjerkreim skibredeting pa Bjerkreim». Av dette rna det altsa vre
re fastlagt at tingstuen la pa Bjerkreim. 

Under samme tinget, den 3. november 1633, ble det under rettsm0tet 
hentet et lammeskind fra R0ysland, og da kunne ikke tingstuen ha ligget 
sa langt borte. 

Landskylden pa Bjerkreim var 10 far, 2 far var gammelt kirkegods 
(1360 - 1370 kirkested), og ved reformasjonen 1536lagt under kongen. 

Med kirken pa Bjerkreim som sentrum i bygden og kongens gods like 
ved, var det naturlig at tingstuen ble plassert nettopp her, kanskje like 
s0nnenfor kirken. Da kunne de ogsa ringe med kirkeklokkene nar tin get 
var satt, slik som skikken var og loven tilsa. 

Nar tingstuen ble oppf0rt, vites det ikke. 
Fra gammel tid var Thenxudall (Tengesdal) n10teplass og tingsted. 

Dette ble endret omkring 1380, da administrasjonssenteret f0rst ble lagt 
til Bjerkreim. Men end a i 1442 ble en semje gjort pa Tengesdal, sonl sy
ner at Tengesdal etter gammel vane fremdeles var m0testedet. At det 
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har vrert noen tingstue i denne tiden er lite sansynlig. Riksstyret hadde li
te behov for stadig kontakt med almuen, fordi det bare gikk ut meget fa 
kongebrev, og sjelden eller aldri kom nye skatter. Brev om leidangsut
bud ble f.eks. i det 14. arhundret ikke lest opp av sysselmannen pa tinget, 
men av presten foran kirked0ren. Riksstyret i Norge var i tiden 1350 
1500 altfor svakt til a kunne 0ve noe press pa almuen. Men sa kom en ny 
tid. Fra Kj0benhavn ble det etter hvert, gjennom det danske lensstyret, 
bygget opp en effektiv administrasjon. Vi kan merke pa de stigende skat
tene ut gjennom det 16. arhundret (fra 1519 og utover) hvordan grepet 
igjen festnet. Mest sansynlig er at tingstuen ble oppf0rt sist pa 1500-tal
let, kanskje en tid etter at lensmannsombudet kom istand i Bjerkreim 
(f0rst nevnt i 1563). 

Tingstuen bestod av et rom, kanskje 12 x 12 alen i flatemal, dvs. om
kring 60 m2 I rommet vardet godt med benker a sitte pa. Et par sma • 

glassvinduer slapp inn tilstrekkelig lys til rommet. Der var ingen ovn i 
stuen, og det kunne vrere rettelig kaldt pa den hardeste vinterstid. 
Kanskje det var kulden som skremte tingmennene 17. januar 1617. De 
fikk bare bestemt hvem som skulle fare tillagtinget og hvem som skulle 
vrere skysskarer det aret, f0r m0tet ble hevet. Og sa fortsatte de dagen et
ter i stuen hos lensmannen pa Svela. 

Hvor lenge tingstuen var i bruk vites ikke n0yaktig. I tingtavlen i Chri
stian 5. Norske Lov fra 1688, er fjerdingstingene forsvunnet. Likeens er 
lagrettsmenn redusert fra dommere til rettsvitner. Pa det viset forsvant 
hele det svrere apparatet, som disse bondetingene satte i stand, og tings
tuen ble saledes overfl0dig etter a ha vrert i bruk i omkring 100 ars tid. 

RETTSM0TET ER SATT 


I tingstuen var det midt pa gavlveggen plassert et langbord, nrerpa 4 
meter langt, og godt meteren bredt, med benker omkring. Bordet hadde 
plass for de ialt 12 lagrettsmenn (dommerne) samt fogden, sorenskrive
ren og lensmannen. Det hersket nok alltid en rangordning ved bordet, 
med fogden midt pa bordlengden, sorenskriveren og lensmannen ved si
ne sider, og de eldste og lengstvrerende lagrettsmenn deretter. 

Nar lagrettsmennene hadde benket seg omkring bordet, fann sorensk
riveren frem tingboken, blekkhuset og fjrerpennen fra skreppa si. Og slik 
ble tingboka f0rt: «Bierkrims schibredhthing som thinnged bleff och 
ahngich 11 january anna 1633. Neruerinndis kong: mays: jouged Thornn 
S¢ffrennsenn, Niels H¢gh thingschriffuer och Vellatz Vigisdall lenns
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mannd. Domsmenndenn som retenn besat ere: Knud Vigisdall, Thorgier 
Skiffuellannd, Lauritz Suelle, TholluffSuelle, Utorum Sunnduor, Anders 
Saghlannd, Olluff Iffuisdall, Giermannd Ryssland, Peder Kleppeliie, 
Tholluff Skieffuellannd, Olluff Giederimb och Erich i Aassenn.» 

Sa ble det nedskrevet hvem som skulle « farre thUlaugtinged thill Bo
tolphi f¢rst komindis, och der att gi¢rre dieres laugrets eed for laugmann
den - - - ». Og sa ble de forskjellige sakene tatt opp til behandling. Det 
var straffesaker - fra de sma og for sa vidt uskyldige, f.eks. «nidt Orum 
Thinngsdall for hand haffde slagenn enn h¢nne ihiell for hanns grannde 
udafffrj ville och forsett» - til de helt store som drap og blodskamssake
ne. Og sa var det handelstvister eller oppgj0r som var uteblitt, for ikke a 
glemme de mange eiendomstvister. 

Vi far ofte h0re om pergamentsbrev som ble fremlagt i retten. Dette er 
ugarvet, renskrapet og glatted dyrehud, noe som viser at papiret enda ik
ke var kommet i fullt bruk. 

N ar rettsm0tet var ferdig, ble tingboken opplest og alle tingmennene 
skulle sette sitt segl (bumerke) under. Bumerkestempelet var utf0rt av 
metall, messing eller s0lv, og var lagrettsmannens personlige eiendom. 
Det var like bindende som personlig underskrift, og ble nok brukt av den 
grunn at man ikke kunne skrive. Det matte alltid oppbevares pa et trygt 
sted, sa det ikke skulle kunne misbrukes. 

Bumerket ble trykt inn i lakk, og dommene var saledes beseglet. 

DE ELDSTE TINGB0KENE 


Den eldste sorenskriverprotokollen i Norge som er bevart frem til 
idag, er tingboken for Jreren og Dalane for aret 1613. Srerlig interessant 
er det at f0rste m0tereferat i denne boken gjelder Bjerkreim skibrede
ting (11. januar 1613), og altsa det eldste i Norge fra sa gammel tid. Ting
b0kene fra andre bygder i landet er meget yngre. De eldste er to proto
koller fra Sol0r fra 1633 - 1634, og Sol0r og 0sterdalen fra 1638 1639 
og en fra Nordfjord som tar til i 1641. 

For Jreren og Dalane finnes sammenhengende rekker av tingb0ker 
med mindre avbrytelser: 1613, 1616 - 1620, 1622 - 1631, 1633 1645, 
1650 - 1659, 1663 1669, 1671 - 1680, 1682, 1684 og utover. Radstue
retts- og bytingsprotokoller fra Stavanger er delvis bevart fra 1617, lag
tingsprotokoller fra 1637. Tingb0kene for Ryfylke tar til 1616. Disse 
tingb0kene fra Rogaland har srerskilt stor interesse fordi de er de eneste i 
sitt slag fra sa gammel tid, og viser oss rettsordningen ute i bygdene i aIle 
detaljer. 
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Tingboken var en offentlig protokoll. Den ble utlevert av lensherren, 
og nar den var utskrevet, brakte sorenskriveren boken tilbake til skri
verstuen pa Stavanger Kongsgard. Her ble den oppbevart i arkivet, og 
her kunne folk senere fa utskrifter av den. 

MANDAG 11. JANUAR 1613 

Pa Bjerkreim skibredeting var fogd Tor S0ffrensen, tingskriver Nils 
H0gh og lensmann Villads Vikesdal tilstede. Domsmenn som retten be
satt er: Knut Vikesdal, Torger Skjreveland, Laurits Svela, Tollef Svela, 
Guttorm Sundvor, Anders Sagland, Olav Ivesdal, Gjermund

o 
R0ysland, 

Peder Klippali, Tollef Skjreveland, Olav Gjedrem og Erik i Asen. 

SAKI: 
Tollak Tengesdal og Sven Eikeland skal reise til Botolvsmess til f0rst

kommende lagting, og der avlegge lagtingseden for lagmannen. 

SAK2: 
Avsonet, Villads Vikesdal og Guttorm Sundvor med fogden, fordi 

Vigstein Espeland har gitt Sven Eikeland et knivstikk. Pa grunn av sin 
fattigdom skal han bare gi 6 daler til kongen innen f0rstkommende 
fastelaven. 

SAK3: 
Avsonet, Gjermund Ognedal for et 0ksehammerslag han slo sin gran

ne, Tore Ognedal, gav derfor 2 daler. 

SAK4: 
Avsonet, Olav Ivesdal for at han i vanvare skar Olav Steinson pa Gje

drem i handen med en kniv, gav derfor 3 daler. 

SAK5: 
Avsonet, Helge Apeland skar Olav Gjedrem i handen med en kniv, 

skal derfor gi 2 1/2 daler innen f0rstkommende fastelaven. Dette lovet 
Nils Helland pa HeIges vegne. 

SAK6: 
Laurits Svela hadde stevnet Helge Apeland fordi han ikke hadde etter

kommet en kontrakt og semje, som var inngatt i nrervrerelse av lagman
nen, J0rgen Kas, og 12 lagrettsmenn. Det ble avsagt de nne dom, at 
Helge skal b0te til kongen 4 mark s0lv og til sin motpart 1 mark s0lv, og 
fullstendig etterkomn1e semjen innen mandag f0rstkommende. 
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SAK7: 

A vsonet, Helge Apeland skal gi til kongen 2 1/2 daler innen forstkom

mende fastelaven fordi han uforvarende skar Laurits Svela i fingeren 
med en kniv. Helge Apeland forpliktet seg her foran retten a gi Laurits 
Svela en god fole som kan ga pa beite i sommer, og dermed er allting klart 
i den tidligere semje som er foregatt, hvorpa de tok hverandre i hendene 
pa det. 

SAK8: 
Avsonet med fogden, Laurits Svela betaler med det forste 3 daler for det 
hogget han har gjort Helge Apeland, i hans arm med en oks. 

SAK9: 
Avsonet, Helge Apeland med fogden, at han skal innen hosten betale 

4 1/2 riksdaler for de skj ellsord han har talt pa Laurits Svela og hans kvin
ne. Dette lovet Villads Vikesdal. 

TIRSDAG 12. JANUAR 1613: 


Pa Bjerkreim tingsted var fogd Tor Soffrensen, tingskriver Nils Hogh 
og lensmann Villads Vikesdal tilstede. Domsmenn var: Torg~r Skjreve
land, Gjermund Roysland, Laurits Svela, Tollef Svela, Erik i Asen, Olav 
Ivesdal, Hallvard Vikesa, Torkell Holmen, Rasmus Bjerkreim, Laurits 
Bjerkreim, Peder Kleppali, tollef Skjreveland, Bjorn Vikesa, Knut Vi
kesdal, Sven Eikeland, Guttorm Sundvor og Anders Sagland. 

SAKI: 
Fogd Tor Soffrensen sto opp og las et brev fra statholder Enevald Kruse, 

angaende underhold av soldater som 1£1 i leir i Oslo og UdevaIla, og esket 
og begjrerte om almuen kunne gi han et riktig gjensvar pa det, hvorved 
lagretten savel som den menige almue som var tilstede, samtlige svarte at 
de ikke hadde verken rad eller formue a gi slikt underhold. Men dersom 
de, ved brev fra kongen, ble palagt en skatt viI de betale den i rett tid. 

SAK2: 
Rasmus Tveit hadde stevnet Anon Fjermedal for 5 daler han hadde til 

rest pa det belopet han solgte Fjermedal til han for. Sa motte Anon og 
benektet at han aldeles ingenting var Rasmus skyldig, men hadde betalt 
ham og sa at dette kunne han bevise med prov. Retten har sa avsagt at 
Anon skal vrere forpliktet a betale Rasmus de nevnte 5 daler innen forst
kommende mandag, eller mote pa forstkommende Egersund Skibrede
ting og der fore sine beviser. 
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SAK3: 

Elling Regelstad lovet og forpliktet seg her overfor retten a betale 

Rasmus Austrumdal en ku, eller 3 daler i stedet, innen f0rstkommende 
h0st, som han er skyldig, og dermed vcere forlikt. 

SAK4: 
Avsonet, med fogden: Olav Larsen pa Amdal skal betale 12 daler inn

en f0rstkommende h0st for at han har overtratt og gj ort imot kongens 
ombudsmenners forbudsbrev og adskillige dommer. Forlovere: Laurits 
Svela og Peder Kleppali. 

SAK5: 
Olav Larsen pa Anldal forpliktet seg her overfor retten, at han na til 

f0rstkommende var, uten all motsigelse, skal fiytte fra nevnte Amdal, og 
gj0re plassen ryddig for mennene pa Gjedrem. Dog skal han ikke fiytte 
noen hus fra garden, uten det ene huset han har bygget etter at forbuds
brevet ble forelest ham. Rvorpa han nu tok Anbj0rn Gjedrenl, Svale 
Gjedrem og deres medeiere i hendene, lovet a hoI de etterkomme dette 
uten a gjere imot og dermed vcere venner og vel forlikte. 

SAK6: 
Laurits Gunderson, pa Lille-Svela, hadde stevnet Peder, sin granne, 

for et hus han uten lov og dom hadde tatt fra ham og f0rt det bort, og som 
han hadde kj0pt for 6 daler. Peder kunne ikke benekte dette, og heller 
ikke erklrere lovligheten av det. Retten har derfor avsagt at Peder Lille
Svela skal vrere forpliktet a f0re samme hus tilbake og oppf0re det pa 
samme sted, eller a vrere forpliktet a gi ham 6 daler som det er kj0pt for, 
og dessuten b0te til kongen 3 mark s0lv for det han har tatt med urett. 

Ettersom Peder Lille-Svela ikke har etterkommet et forlik som tidlige
re er inngatt mellom dem, ved hjelp av seks menn, skal han innen man
dag heretter betale til kongen 4 mark s0lv eller uts0kes fra sitt boo 

SAK7: 
Avsonet, med fogden: Anon Vinningland har uten lov og tillatelse gatt 

inn i smia til Laurits Bjerkreim og tatt fra ham et smisted. Ran skal derfor 
gi til kongen 6 daler som han betaler med det f0rste, og skaffer Laurits 
det samme smisted tilbake som han har tatt. 

SAK8: 
Anon Vinningland tilsa at Laurits Bjerkreim for tre eller fire ar siden 

tok fra ham to skogstrcer uti Rogas-skogen, men hadde ingen bevis pa det. 

SAK9: 
Olav Steinson pa Gjedrem bad om sitt skussmal overfor den menige 

lagretten og almuen som na var tilstede, og bekom det gatt pa aIle nlater. 
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ONSDAG 14. JULI 1613: 


F0lgende edsvorne lagrettsmenn: Laurits Bjerkreim, Rasmus Bjerk
reim, Gjermund R0ysland, Torkell Holmen, Laurits Svela og Laurits 
Laksesvela samt sorenskriver over Jreren og Dalane len, Nils H0gh, og 
lensmann i Bjerkreim skibred, Villads Vikesdal, er tilstede pa Bjerkreim 
tingsted. 

Asbj0rn Rasnlusson pa lms har stevnet Tollef Olson pa Storesvela og 
tiltalt ham for to apne beseglede dommer lydende pa 8 voger fisk, som 
Tollef er blitt skyldig Asbj0rn, nlen som han ikke har holdt eller etter
kommet som han burde. 

Begge donlmer er avsagt her pa tingstaden, den f0rste den 13. april og 
den annen den 31. mai i ar, med seks ukers tid imeIlom, som er beregnet 
for at dommen skulle gj0res opp til fulle. 

Derpa fremla nu Asbj0rn Rasmusson en apen beseglet seks manns 
dom, datert Bjerkreim tingstad den 20. januar 1612. Denne dommen 
gj0r rede for at Asbj0rn har lagt frem Tollef sin klare handskrift pa de 
nevnte 8 voger fisk som Tollef med sin egen hand har underskrevet, og 
som han heller ikke benekter for. Dommen gj0r ogsa rede for at Tollef 
mener seg a ha vrert n0yd og tvungen, og begjrerer a matte komme til 
regnskap pa ny. Dette kan han ikke bevise, og dommen ble avsagt at Tollef 
skulle vrere forpliktet av sin handskrift. 

Dernest fremkom lagmann i Stavanger, Povel Lett, med sin apne bese
glede dom, datert Stavanger radsstue den 15. september forrige ar, hvil
ken han da har avsagt f0lgende dom; at Tollef skal vrere forpliktet innen 
andre mandag etter denne dommen a etterkomme sin handskrift til fulle 
eller innen samme tid a avbevise den ved lovlige mater. 

Deretter spurte Asbj0rn Rasmusson om ikke Tollef Olson var for
pliktet a etterkomme de foreskrevne dommer, og derfor var dom begjrert. 

Dertil svarte Tollef Olsen og begjrerte at han matte komme til regn
skap med Asbj0rn pa ny igjen, og hvis det ikke kunne skje, tilb0d han nu 
sa vel som han andre gangen tidligere ville gi Asbj 0rn sine halve eiende
ler og dermed gj0re opp for seg. Dette ville sa vidt rekke til a etterkomme 
dommene, men noe videre mer hadde han ikke rad til a gi. 

Da tiltale, gjensvar, brever og dommer nu har vrert for oss i retten, har 
vi etter sadan skj0nn og etter 6. kapittel i tingbolkens innhold ennu pa
lagt Tollef Olson innen seks uker a etterkomme samme dom og gj0re den 
til fulle. Til vitnesbyrd under vares signetter. Actum anna die ut supra. 
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FREDAG 17. JANUAR 1617: 


Pa Bjerkreim skibredeting var fogd over Stavanger len J0rgen Laurit
sen, sorenskriver i J<eren og Dalane len Nils H0gh og lensmann i Bjerk
reim skibrede Laurits Svela. Domsmenn som retten er besatt er: Villads 
Vikesdal, Torger Skj<eveland, Tollef Skj<eveland, Tollef Svela, Skiljan 
Sletteb0, Torger Jakobson pa Sleveland, Torger Olson Sleveland, As
bj0rn Holmen, Bj0rn Vikesa, Hallvard Vikesa, Torkell Ivesdal og Erik i 
Asen. 

SAKI: 
Etternevnte menn skal reise tillagtinget som er: Torkell Kleppali og 

Maurits 0vreb0. 

SAK2: 
A v<ere skysskarer ennu dette aret er: Olav Lille-Sveia og Helge 

Apeland. 

DEN 18. JANUAR 1617 pA STORE-SVELA 

De samme nrervrerende 


Domsmenn som retten er besatt er: Tollef Skj<eveland, Hallvard 
Vikesa, Torgrim Malmei, Tollef Svela, Anders Sagland, Olav Ivesdal, 
Sven Eikeland, Jon Vasb0, Skiljan Sletteb0, Torkell Ivesdal, Laurits 
Hegelstad og Erik i Asen. 

SAKI: 
A vsonet, Orm Tengesdal, for han har slatt i hel en h0ne for sin granne, 

utav fri vilje og forsett. Skal derfor gi til kongen 2 daler som blir a betale 
pa f0rstkommende Egersund ting. 

SAK2: 
Avsonet, Laurits Bjerkreim for han har mot fogdens forbud, f0rt noe 

h0Y ut fra hans grannes eng. Skal derfor gi til kongen 10 riksdaler som be
tales innen f0rstkommende midtfaste. 

SAK3: 
Henrik Rikl0ffsen, fullmektig hos lensherren 10rgen Kaas, har tiltalt 

Laurits Bjerkreim for en okse han if0lge lensherrens registere skal ha 
skjenket og gitt lensherren og aha i foring. Laurits Bjerkreim m0tte og sa 
at han ikke kunne minnes a ha gitt 10rgen Kaas noen slakter okse. Er der
for slik rett avsagt, at Laurits Bjerkreim skal v<ere forpliktet a betale 
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til J0rgen Kaas eller hans fullmektig den nevnte okse, eller dens verdi, 
innen mandag heretter, eller ha det i minne. 

SAK4: 
Mats Nilsen, tjener hos fogd Tor S0ffrensen, har tiltalt Torger Skjreve

land for 16 daler, for en arv han har kj0pt av Gunder Meling pa Ombo. 
Torger m0tte og berettet at han hadde selv betalt samme arv til rette ar
vinger slik som han i fjor hadde utlovet her pa skibredetinget, og pabe
ropte at han i sa mate ingen penger hadde utlovet til Tor S0ffrensen. 

Retten har derfor avsagt, at Torger Skjreveland skal nu vrere fri for Tor 
S0ffrensen tilt ale , fordi Torger har betalt arvingene slik han har utlovet, 
og Tor igjen rna s0ke sin oppreisning hos Gunder Meling som har solgt 
ham den samme arven. 

I lige mate er av lagretten slik rett avsagt, at aIle de av almuen her i ski
bredet som if0lge Tor S0ffrensen register og regnskaper star tilbake med 
kongens b0ter, leidang, tiende og andre rettigheter skal vrere forpliktet a 
betale nevnte Tor S0ffrensen eller hans fullmektig 14 dager heretter, el
ler uts0kes av enhver, deres bo med utpanting. 

SAK5: 
Olav Finsnes i Lunde skibrede tiltalte Hans Kydland for en b0rse han 

hadde solgt til Hans for 5 daler og hadde fatt full betaling for den til sam
me tid, men na ville Olav ha samme b0rse igjen og ville gi han klrer igjen. 

Hans m0tte og berettet at den samme b0rsen var oppbrent for ham i 
den ildskade som grasserte nylig hos ham. Er derfor slik rett avsagt at 
Hans skal vrere fri for Olav sin tilt ale i denne sak. 

TORSDAG 26. JUNI 1617 


F0lgende edsvorne lagrettsmenn i Bjerkreims skibrede: Villads Vikes
dal, Tollef Svela, Tollef Skjreveland, Svale Gjedrem, Asbj0rn Holmen 
og Laurits Hegelstad varforsamlet pa astedet ved Bjerkreim, ettersom vi 
etter 0vrighetens befaling av lensmannen, Laurits Svela, var tilnevnt a 
befare og besiktige ett stykke eng uti utgarden, som ligger ute med Od
landsveien, og som Laurits Bjerkreim i lang tid har brukt, men dog med 
rette b0r ligge under den parten i Bjerkreim som tilh0rer kongen og som 
Kolbj0rn Bjerkreim nu bruker. 

Tilstede er befalingsmann Gabriel Kruse, Greger Aslaksen, borger i 
Stavanger, Gabriel Lauritsen, skolemester i Stavanger, sonl representerer 
skolens part her uti Bjerkreim. Dessuten sorenskriver Nils H0gh og lens
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mann Laurits Svela samt Laurits Bjerkreim, Kolbj0rn Rasmusson og 
Olav Gjermundson, leilendingar pa Bjerkreim. 

Da ettersom vi var lovlig tilkalt, kom f0rst Kolbj0rn frem og hadde in
stevnet etterskrevne vitner, for hvordan det uti Guds sannhet vitterlig 
var med denne stykke engteig. Og nu ble f0rst Peder Kleppali fremkalt 
og provet at hans fader Knut hadde tidligere bodd pa Bjerkreim i 23 sam
fulle ar pa den part som tilh0rer kongen. Da brukte han alltid samme 
stykket eng utmed Odiandsveien, som partene na omtvister. Dette styk
ket eng strekker seg fra en stein som star s0ndenfor Odlandsveien og rett 
nord i utgjerdet, hvor nu med velbyrdige Gabriel Kruse og Gregers be
villing blev nedsatt en endestein. Torkell Gasland provet at han for noe 
tid siden tjente atte ars tid has Torger, sam bodde pa Bjerkreim, og bruk
te kongens part der ute sammen med en del av kirkens part. Da fuigte 
samme eng med kongens part, endog han til samme tid, pa grund av sin 
gode vilje, bevilget at Laurits Bjerkreim fikk bruke det en stund. De 
samme ord sam Torkell na hadde provet, pro vet ogsa Olav Fjermedal. I 
tillegg bekjente Olav at hans husbond Torger forb0d ham i den tiden han 
tj ente der, at han ikke matte sla hverken gras eller lyng der. Disse prov 
og vitnesbyrd kunne Laurits Bjerkreim ikke i noen mater si imot eller 
avbevise. 

Etter disse prov og vitnesbyrd og Laurits Bjerkreim sin egen bekjen
nels, har vi ikke kunne finne det rettere enn at nevnte stykke eng jo her
etter b0r brukes under kongens part, som Kolbj0m na bruker og besitter. 

Dernest ble Laurits Bjerkreim bevilget a nytte den utslatt som ligger 
utmed Odlandsveien, sam han tidligere har brukt. Derimot skal Kolb
j0rn behoide all den ann en utslatt, som strekker seg i Vierrunden og he
den i Bj0rnasbradet. Og Kolbj0rn derinlot skal overlate et stykke eng til 
sin granne Olav, kalt Indre Arvoll, som Kolbj0m hittil har brukt, sa enhver 
av dem deretter skal nyte og bruke sin anpart som her er ber0rt. 

Hvorpa de nu med velbarne Gabriel Kruse og Greger Aslaksens vilje 
tok hverandre i hendene, og lovet a holde og etterkomme rettens utfall. 

Dernest har vi seks menn etter velbarne Gabriel Kruse og Greger 
Aslaksens oppfordring befaret Bjerkreims gardens eiendom i aker og 
eng, av den arsak at de formente a endre den forrige landsskyld, som var 
10 sauer overalt, for hvilke sauer de begje::erte sm0r og huder istedet. 
Hvortil leilendingene Laurits Bjerkreim, Olav og KoIbj0rn Bjerkreim 
nU samtykket, i stedet, a utgi fern huder og fern halve l0P sm0r i landskyld 
arlig, sam er for kongens part beregnet til en haiv l0P sm0r og en hud, og 
pa skolens part fire huder og fire halve 10P sm0r, og landskyid og leidang 
skal ikke videre forh0yes, fordi de bor uti en allfarvei. 

Samme dag ble Tollef Skje::eveland forligt med velbarne Gabriel Kruse 
og lovet pa sin og sin faders vegne heretter a gi til kongen 2 10P sm0r i 
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arlig landsskyld av Skjreveland istedet for den ku sonl tidligere var utgitt i 
landsskyld. 

MANDAG 19. JANUAR 1618 
Bjerkreim skibsredeting. Tilstede rerlige og velbarne mann Gabriel 

Kruse, kongens befalingsmann over Stavanger og disse underliggende 
len og fogd Tor S0ffrensen. 

Domsmenn som retten er besatt: Nils H0gh tingskriver, Villads Vikes
dal, Laurits Bjerkreim, Torger Skjreveland, Sven Eikeland, Olav Ives
dal, Halvard Vikesa, Tollef Svela, Tollef Skjreveland, Laurits Hegelstad, 
Bj0rn Vikesa, Svale Gjedrem, Tor Ivesdal, Skiljan Sletteb0, Asbj0rn 
Holmen og Anders Sagland. 

SAK1: 
Johannes i Holmen og Tore Tengesdal skal fare tillagtinget ved Bo

tolvsnless og der avgi deres lagrettsed. 

SAK2: 
A vrere skysskar dette ar: Olav Lille Svela og Helge Apeland. 

SAK3: 
Osmund Eikestad og Torger Jakobson pa Sleveland ble forlikt med 

hverandre, onl et slag Torger hadde slatt Osmund, med en skal i hans ho
de. Avsonet Torger skal for samme sak gi til kongen 4 riksdaler, og beta
Ie til f0rstkommende paske. 

SAK4: 
A vsonet, Arne Lauvnes tiltalt for at han kastet et steinfat pa Josef Hel

land, lovet derfor a gi til kongen 4 riksdaler ved fjerdingtinget i Egersund. 

SAK5: 
Knut Espeland kom her frem for retten og klaget at hans granne, Sig

mund Espeland, nu i sist jul kom inntil ham mens han la i sin seng, og ville 
ha slatt ham ihjel, slik at han med kvinne og barn matte r0mme utav hus
et og opp pa et loft, og dersom ikke kvinnen i samme tid hadde dratt opp 
stigen etter seg pa loftet, hadde han drept dem begge. Han hadde ogsa 
sagt at om han ikke kunne komme til Knut og hevne seg pa han, ville han 
sette ild pa garden. 

Dernest kom Tollak Asheim frem og klaget at Sigmund den annen ju
ledag kom inn til ham i hans hus og vanreret bade han og hans gjester og 
spilte ned hans 01 og mat, og samtidig ville han ha stukket Sivert Berland 
med en kniv, hadde han ikke kommet under bordet og skjult seg for ham. 
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I like mate klaget Laurits Hegelstad at Sigmund for noen ar siden kom 
inn i hans hus mens han var borte og slo fern 0ksehammerslag i hans bord 
uten noen skyld eller grunn. Dette beviste han ved Laurits Svela og Vil
lads Vikesdal. Den klage som Tollak Asheim f0rde over Sigmund Espe
land beviste han med Hallvard Ivesdal, Sven Asheim, Einar Svela, Sivert 
Berland med flere. 

Demest beklaget den menige lagrett og almue seg over ham og begj cer
te at han matte forlate skibredet for sin overdadighet, da de fryktet at han 
kunne sla noen ihjel eller andre kpm i ulykke for ham. Han hadde ogsa 
tidligere tatt en kniv i sin munn og ville skjcere sin egen brors barn med i 
ansiktet, og da det ikke lykkes ham, tok han en annen kniv utav ermen og 
kastet etter barnet. Dertil svarte Sigmund, og kunne pa ingen mater si 
imot hva klagerne erklcerte, uten det eneste at han benektet aha kastet 
kniv etter barnet. 

Fordi at den menige mann klager pa ham, savellagretten som andre, 
kan der ikke na falle dom over Sigmund, men nled bevilgning fra velbe
meldte velbarne Gabriel Kruse er saken innfunden for lagmannen i Sta
vanger og der avhente dom. Og nu begjcerte Gabriel Kruse noen til a bor
ge for ham inntil saken avgj0res, hvortil almuen svarte at ingen av dem 
ville borge for ham. 

SAK6: 
Vilhelm Melhus kom frem for retten og klaget at Orm 0ygrei hadde 

tatt noe t0mmer fra ham uten loy og donl, som han hadde hugget i sin 
egen skog, hvortil Orm svarte, at det samme t0mmeret var hugget i hans 
skog. Ettersom partene ikke har noen vitnesbyrd pa noen av sidene, er 
saken slik avgjort at sorenskriveren skal besiktige skogen sammen med 
villige menn. 

SAK7: 
Olav Vasb0 var lovlig stevnet av lensmannen for en pike han skulle ha 

gjordt med barn men m0tte ikke. Ble tild0mt a b0te til kongen 1 mark 
s0lv i stevnefravcer, som betales innen en 1/2 maned. 

SAK8: 
Avsonet, Jakob Fuglestad har slatt sin granne Gunnvor et slag med en 

kjepp, skal derfor gi til kongen 1 daler som betales straks. 

SAK9: 
Lensmannen bekjente aha stevnet Olav Lauperak pa Svale Gjedrem 

og Torger Slevelands vegne for hva han skylder dem, men m0tte ikke. 
Ble derfor tild0mt ab0te til kongen 1 mark s0lv i stevnefravrer. 

SAKIO: 
Elling Hegelstad forpliktet seg for retten a betale tillagmannens tj ener 

med det f0rste, dersom han var skyldig ham. 
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SAKll: 

Elling Hegelstad forpliktet seg til a betale til f0rstkommende paske en 
daler til Olav Lille Svela som han var skyldig. 

SAK12: 
Saken mellom Anbj0rn Efteland og Torkell Kl0getvedt angaende 

landsskylden er opptatt til f0rstkommende Egersund Fjerdingting. 

SAK13: 
Knut Laksesvela lovet a betale til Villads Vikesdal en halv daler og en 

b0rse, som han var skyldig, med det f0rste. 

TIRSDAG 8. SEPTEMBER 1618 

Egersund fjerdingsting ble holdt pa Bjerkreim den 8. september 1618 
med fogd Mats Nilsen sorenskriver Nils H0gh og lensmenn og lagrett
smenn fra Egersund, Sokndal, Lund, Helleland og Bjerkreim Skibred. 

Det ble opplest kongens brev datert Kj0benhavn den 4. juli anno 1618 
angaende anvendt bekostning pa de to krigsskip som med f0rste leilighet 
skal utgives og betales. 

MANDAG 11. JANUAR 1619 

Bjerkreim Skibredeting ble holdt pa Bjerkreim. Tilstede Mats Nilsen, 
kongens fogd, Laurits Svela, lensmann. 

Domsmenn som retten er besatt: Nils H0gh sorenskriver, Villads Vi
kesdal, Tollef Svela, Sven Eikeland, Torkell :f\leppali, Laurits Hegel
stad, Skiljan Sletteb0, Asbj0rn Holmen, Erik Asen, Rasmus Netland, 
Jon Eik, Torkell Ivesdal, Johannes Holmen, Tor Ivesdal, Hallvard Vike
sa, Svale Gjedrem, Tore Tengesdal og Anders Saghland. 

SAKI: 
Sigbj0rn Vasb0 og Orm Kl0getvedt skal fare tillagtinget til Botolphi 

og avlegge eden. 

SAK2: 
Vedkommende den sak mellom Orm 0ygrei og Vilhelm Melhus om 

de atte stokker oret0mmer som Orm har tatt ifra Vilhelm, da etters om 
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her ikke f0res bevis pa hvor godt dette t0mmeret har vrert, er saken der
for opptatt til f0rste fjerdingting i Egersund, for at Orm da skal f0re bevis 
pa hvor godt t0mmeret har vrert, eller la retten ga derhen. 

SAK3: 
Avsonet, Orm Tengesdal for han har slatt sin granne Torkell med et 

lja-orv. Skal derfor gi til kongen 1/2 riksdaler som betales til fjerdings
tinget i Egersund. 

SAK4: 
Avsonet, Anon Fjermedal for at han for noen ar siden har stukket 

Gunnar Dyrskog i armen med en kniv, og ska1 derfor gi til kongen 4 riksda1er. 

SAK5: 
Angaende den samleiesak med Gunnar Dyrskogs S0nn Jon, som han 

skal ha begatt med Arne Kalveskogs datter Astri. Da, ettersom piken ik
ke nu selv er tilstede, ble saken derfor oppsatt til f0rstkommende Eger
sund fj erdingting, og partene pa begge sider m0ter der og avhender dom. 

SAK6: 
Vigstein Espeland tok Torkell Asheim i handen her foran retten, og 

lovet a betale Torkell en sau, som hans kone uten loy og dom for gjeld 
sak hadde tatt i fra Torkell. Vigstein avsonet for samme sak, og lovet a gi 
1 riksdaler til kongen, for sin fattigdoms skyld. 

SAK7: 
Avsonet, Tollef Terland avsoner pa Knut Steinsons vegne for en sam

leiesak som Knut skulle ha begatt med et kvinnfolk Ragnhild. For hans 
fattigdoms skyld skal han gi til kongen tre daler som betales til h0sten. 

SAK8: 
Avsonet, Peder Vikesdal avsoner pa Sivert Berlands vegne for samleie 

Sivert har begatt med et 10st kvinnfolk ved navn Ingeborg. For sin fattig
doms skyld skal han gi til kongen tre daler som betales til h0sten. 

SAK9: 
Laurits Svela ble tilspurt her foran retten av kongens fogd, om han 

visste om flere saker som kongen kunne ha noen sikt i a s0ke, hvortil 
Laurits svarte nei. 

SAKI0: 
Laurits Svela ble 10st fra sitt lensmannsembete og Villads Vikesdal ble 

av kongens fogd Mads Nilsen igjen tilsagt a vrere hans lensmann. 
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SAK11: 

Det er samtykket a vcere skysskar dette ar s0nnenom broen. A vcere 

skysskar nord i bygden Laurits Birkeland dette ar. 

25. SEPTEMBER 1619 


Anno 1619 den 25. september pa Bjerkreim tingsted i Dalane, ncervce
rende Mats Nilsen, kongens mayestets fogd, Nils H0gh sorenskriver 
samt lensmannen med etterskrevne lagrettsmenn: Villads Vikesdallens
mann, Torger Skjceveland, Tollef Svela, Tollak Tengesdal, Skiljan Slet
teb0, Hallvard Vikesa og Tollef Skjceveland. 

Foreskrevne menn h0rte f0rst pa h0ybemeldte kongens mayestets 
brev om krigsskipets betaling, ble lest, og skatten deretter taksert og lagt 
etter mantalsregisterets innhold. 

10. JANUAR 1620 


Bjerkreim skibredeting holdt pa Bjerkreim. Tilstede Mats Nilsen, 
kongens fogd over Jceren og Dalane, Villads Vikesdal, lensmann. Doms
menn som retten er besatt: Nils H0gh, skriver, Laurits Bjerkreim, Tor
ger Skjceveland, Tollef Svela, Sven Eikeland, Tollef Skjceveland, Laurits 
Hegelstad, Skiljan Sletteb0, Torkell Kleppali, Torger Olsen pa Sleve
land, Asbj0rn Holmen, Johannes Holmen, Tollef Vasb0, Tor Ivesdal, 
Tollak Tengesdal, Torkell Ivesdal, Svale Gjedrem, Olav Ivesdal og Sig
bj0rn Vasb0. 

SAK1: 
Etterskrevne menn er domfelt av lagmannen, og derfor forbudt sitt la

grettssete, inntil de retter for seg, som det seg b0r. Disse er Laurits Svela, 
Tore Tengesdal og Anders Sagland. 

SAK2: 
Etterskrevne menn skal fare tillagtinget og der gj0re sin lagrettsed for 

lagmannen, som er: Anon Fjermedal og Peder R0ysland. 

SAK3: 
Jon Hytland forpliktet seg her foran retten at han nu til f0rstkommen

de fjerdingsting som blir holdt i Egersund skal sverge for sin uskyld i for den 
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samleiesak han skal ha begatt med Astri Arnesdatter. Han ble tilnevnt 
Sven Odland, Mikal Tj0rn og Ivar Hovland som skal sverge for hans 
uskyld. To rna han skaffe seg, og selv vrere den sjette. 

SAK4: 
Avsonet, Jon Steinsland for at han ikke kunne gj0re opp for seg etter 

lagmannens dom for det samleie han skulle ha begatt med Ivar Ognedals 
kvinne, med navn Bergit Gunnarsdatter. For sin fattigdoms skyld og ar
mod, sa ogsa for hedersmennenes forb0nns skyld skal han gi til kongen 4 
riksdaler som betales til Egersund fjerdings ting. Forlover Anon Fjerme
dal og Anbj0rn Odland. 

SAK5: 
Avsonet, Asser Lille Efteland fordi han har overfalt sin granne B0rild 

Svalestad pa hans kj0revei, endog han ikke har gjort han noen skade. 
Skal derfor gi til kongen to daler som betales til fjerdingstinget i Eger
sund. Forlover Torkell Gasland. 

SAK6: 
Avsonet, Nils Nedreb0 for et lurkeslag han har slatt Ivar Tollefsen. 

Dette skjedde pa Vikesa. Skal derfor gi til kongen 1 daler som betales til 
Egersund fjerdingsting. 

SAK7: 
Torkell Kleppali og Olav Landsdal ble vennlig og vel forlikte med 

hverandre om en husgj ering de omtvistet, og som hadde oppstatt pa 
grunn av misforstaelse pa begge sider av partene imellom, uten noen lov
lig bevis eller tillagt sak, hvilket forlik de nu med hverandres handtak 
stadfestet her foran retten, a etterkomme under lovens ansvar. 

SAK8: 
Avsonet, Erik i Asen gj0r opp pa Hans Knutson pa Lomeland sine 

vegne for en tollekniv og et t0rkle Hans uten lov har tatt fra Abdias Jon
son. Skal derfor b0te til kongen 11/2 daler som betales til fj erdingstinget 
i Egersund. 

SAK9: 
Lensmannen Villads Vikesdal bekjente her foran retten at han hadde 

stevnet Anon Fjermedal pa Olav Roaldsens vegne for en gjeld sak. Sa 
m0tte nu Anon og b0d seg for retten bade f0rste, andre og tredje gang, 
men da Olav ikke m0tte og ikke var tilstede for a svare for seg, og Vil
lands Vikesdal berettet at Olav hadde bedd ham om a svare for seg pa 
hans vegne, men matte si seg a ikke ha noen skreven fullmakt av Olav, da 
begjrerte Anon avsagt dom. 

Etter slik leilighet er derfor slik rett avsagt at nevnte Olav Roaldsen 
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skal vrere forfallen til kongen 1 mark s01v i stevnefravrer, og til Adne for 
kost og tering i denne saken. 

FREDAG 10. MARS 1620 


Pa Egersund fjerdingsting pa Arstad ble saken om Jon Hytland be
handlet: Jon Hytland av Bjerkreim skibrede kom frem og nu her for ret
ten sammen med Sven Odland, Mikal Tj0rn, Ivar Hovland, Njell pa Net
land og Torkell Tj0rn gjorde sin nektingsed etter Norges loy for den sam
leiesak, som Astri Arnesdatter hadde beskyldt ham for, han skulle ha be
gatt med henne, ettersom han pa sistforleden Bjerkreim skibredeting 
hadde tilforpliktet seg. 

MANDAG 27. MARS 1620 

Pa Bjerkreims rette tingsted var f01gende tilstede; Mads Nilsen, fogd 
over Jreren og Dalane, Nils H0gh, skriver, Villads Vikesdal, lensmann. 

Domsmenn som retten er besatt var: Torger Skjreveland, Sven Eike
land, Olav Ivesdal, Tollef Svela, Laurits Hegelstad, Torkell Kleppali, 
Skiljan Sletteb0, Asbj0m Holmen, Bj0rn Vikesa, Hallvard Vikesa, Sva
Ie Gjedrem og Orm Kl0getvedt. 

Etter innholdet av en apen beseglet lagmanns hjemsettelse (vise en sak 
tilbake til hjemtinget), datert Stavanger radstove den 15. september 
1619, nu lest og pategnet, er Laurits Svela tiltalt fordi han skal ha under
slatt og skult kongens skatt med mer, til hans ulempe. Det er skikket den 
rerlige og velaktede Mads Nilsen, kongens fogd over Jreren og Dalane, a 
foreta prov og vitnesbyrd over ham. Pa grunn av denne hjemsettelses 
innhold har nevnte Mats Nilsen stevnet hit etterskrevne prov og vitnes
byrd, som var Sven Asheim, Rolf Hovland, Alf Bue for a bekrefte deres 
sannferdige prov og vitnesbyrd, ved full boked (a sverge med handa pa 
bibelen) slik som de tidligere pa Stavanger radstove har bekjent og til
statt, for retten for lagmannen. Etter denne hjemsettelse skal Sven As
heim, der da pa radstoven, ha bekjent at han hadde levert Laurits Svela 
1/2 riksdaler i skatt forrige ar, men om kongen fikk den visste han ikke. 
Rolf Hovland bekjente seg aha levert Laurits Svela i skatt forrige ar 11 
skilling i penger og 2 saueskinn. Han bekjente ogsa sin granne Ivars ord, 
at han hadde levert Laurits Svela skattepenger, 1/2 riksdaler minus 4 skil
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ling. Alf Bue bekjente seg, aha lovet Laurits Svela sin (6yk til byen, for at 
han ble fri for lov skatt, med mer. 

Disse deres bekjennelser, bekreftet de nu her for retten a vrere sanfer
dige, ved full boked. Dernest badde nevnte Mats Nilsen og nu ved lens
mannen latt innstevne Nils 0grei, som f(6rst gjorde full boked og siden 
provet at han i forrige ar hadde levert Laurits Svela 1 riksdaler i skatt og 
derimot fikk han 2 mark stykker igjen. Etter disse nevnte tilfeller begjrer
te Mats Nilsen dom, avdi Laurits Svela har oppbaret og skjult slike 
penger som ikke er f(6rt til kongens regnskap, men som er utalagt av 
manntall og skatteregister, og som han ikke utrolig har forholdt og anstil
let, og derfor burde sta til rette slik det seg b(6r. 

Dertil svarte Laurits Svela at han har levert til velbarne Gabriel Kruse 
aIle penger han har fatt og oppbaret i skatt sanrer som de 11 skilling ban 
har fatt av Rolf Hovland, hvilke han har lagt pa hans granne Ivars skatt 
igjen, etter slik det l(6d i et register som han nu her for retten lot lese. 

Etter dette ville han avgi sin boked, og om sa ikke var mulig, ville han 
ikke vrere seg undergiven noen dom. Han har tidligere vrert stevnet tre 
ganger til Stavanger radstove, og ikke til sitt hjemting f(6renn na, og vil vi
se seg bort til sin herre kongen og hans h(6yeste rad, for der a vrere dom og 
rett undergiven, etters om han hadde bedd kongen om at lagmannen ble 
stevnet til f(6rste herredager som ble holdt i riket. 

Dertil svarte Mats Nilsen at de saker han nu hadde stevnet Laurits for, 
savel som andre saker etter stevninger, og adskilige brev han hadde fatt, 
ikke vedkom den stevningen Laurits hadde bedd om over lagmannen, 
men formente at Laurits burde f(6rst her lide dom etter Norges lov, hvil
ket Laurits sa seg ingenlunde a ville samtykke. 

Da etter sadan anledning, og etter Laurits Svela sitt eget begjrer og en
delig frist innfor kongen, kjender vi oss alt for ringe a d(6mme over ham i 
disse savel som andre saker, men underdanigst vil vi ha innstillet de nevn
te saker for b(6ybemeldte konge og hans h(6yeste rad, for der a avgi dom. 

Dernest begjrerte Laurits Svela at han matte tilstedets sitt skussmal, og 
at dette ble tatt pa kirkebakken, hvortil Mats Nilsen svarte at han aldeles 
ikke matte tilstedes noe skussmal, f(6renn han ble stevnet av junkeren og 
tilkalt. 

L0RDAG 31. AUGUST 1622 


Pa Egersund fjerdingsting ble lensmannen Villads Vikesdal avsatt. 
Det heter slik: Menige lensmenn i Dalane len og almue gav Mats Nilsen 
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et godt redig kristelig skussmal, sa de hadde ham intet a beskylde i noen 
mater. Laurits Svela er tilnevnt a vrere lensmann, og Villads Vikesdal 
som var i hans sted lensmann, er avsatt, fordi han ikke vil fange to fredl0
se menn som gar i Bjerkreim skribrede. 

L0RDAG 21. SEPTEMBER 1622 

Pa Bjerkreim berammede tingstove, overvrerende Mats Nilsen fogd 
over Jreren og Dalane, Peder Nilsen Krag, skriver for samme sted og 
Laurits Svela, lensmann for Bjerkreim Skibrede. Domsmenn som lens
mannen har tilnevnt er: Tollef Svela, Laurits Hegelstad, Torkell I vesdal, 
Bj0m Vikesa, Torgrim Malmin og Sigbj0rn Vikesa. 

Adne Lanes har med sine medeiere stevnet Maurits Maudal for han 
skylder dem halvparten i 0vreb0 og MaudaI samt en eng med stakk til, 
som stevningen beretter mer om. Saken er innfunnen til var overdommer 
lagmannen og der gas tillov og rett. Dog beropte Anon Fjermedal seg pa 
at Stale R0g, som har provet i denne saken, skal i Telemark vrere beryk
tet for tyveri, hvilke han forpliktet seg a ville bevise til samme tid han ble 
stevnet for lagmannen. 

ONSDAG 8. JANUAR 1623 

Pa Bjerkreim alminnelige skibredeting overvrerende Mads Nilsen, 
fogd, Peder N. Krag, skriver, og Laurits Svela, lensmann. 

Domsmenn som retten er besatt av: Villads Vikesdal, Torkell Kleppa
Ii, Tollef Svela, Tollef Skjreveland, Laurits Hegelstad, Sigbj0rn Vasb0, 
Svale Gjedrem, Torger Sleveland, Maurits Maudal, Tore Tengesdal, 
Orm Kl0getvedt og Anbj0rn Gjedrem. 

SAKI: 
Knut Laksesvela og Ole Svindland er tilnevnt a svare deres lagrettsed 

nu f0rstkommende lagting. 

SAK2: 
Eivind Svela og Olav Fjermedal er tilnevnt a vrere skysskarer. 
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SAK3: 

Anbj0m Odland sonet for han slo Ole Steen med flat hand, sonet hal

vannen daler. 

SAK4: 
Ole Steen hadde stevnet Anbj0rn Odland fordi han hadde tatt fra 

Antonius Bradstein en 0yk som Ole f0rst hadde kj0pt av Anbj0m Odland 
og sa solgt til Antorn.Er derfor slik rett avsagt at Ole Steen skal sta 
Anbj0rn til rette og betale han de 2 daler han lovet ham dentid hesten var 
blitt d0d, og Anbj0rn skal sta Antonius til rette etter lagdommen, og b0
te til kongen 2 daler, som er avsonet. 

SAK5: 
Nils Nedreb0 har sonet for 2 daler, fordi han slo Jakob Nedreb0 med 

en staur. 

SAK6: 
Knut Apeland sonet for han slo to drenger med en liten kjepp, for 1 

daler. 

SAK7: 
Helge Apeland sonet fordi han rysket sjegget av Tollef Skjreveland, 

for 10 daler. 

SAK8: 
Tore Tengesdal fordi han slo en med en stokk, sonet for 1 daler. 

SAK9: 
Sven Eikeland sonet for 15 merkesteiner som han har satt opp pa nlar

ken, for 15 daler. 

SAK10: 
Mats Nilsen hadde stevnet Salve Versland for retten, fordi han b0d 

ham en vrer i sommer, som tidligere av 6 mann og en sorenskriver var 
fastsatt skulle vrere 3 saueskinn av sin jord, hvilken sak han sonet til 
kongen for 10 daler. 

SAK11: 
Maurits Maudal sonet fordi han l0P etter Adne Lanes, for 1 daler. 

SAK12: 
Anon Fjernledal er tild0mt a betale Torstein Ramsland alt hva han 

lovlig skylder ham innen 14 dager eller a s0ke bo med utleggstaking. 

SAK13: 
Anon Fjermedal sonet, fordi han ikke m0tte i retten som han var stev

net, og dog, var forlikt med sin motpart, og gav til kong en 2 daler. 
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TIRSDAG 27. JANUAR 1624 


Bjerkreim skibredeting. Domsmennene: Villads Vikesdal, Torkell 
KIeppali, Laurits Hegelstad, Tollef Svela, Sigbj0rn Vasb0, Jon Vas
b0, Svale Gjedrem, Asbj0rn Holmen, Bj0rn Vikesa, Tolleiv Sleve
land og Tore Tengesdal. 

SAKI: 
Olav Bjerkreim, Orm Solberg og Torkell Gasland er tilnevnt a vre

re lagrettsmenn. 

SAK2: 
Helge Apeland var stevnet av fogd S0ffren Pedersen angaende en 

soning som han i det forrige ar hadde inngatt med Mats Nilsen, forri
ge fogd i lenet (Helge Apeland var stevnet til Egersund fj erdingsting 
7. oktober 1623 fordi han hadde revet skjegget av Tollef Skjreveland). 

Pa sist ferdingsting foregav Helge Apeland at Mats Nilsen hadde 
n0ydd og tvun~et ham til a sone sin sak og begjrerte derfor at saken 
matte tas opp sa han kunne f0re prov og vitnesprov. Da etterdi han ik
ke har stevnet Mats Nilsen eller kaldt til noen vitnesbyrd som han har 
paberopt seg er samme soning 20 daler a betale eller s0ke hans bo 
med utleggstaking (se sak 7 forrige skibredeting). 

SAK3: 
Sivert Berland sonet fordi han slo Hans pa 0yne med en kjepp, og 

gay til kongen 11/2 riksort. 

SAK4: 
Olav Laksesvela er d0mt til 3 mark s01v for ulovlig a ha tatt fra Skil

jan Sletteb0s pike med navn Birgitte, i hans mark, en slede med noe 
ris, som var hugget i Lillesvelaskogen. 

SAK5: 
T0rres Hansson sonet fordi han har ligget fortidlig med sin festepike, 
for 1 daler. 

SAK6: 
Ivar Skjreveland sonet fordi han slo Olav Asbj0rnsen i Holmen for 

1/2 daler. 

SAK7: 
Her Laurits Lauritsen hadde stevnet f0rst Sven Eikeland for noe land

skyld og andre rettimeter han i langsommelig tid har forholdt ham. Like
ens Villads Vikesdal for en godspart i besynderlighet ved navn Ber
land, som han imot hans mening skulle ha tilegnet seg. Likeens a bevise 
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hvilke rett han skulle ha til Bradli, Berland og Koperst01, hvortil Villads 
svarte at Bradli og Berland har vrert og er hans odelsgods for gud og all
verden. Med hensyn tillandskylden av Egeland skal de nne utgis etter 
Laurits sine odelsbrev salenge de star med deres fullmakt. 

SAK8: 
Anbj 0rn Odland sonet fordi han har overfalt Laurits Svela pa kirke

garden, 1daler, og gay han noen skjends ord og derfor sone som forskre
vet star. 

SAK9: 
Olav Stensen er tild0mt a betale Anbj0rn 2 daler som han er ham skyl

dig, eller a s0ke hans bo med utleggstaking. 

SAK10: 
Olav Lillesvela har stevnet Sivert Gjedrem angaende 20 daler for noe 

gods, som for noen ar siden ble gjenvunnet, hvortil Siverts S0nn svarte at 
han hadde levert samnle penger til Villads Vikesdal og Villads fra seg til 
Oluf Steen, som har vrert fullmektig til a oppbevare samme penger. Da 
fordi nevnte Villads og Oluf Steen ikke nu er hertillovlig stevnet og kal
let, er saken opptatt til nar de samtlige stevnes og svarer her til retten. 

SAK11: 
Maurits Maudal angaende kost og trering etter lagmannens dom over 

Adne Lanes og hans medbr0dre opptatt til f0rstkommende fjerdings
ting. 

SAK12: 
Gunnar Hytland er d0mt til a betale Geirmund Gya 6 daler som han er 

skyldig ham for Geirmund har gitt fra seg bruksretten til sin gard, med 
billig rente, kost og trering innen 14 dager, eller s0ke hans bo med utlegg. 

FREDAG 24. SEPTEMBER 1624 


Bjerkreim skibredeting, nrervrerende S0ren Pedersen, fogd over Jre
ren og Dalane Peder Nilsen Krag, skriver samme steds, og Laurits Svela, 
lensmann. Domsmenn: Villads Vikesdal, Tollef Skjreveland, Torger 
Skjreveland, Sven Eikeland, Torkell Ivesdal og Anhj0rn Gjedrem. 

Olav Lille Svela bot til kongen, 3 mark s0lv, Anon Vinningland bot til kong
en, 1mark s0lv, Torbj0rn Lille Svela, 3 mark i skatt, Ole Moi, Mikal R0YS
land, Halvar Sagland, Anton N es, Osmund Tveita, Nils 0grei, Jakob 
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Nedreb0, Tollak Bue, Orm Kl0getvedt, Bard Birkeland, Henrik Vaule, 
Erik Sundvor hver 1/2 daler, Erling Kvitlen, enken Tj0rn, Laurits Kalve
skog, Ole Moi, B0rild Sletteb0, enken Birkeland, Mikal Gjedrem, 
Bj0rn skomaker, Hui Egeland ettersom de er, hver etter deres formue, 
taksert av taktsmenn, er tilfunden a betale inn en 14 dager, eller s0ke der
es bo med utlegg. 

SAK1: 
Erling Helleland er stevnet av lensmannen for noe klammeri som skal 

vrere skjedd i et gjestebud pa R0ysland pa paskedagen, hvor han bekla
get seg over Sivert Iversen som bor i Helleland skibrede, at han hadde 
hugget ham i akslen med en 0ks, hvortil Laurits Ollestad svarte pa hans 
vegne at han imorgen skulle lide for loven og sone deretter. 

SAK2: 
Tore Tengesdal sonet fordi han gay Torkell Tengesdal et neveslag pa 

Hetland 1/2 daler. 

SAK3: 
Rasmus Helland og Laurits Hetland var ogsa stevnet for slagsmal, som 

de hadde begatt pa Svela imot hverandre med neveslag og gay 1/2 daler 
hver. 

SAK4: 
Asbj0rn Eik hadde med var gunstige lensherre, velbarne Henrik Bil

de, skriftlig stevnet Helge Bjordal for noe odelsgods som de har make
skiftet med hverandre. Saken innfinnes ved a gas pa astedet ved f0rste 
leilighet, og der finne hvilken rett er pa aIle sider, etter brev og segl og 
lovlig prov og vitnesbyrd. 

SAK5: 
H. Laurits pa Lund hadde ved lensmannen stevnet Sven Egeland til 

retten for 1/210P sm0r i Egeland i mange ar. Dernest fordi han imot for
bud hadde sadd garden. For det tredje, for mange ars byksel som han har 
sittet inne med. Hvorimot Sven svarte, og tilb0d seg a straks betale de 10 
daler som de tidligere har vrert forligte om, og ikke ville leie det av Lau
rits, fordi han er den som er av h0yeste stand pa garden, ei hellerville be
tale landskyld, og sa seg aha odelsbrev mot Laurits. . 

Er derfor slik rett avsagt, at etterdi de ikke har deres odelsbrev i retten 
pa noen sider, skal saken stevnes igjen pa astedet og der om etter eldste 
og beste brev gas etter den loy og rett dette medf0rer. 

SAK6: 
Maurits Klemmentsen hadde ved lensmannen stevnet Nils Odland for 
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3 kvarter hjemmebrygget 01 og 2 saueskinn som han har i sin byksel. Da 
iblant annet, som de sammen stod foran retten, fremkom Anon Fjerme
dal og sa at Maurits er tyvkjent pa garden hos ham og hans granne, dog 
uten a vrere stevnet for det. Derav kunne vi pa grunn av Anons ulyd pa 
tinget om denne tvistelighet, ikke kjenne og skj0nne denne sak. 

FREDAG 28. JANUAR 1625 

Bjerkreim skibredeting, nrervrerende var gunstige lensherre, velbarne 
Henrik Bilde, S0ffren Pedersen, kongens fogd over Jreren og Dalane, 
Peder Nilsen Krag, skriver pa samme stedet og Laurits Svela lensmann. 
Domsmennene: Torger Skjreveland, Torger Sleveland, Villads Vikes
dal, Anbj0rn Gjedrem, Tore Tengesdal, Sigbj0rn Vasb0, Torkell Ives
dal, Sven Eikeland, Henrik Tysland, Ole Svindland, Bj0rn Vikesa og 
Jon Vasb0. 

SAK1: 
Menige almue foregav at de gjerne ville betale deres skolepenger, nar 

noen pa kirkens vegne ville fordre dem, og nar de blir anmodet om det 
skal pengene vrere rede til a betales. 

SAK2: 
Torkell Tengesdal, Ivar Varp, Jens Osland, Sivert Holmen er tilnevnt 

asvare deres lagrettsed til Botolvsmess lagting. 

SAK3: 
Laurits Arestad sonet fordi han m0tte Kristen Gydal med en kniv og 

gay til kongen 2 daler. 

SAK4: 
Ole Svindland sonet fordi hans kvinne slo Torger Slevelands S0nn og 

gay til kongen 1 daler. 

SAK5: 
Torkell Kleppali sonet fordi han stakk Sigbj0rn R0dland med en kniv 

og gay til kongen 4 riksdaler. 

SAK6: 
Salve Versland lovet for retten abetale Mats Nilsen en stut til 3 riksda

ler nu til f0rstkomnlende h0st. Vikesdal til forlover. 
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SAK7: 

Knut og Helge Apeland er d0mt en mark s0lv i stevnefravrer hver, for

di de ikke m0tte etter lensmannens stevning (Helge er dog straks m0tt og 
av junkeren ettergitt). 

SAK8: 
Den gode mannen junkeren har pa grunn av en kristelig medynk og for 

Marit Steinsland sin arm ods skyld, ettergitt henne 5 daler i bot til 
kongen, og for godtfolks forb0nns skyld. 

SAK9: 
Marit Steinsland har ved lensmannen stevnet Anbj0rn Odland for en 

0yk som han har tatt i arv etter sin verbroder Jon Steinsland uten heders
manns gjerning. Er derfor slik rett avsagt, at han b0r f0re boet tilbake 
igjen, innen 14 dager, eller sta til rette som det seg b0r. 

SAKIO: 
H. Laurits pa Lunde har stevnet Sven Eikeland og Villads Vikesdal for 

noe odelsgod de har fra ham imot hans forbud. Saken er henfunden til 
astedet, og der pa begge sider f0re prov og vitnesbyrd, og der avhende 
endelig dom. 

SAKII: 
Osmund Eikestad og ToroId Lomeland er for retten forligte om noe 

tvistelighet mellom dem om en bygsel i eq gard ved navn Asen, hvorom 
de er vel forligte, at ToroId skal flytte til Asen, og derfor gay han ham 1 
daler til forrering. 

SAK12: 
Geirmund Tj0rn er tild0mt a betale Gard Gya 6 riksdaler som han har 

lovet ham for at Gard har gitt fra seg bruksretten i sin gard, ettersom han 
ikke viI sverge seg fra det med sin ed etter loven. 

SAKI3: 
Tore Gravdal er tild0mt a betale Torger Haver 4 alen klede og 1/2 

pund talg, som han er ham skyldig, innen 14 dager eller s0ke hans bo med 
utlegg. 

SAKI4: 
Sven Eikeland er tildelt a betale Peder Svela 6 daler og et s0lvkors til 

3 1/2 daler som han er ham skyldig, innen 14 dager eller s0ke hans bo med 
utlegg. 
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21. JANUAR 1626 


Bjerkreim Skibredeting, nrervrerende velaktede S~ffren Pedersen 
kongens fogd over Jreren og Dalane, samt Henrik Hansen tilforordnet i 
skriverens sted, og Laurits Svela, lensmann. 

Lagrettsmenn retten er besatt er: Torger Skjreveland, Sven Egeland, 
Torkell Ivesdal, Tore Tengesdal, Ole Fjermedal, Tore Ivesdal, Peder 
R0ysland, Laurits Hegelstad, Sigbj0rn Vasb0, Torger Sleveland, Sven 
Gjedrem og Anbj0rn Gjedrem. 

SAK1: 
Er tilnevnt a gj~re deres lagrettsed: Laurits Birkeland, Torger Steins

land og Ole Sletteb0. 

SAK2: 
Anbj0rn Odland hadde med var gunstige lensherre stevnet etternevn

te: Knut Laksesvela, Tollef Svela og Henrik Tysland pa grunn av skam
melige og uh0velige ord de skal ha overfalt ham med pa et malstevne pa 
Lille Svela, like ens traktert han med hugg og slag der han for d0ren var 
utvist, og hedersmennene ville slutte deres sammenkomst. Til prov og 
vitnesbyrd var stevnet Kolbj0rn Bjerkreim, Ole Lille Svela og Ivar Lille 
Svela. Motparten m~tte og paberopte at de ikke var lovlig stevnet, hvor
for fogden pa kongens vegne befalte dem a m0te etter samnle stevning, 
og svare til neste fjerdingsting, med mindre de inn en den tid kan forenes. 

SAK3: 
Gregorius Hetland var stevnet for han miette Tollef Skj reveland, sonet 

og skal gi 21/2 daler til kongen. Elling i Prestegarden deslige for han m0t
te Ole i 0yne med en kniv, so net og skal gi 21/2 daler, Ole i 0yne for han 
gav Helge sammesteds et par lerwung. Sonet og skal gi 11/2 daler. Forlo
ver Torkell Kleppali. 

SAK4: 
Anbj0rn Odland begjrerte av menige almue, og andre godtfolk som 

var tilstede, sitt skussmal. Hvortil de samtlige svarte, at de visste intet 
med ham, enn han jo som en rerlig mann hadde skikket og forholdt seg, 
siden han blev mann, og har bodd hos demo 

SAK5: 
Gard Vikesdal, hadde ved lensherren stevnet Gunnar Kalveskog for 

gjeldsak, og f0rte sine vitne, Anbj0m og Svale Gjedrem, samt Asbj0rn i 
Holmen, som vitnet at de hadde h0rt Gunnar vedga avrere skydig gjel
den. Gunnar Kalveskog er d0mt a betale gjelden som er seks daler, og 
for hans armods skyld foront utsettelse i tre terminer, og disse a betale 
ved hvert ars ende. 
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SAK6: 

Gunleif Maudal og Kolbj0rn 0vreb0 var stevnet for uskikkelighet i et 

bryllup, sonet og skal gi 1 daler, Laurits i Prestegarden for han i like mate 
anstillte seg uskikkelig i et bryllup, sonet og skal gi 1 mark s0lv. 

SAK7: 
Tore Tengesdal for han uforvarende miette Asbj0rn Hetland med et 

werie, sonet og skal gi 1 mark s0lv. 

SAK8: 
Bj0rn R0ysland hadde stevnet Ivar Berland, Osmund og Torger sam

mesteds, og m0tte ikke selv, er tild0mt a betale 1 mark s0lv i stevnefra
vrer. 

SAK9: 
Mikal Versland hadde stevnet Knut Apeland fordi han i hans egen 

gard overfalt ham med hugg og slag. Knut benektet at saken var slik, men 
hadde dog noe skyld. Sonet og skal gi 2 mark s0lv. 

SAKIO: 
Peder Vikesdal hadde stevnet Tollef Skjreveland for han hadde rykket 

skjegget av ham, hvorav Peders S0nn for retten fremviste noen har som 
han sa var de han hadde rykket av. Dog hadde han ingen prov ellers enn 
sin egen beretning. Herimot til a svare m0tte Tollef og benektet a aldri ha 
gjort det. Det er saledes avsagt slik rett at Tollef Skjreveland etter den 10
vens 20. bolk, 15 kapittel skallovverge seg selv herfra, til neste fjerde
ting, eller a bli i saken. Kongens fogd har tilnevnt Sigbj0rn Vasb0, Tore 
Tengesdal og Ole Fjermedal, som med ham og flere som han selv matte 
skaffe seg, skal sverge. 

SAKII: 
Kongens fogd befalte aIle eierne til Skjreveland, at de med deres hjem

mel til samme gard, skal m0te til neste fjerdingsting, da han pa kongens 
vegne formente seg a ha noe a si angaende hvem som skal ra over bygs
len. 

SAK12: 
Anders Hansen hadde stevnet Anon Fjermedal for skyld og gjeld, 

hvortil han svarte a ha forligt seg med ham. Dersom det befinnes anner
ledes forplikter Anon seg etter samme stevning a m0te til neste fjerdings
ting og der lide den h0yeste rett. 

SAK13: 
Haldor Knutsen sonet for han hadde miet Lj0de Helgesen med en kniv 

og gav 1 mark s0lv. 
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SAKI4: 
Adne Ognedal er tild0mt i stevnefravrer a gi 1 mark s0lv. 

SAKI5: 
Helge Gravdal for ulydighet med foringskap, sonet, og skal gi 1 mark 

s0lv. 

SAKI6: 
Jeremias Bjerkreim hadde stevnet Ole Bjerkreim pa grunn av et 

kvernhus som han skal ha tatt fra ham uten lov og dom. Herimot for a 
svare m0tte Ole, og berettet og foregav at hans verfar Laurits hadde 
kj0pt dette, og mente derfor at det med rette skulle tilkomme ham, hvor
om seks hedersmenn ble tilvist i den anledning a fare og kj enne hvem det 
med rette skal tilkomme (befaring). Da tilkjente de Jeremias at han skal 
kvenlhuset nyte og f0lge. 

SAKI7: 
Kongens fogd avsluttet og opplyste tinget at dersom noen utenlandske 

menn, manndreper og frecll0se menn, finnes i skibredet da skal de anta
stes og velforvares og fremf0res til ombudsmannen eller ogsa om noen 
huser eller skjuler dem som ikke viI straffes, samt andre 10se karer som 
kan finnes i skibredet. 

L0RDAG 20. JANUAR 1627 


Bjerkreim Skibredeting, nrervrerende Peder Ravn, lagmann, Severin 
Pedersen, fogd over Jreren og Dalane, Henrik Hansen, skriver fra sam
me sted og Laurits Svela lensmann. Dommsmenn: Tollef Skjreveland, 
Laurits Hegelstad, Jon Vasb0, Anbj0rn Gjedrem, Torkell Ivesdal og 
Tore Tengesdal. 

SAKI: 
Torger Bjorland, Gregorius Hetland ble tilnevnt a gj0re deres la

grettsed til neste lagting. 

SAK2: 
Rasmus Hetland og Asbj0rn pa samme sted var stevnet hit for slags

mal, med hverandre, men hadde forligt seg og sonet til kongen. Rasmus 
skal gi 11/2 riksdaler, Asbj0rn skal gi 1 mark s0lv. 
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SAK3: 

Tarald i Asen var stevnet hit for han slo hans morbror med flaten avet 

werie. Sonet og skal gi til kongen 3 riksdaler. 

SAK4: 
De som har utestaende her i skibredet med deres korntiende til 

kongen var stevnet av fogden. De ble tild0mt a betale innen 14 dager sa 
fremt det ikke skal uts0kes av deres bo med utI egg etter loven. 

SAK5: 
Torgrim Birkeland for han miette en dreng i handen med en kniv, so

net og skal gi 1 mark s01v. 

SAK6: 
Gundleif Maudal for han tok sin festem0Y for tidlig i favn, sonet og 

skal gi 1 1/2 riksdaler. 

SAK7: 
Laurits Svela lot lese et pergament kj0pebrev pa noe gods, nemlig 

11/210P sm0r landskyld, i en gard ved navn Bakke som ligger i 0stre len, 
som Peder Lauritsen har skj0det fra seg og sine arvinger og til nevnte 
Laurits Svela, hans hustru og arvinger, datert Stavanger kongsgard den 
9. januar anno 1627. 

SAK8: 
Kolbj0rn Bjerkreim hadde stevnet Anon Vinningland og tiltalt ham 

for en dom han ikke ville etterkomme uansett om Kolbj0rn hadde rettet 
seg mot ham sonl dommen tilholdt. Herimot for a svare m0tte Anon og 
foregav at han hadde gitt rede penger for godset og at det ikke var som 
Kolbj0rn byder han igjen. 

Etterdi det ikke f0res noen bevis er saken opptatt til neste fjerdings
ting hvor Anon skal f0re bevis for hva han har utgivet for godset, og der 
avhende dom. 

SAK9: 
Lagmannen Peder Ravn hadde latt stevne en del av almuen her i ski

bredet for hans toll etter hans fortegnelse og mantalls innhold, hvor en 
del kom frem og betalte til ham, en del berettet a ha betalt til hans full
mektig. De som enda er i rest er tilfunne a betale til ham eller hans full
mektig innen 14 dager, safremt de ikke skal uts0kes av deres bo med ut
legg etter loy. 

SAKIO: 
Anders Bay pa Lutsi i Gand skibrede kom frem for retten og esket sitt 

skussmal, hvorledes han hadde skikket og forholdt seg den tid han var og 
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tjente her i skibredet, og ellers hvorledes de kjente han. Hvortil den me
nige ting almue svarte, at han hadde skikket og forholdt seg i skibredet 
som en rerlig kar, og ei heller visste annet om ham enn det som rerlig og 
kristelig er. 

SAK11: 
Anon Fjermedal hadde stevnet Knut Apeland og tiltalt ham for en 

hest som han hadde Hint Anon og som ble forkommen, forligte seg med 
hverandre herom. 

MANDAG 8. OKTOBER 1627 

Malstevne pa Bjerkreim, nrervrerende Henrik Hansen, skriver over 
Jreren og Dalane og Laurits Svela, lensnlann. 

Domsmennene: Lars Hegelstad, Tollef Skjreveland, Asbj0rn Gje
drem, Peder Bjerkreim, Torkell Kleppali og Ole Solberg. 

For oss var skikket Kolbj0nl Bjerkreim, som med var gunstige lens
herres skriftliges stevning til retten hadde stevnet Anon Vinningland, og 
tiltalt ham for et jordstykke han besitter og ikke vil gi Kolbj0rn landskyld 
av, som med rett b0r ga derav, har han noen stund forholdt seg motvillig. 
Desslike hadde han og inntatt en nlann pa samme part til seg og lovet 
ham a pl0ye, sa og h(2)ste uten Kolbj(2)rns vilje eller tilstand. 

Av alt dette formente Kolbj(2)rn at Anon hadde gjort ham urett, og var 
derfor pliktig a lide og sta til rette etter Norges lov, og herpa var en ende
lig dom begjreret. 

Like ens var nu og hitkalt den mann som Anon hadde tatt inn til seg pa 
Vinningland, nemlig Asser, a svare dersom han skulle bli tiltalt for ret
ten. 

Herimot a svare m(2)tte Anon, samt Asser som han hadde tatt inn til seg 
pa Vinningland, og gay til gjensvar at han ikke hadde fatt fullt oppgj(2)r av 
Kolbj0rn for den nevnte part i Vinningland, og at han derfor sa seg n(2)dd 
a beholde landskylden. Kolbj(2)rn berettet at dette ikke var sanhet, og be
viste straks dagen han hadde betalt tilfulle. 

Dernest kom Asser frem og bekjente at Anon hadde lovet ham a flytte 
inn pa Vinningland til seg, og unte ham to spann sakorn i hans aker, hvor
for Assar hadde gitt ham 3 daler, og en vrer, hvilket Anon sa seg ikke a 
kunne benekte. 

Da etter tiltale, gjensvar og denne sakens omstendigheter, befinnes et
ternevnte tilstander: F(2)rst at nevnte Kolbj(2)rn aktes a vrere odelsbaren 
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til godset. For det andre befinnes i sannhet, at Kolbj0rn har utgitt og be
talt Anon aIle de 10sningspenger som han er tilkj ent, for de samme to 
parter i Vinningland som Anon selv utgav. Dernest, og for det tredje, har 
Anon ovenfor Kolbj0rn, ogsa imot Norges lov, forholdt seg motvillig a 
betale sin landskyld. Og for det fjerde har han og inntatt en mann til seg 
pa Vinningland og tillatt ham a pl0ye, sa og h0ste foruten Kolbj0rns vilje 
og samtykke. 

Thi har vi etter var samvittighet og ringe forstand ikke rettere eller 
anerledes visst a d0mme enn at Anon j 0 for sadane arsaker skyld, etter 
Norges lov og sakens skyld har forbrudt sin gard, og vrere pliktig a flytte 
fra, og etter loven gj0re den ledig tilneste var. Slik ogsa innestar han for 
kost og trering og godtgj0relse for de seks menns domsigelse. 

TIRSDAG 29. JANUAR 1628 


Bjerkreim skibredeting, nrervrerende Severin Pedersen, fogd over Jre
ren og Dalane og Laurits Svela, lensmann. 

Domsmennene: Tollef Svela, Asbj0rn Holmen, Laurits Hegelstad, 
Anbj0rn Gjedrem, Torkell Tengesdal og Orm Solberg. 

SAKI: 
Ble tilnevnt a gj0re deres lagrettsed: Anbj0rn Odland, Kolbj0rn 

Bjerkreim og Peder Tengesdal. 

SAK2: 
Anon Vinningland med var gunstige lensherres skriftlige stevning had

de hit til retten stevnet Gunnar Gasland og tiltalt ham for ekteskap som 
han skal ha lovet Anon sin datter, og ikke vil hoI de eller etterkomme, og 
allikevelligget i et 10saktig levnet med henne etter Anon sin beretning. 

Herimot a svare m0tte Gunnar, og h0ylydt nektet at han aldri hadde 
lovet henne ekteskap, enten selv eller ved noen andre, formente ogsa at 
slikt skulle ikke ham lovlig overbevises, hvorom ikke noe vitnesbyrd er 
f0rt eller frernkom. 

Er herom for retten funnet at etterdi det er en ekteskapssak, som ikke 
kan eller b0r d0mmes av verdslig dommer, b0r Anon Vinningland pa sin 
datters vegne s0ke saken for den hederlige domkirken i Stavanger saf
remt han ved det akter a forspille Gunnar sitt ekteskap pa andre steder. 
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SAK3: 

Gjermund Tj0rn har stevnet Torkell Kleppalis S0nn Lj01, og tiltalt for 

et knivstikk han har gitt ham. Kom drukken og full for retten, hadde 
hverken prov etter vitnesbyrd med seg. Ble tilkjent a f0re sine prov til ne
ste fjerdingsting eller ha skaden for seg. 

SAK4: 
Magda L0vbrekk hadde stevnet Lj01 Kleppali og sa at han skulle ha 

gjort barn med henne. Lj01 m0tte i retten og benektet det, hadde heller 
ingen prov pa det. Er derfor for retten avsagt at han til f0rste fjerdings
ting skal gj0re sin nektingsed. Er og tilnevnt Torger Odland a svare med 
ham, og selv skaffe seg en, eller b0te etter loven. 

SAK5: 
Torger Malmei hadde stevnet ved lensmannen Sven Eikeland for en 

skogteig som Sven nytter mot hans hjemmel a vrere rett odelsmann. Like 
ens var og stevnet for skogrett med mere. Herom er for retten avsagt at 
det skal tas ombudsmannens stevning for skriveren og 6 menn dra til 
astedet til f0rstkommende sommer, med mindre de kan forlikes annerle
des. 

MANDAG 1. SEPTEMBER 1628 


Bjerkreims skibrede, nrervrerende S0ren Pedersen fogd over Sta
vanger len, Henrik Hansen, skriver over Jreren og Dalane, samt Laurits 
Svela, lensmann i skibredet. 

Lagrettsmenn: Torkell R0ysland, Anon Fjermedal, Tore Tengesdal, 
Gundleif Kleppali, Sigbj0rn Vasb0, Svale Gjedrem, Torger Sleveland, 
Anbj0rn Gjedrem, Hallvard Vikesa, Torkell Gasland, Ole Bjerkreim og 
Anbj0rn Odland. 

Kongens fogd S0ffren Pedersen presenterte f0rst hvor meget som var 
blitt betalt av kongens pabudte skatt, og det deres formue kunne bringe 
tilveie. Dernest a utskrive de karene som skal til den militrerforlegning 
som skal holdes heruti lenet, etter komisrerens anordning og alvorlige be
faling, pa hans mayestets kong ens vegne, og pa det flittigste forhold for 
den menige mann, hvilken makt som la i en slik utskrivelse, om noen 
skulle fors0mme den. Herimot har den menige tingalmuen, samtlige 
med samme stemmen, reservert seg s::l1edes, at de gjerne av deres ytters
te og st0rste formue vil utgi til kongen skatter og andre rettigheter, men 
denne utskrivning og soldathold til formodne voId og ulempe ville de 
ikke tilstede, innga eller samtykke. 
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Fogden har derpa pa det heftigste formant almuen at de grandgivelig 
skulle overveie hva de i sa mate gjorde, og mer anse landet og rikets gavn 
og beste, samt a etterkomme deres herre og kongens nadigste vilje og be
faling , enn som den ene part a f0lge deres uforstandige radf0rsel. Videre 
gay den menige almue med oss foreskrevne 12 menn til gjensvar at de ik
ke ville eller kunne samtykke noe i denne saken f0renn de hadde fore
spurt og radf0rt seg med lenets menige almue. 

For denne saken befalte fogden oss foreskrevne 12 menn under 
kongens navn, a m0te den gode mann lensherren om 8 dager pa Eger
sund tingstue, og derpa dette skibredets menige almues vegne, seg ende
lig reservere. 

8. SEPTEMBER 1628 


Pa Egersund fjerdingsting pa Arstad ble saken om utskriving til mili
trertjeneste behandlet slik: Velbemeldte var gunstige lensherre Henrik 
Bille lot f0rst fremkreve drengene heruti dette skibredet, som og fra de 
andre skibreder til fjells, a utskrive til militrertjeneste, hvilke og etter
handen kom frem, og ble inntegnet, og med dem ble gjort denne forord
ning, nemlig. Nar de blir pabudt, sa skal de med muskett forkestokk 
(nluskett kalles det vanligste infanterigevreret pa 1600-tallet. Denne 
flintb0rse veide 6 - 7 kg og matte derfor st0ttes til en anleggsstokk, sa
kalt muskett forkestokk, under avfyringen), bandolrer, og sidegevrer, 
som deres b0nder skal holde dem, og frenlkomme til fastlagte m0n
stringsplasser i Egerund, Sokndal eller andre steder og la seg drille og ek
sersere, og for slik en umag, foruten hans arlige sedvanlige l0nn som han 
far hos den han tjener, skal han arlig ha 2 riksdaler som b0ndene pa de 
sammenlagte gardene skal gi ham, og ikke mer. Dog nar han utgar pa 
alarm eller fra m0nstringsplassen, skal hans b0nder fremskaffe ham hans 
beh0vende kost med seg. Enhver dreng skal bli hos den husbonde han nu 
tjener, eller i det samme rodet, mens han far sin tilsagte l0nn, og det un
der straff som seg b0r. 

Befinner noen av de utskrevne drengene seg i noen mater utilb0rlig el
ler motvillig a la seg anstille, da skal den som har noe a beklage seg over 
dem presentere seg pa m0nstringsplassen, og der anklage ham for offise
rene, som over dem skal justifisere etter hvordan hans gjerning og for
seelse er til, og pa den nevnte m~nstringsplass skal almuen la oppsette en 
krigsgalge, for de motvillige til straff og refselse, og andre til et speil eller 
eksempel. 
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FREDAG 16. OG L0RDAG 17. JANUAR 1629 


Bjerkreim skibredeting, nrervrerende S0ren Pedersen, fogd over Sta
vanger len, Henrik Hansen, skriver over Jreren og Dalane og Laurits 
Svela, lensmann. 

Domsmennene: Tore Ivesdal, Torkell Ivesdal, Skiljan Sletteb0, Lau
rits Hegelstad, Svale Gjedrem, Anbj0rn Gjedrem, Henrik Tysland, Tor
kil Tengesdal, Knut Laksesvela, Drm Solberg, Ivar Varp og Jens Ase
land. 

SAK1: 
Nevnte menn til Botolvs lagting: Mikal Egeland, VelIe Espeland og 

Endre Helland. 

SAK2: 
Avr0mte Jon Hyttlands kvinne Guri Ivesdatter kom for retten og bek

laget seg som hun hadde gjort tidligere ved en ydmyk b0nn til var gunsti
ge lensherre, at lensmann Lurits Svela hadde nu pa ny opptatt og skrevet 
den fattige del som fantes i hennes bo, pa grunn av en ny forseelse hennes 
fredl0se mann skal ha gjort, uansett om bo ble opptatt til kongen da han 
for 3 ar siden r0mte av, og hun siden denne tid aldeles intet i noen mater 
har hatt a befatte seg med ham. 

Hertil a svare fremkom Laurits Svela og erklrerte at han pa ret ten etter 
0vrighetens befaling, alene med hedersmenn, hadde sett over og oppteg
net hva som fantes i hennes hjemmel og boskap, pa grunn av den blod
skam hennes mann skal ha gjort ved hennes eget s0skenebarn, og som 
hun beskylder ham for. Han sa seg ikke a vite rettere enn at hennes fred
10se mann j 0 hadde del og part i hva som fantes hos henne, det var aldeles 
opptegnet pa en rett, men lov og dom matte nu pakjenne hvem det til
kom. 

Ytterligere foregav Guri at det hun na atte, det hadde hun fatt for hen
nes jord Hyttland som hun avsto og opplot. 

Er derfor saledes for retten avsagt at safremt i sanhet ikke rettere kan 
befinnes en hva Guri na oppgir, nemlig at hun med hennes fredl0se mann 
aldri siden han r0mte av skal ha hatt noe a bestille, i noe samleie og slikt 
fellesskap slik som tidligere f0renn han r0mte av, da b0r hun selv nyte og 
beholde dette hennes bo, etterdi hans tidligere bo er opptatt til kongen 
for hans forrige forseelse. 

Fogden satte og na frem i retten at den avr0mte Jon Hyttland som had
de bedrevet hor med sin ektekvinnes slekt, savel som samme kvinnfolk 
som han bedrev synd nled, nenllig Gunhild Mikalsdatter, ikke hadde for
gjort deres fred. 

Derom har vi for retten avsagt at de begge to etter deres bekjente gjer
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ning og kongens prosess b0r fare fredl0se, og ikke la seg befinne mer her i 
landet eller lenet, under straff som det b0r vrere, med mindre de kan fa 
fritt leide. 

SAK3: 
Ingeborg Lauritsdatter, som var svanger, ble f0rt frem i retten og be

skylte Jon Hyttland som hennes barnefar, og nektet a aldri ha hatt med 
noen annen kar i sa mate a bestille. Den nevnte Jon hadde hennes mor
brors datter til ekte. Fogden spurte hennes slekt og venner om det var 
noen som ville borge for henne, inntil hun ble forl0st. Da fremkom Hen
rik Tysland, David Ognedal, Lars Birkeland og Skiljan Sletteb0, som 
gikk i forl0fte og full borg for henne, inntil hun ble forl0st, og lovet a le
vere henne tillensmannens arrest. 

Dernest ble den menige almue tilsagt at den som kom over Jon Hytt
land skulle fakke ham, og vel forvare ham og fremf0re han tillensman
nen til straff som det b0r vrere. 

SAK4: 
Torstein Alfsen som hadde Helga Rasmusdatter til ekte var sist sonl

mer avl0pen og r0mt med hans kvinnes s0ster Anna Rasmusdatter, og pa 
Gjedrem etterlatt sin kvinne med 3 sma barn. 

Fogden satte derfor fore i retten at om de ikke begge burde straffes 
som kjettere og deres gods vrere forbrudt til kongen. Derom er saledes 
for retten avsagt, at de begge hvor og nar de kan patreffes og overkom
mes har forgjort deres liv og gods til kongen, og straffes med bal og 
brann. 

SAK5: 
Hederlige mann herr Peder T0gersen, sokneprest til Hellelands pre

stegjeld, hadde stevnet hit Peder Vikesdal, Sigbj0rn Vasb0, Sivert og 
Asbj0rn i Holmen samt Torkell og Gullik R0ysland, og tiltalt dem for 
noe landskylds forhold og en part landskylds forandring av de nevnte 
garder, som han nu ved et ganlmelt pergaments brev mente a tilkomme 
presteboet. Utav Vikesdal som nu kun gar 11/2 pund korn krever han 4 
10per sm0r, av Holmen som nu gis til presten 1 vett korn krever han 1/2 
10P sm0r, likeens av R0ysland som na gir 110P sm0r 1 hud og 5 saueskinn, 
esker han. Og av Vasb0 en hud, sonl nu aldeles intet avgar til presten. 

Herimot er f0rst Peder Vikesdal m0tt for a svare, som berettet at det 
aldri har gatt 4 10P sm0r av presteparten i Vikesdal som herr Peder nu 
esker, og ei heller kan det aldri gis det. Han hadde leiet denne parten for 
11/2 pund korn landskyld som han nu fremla sitt bygselbrev , og formente 
at det ville han gi og ikke mer. 

Sivert og Asbj0rn i Holmen svarte likesa. Torkell og Gullik R0ysland 
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foregav at dersom det var gjort forandring pa deres landskyld sa hadde 6 
hedersmenn i sin tid med lovlig jordvurdering og prestens tillatelse gjort 
dette etter loven, hvorved de 6 menns gjerning ble lagt frem i retten, lest 
og pategnet. Sigbj0rn Vasb0 berettet a aldri ha visst at presten no en tid 
har hatt noe landskyld i Vasb0, mens skolemesteren i Stavanger na viI 
vinne noe landskyld og har stevnet sin husbonde for den, og vinne det av 
ham og ikke av Jon som sa seg a vrere leilending der til. Thi har vi saledes 
herom for retten avsagt at vi nu ikke kunne med en god samvittighet, ak
te eller forefinne det av herr Peder T0gersen fremlagte brev, men b0r 
med rette uten videre igjen annen landskyld nyte eller f0lge enn de som 
hans formann har gitt i mange ar uten paanking, med mindre enn de etter 
loven og hedersmenns vurdering, kan vrere eller er forbedret, f0renn kan 
andre dokumenter, jordb0ker eller riktige brev derom f0re i retten slik 
som det etter loven seg b0r. 

Dog hva den landskyldsforandring vedkommende R0ysland som ved 
seks menns forseglede gjerning er gjort, synes herr Peder T0gersen at 
noe urett derved er skjedd, da har han disse menn for deres gjerning a S0
ke for tilb0rlige dommere, likesavel og skolemesteren i Stavanger om 
han viI tilvinde seg noen landskyld av Vasb0 ved loy og rett. 

SAK6: 
Tj01 Torkelsen som forleden skibredeting var tilfunnen a gj0re nek

tingsed for et kvinnfolk, kunne ikke gj0re det na, soner og skal gi 3 daler, 
og forlikte seg med hennes slekt. 

SAK7: 
Salve Versland hadde stevnet Anbj 0rn Odland, m0tte ikke selv. Ble til 

a gi til kongen 1 mark s0lv i stevnefravrer. 

SAK8: 
Assar Tengesdal hadde stevnet Anon Vinningland, fordi han hadde 

hugget ham med en 0ks i handen, ville ikke forlikes men esket dom. 
Anon ble tild0mt a gi ham 6 riksdaler, og til kongen 2 mark s0lv. 

SAK9: 
Tollak Espetveit og Kjetil Fed med ombudsmannens stevning hadde 

stevnet Maurits Maudal, for et kj0pebrev han skal ha latt gj0re, pa noe 
gods i Maudal som tilfaller demo Maurits la frem brevet, hvilke meddelte 
Torkell Bj0rnestad, Jon Eik og Ivar Ivesdal, og at brevet skal ha vrert 
over deres kj0P, og derfor var skrevet til forsegling. 

Disse ble og etter lovlig varsel fremkalt, og provet at de ikke hadde 
vrert over sadant kj0P, men Maurits bad den1 en gang om de ville forsegle 
et sadant brev for ham, han hadde deres merke, som og var skrevet under 
brevet. Da de da sa merket forseglet de brevet. Hva det videre var med 
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samme kj0P visste de ikke. Denne saken ble opptatt med partenes be
vilgning til fj erdingstinget. 

SAKI0 
Tollef Skjreveland hadde stevnet Laurits Svela for et hugg han hadde 

gjort i hans hode, som dog fra har kunne skilles. Derimot er m0tt Lauri ts 
Svela a svare, som sa seg dertil a vrere forarsaket, ville ikke forlikes. 

Laurits ble tild0mt a gi Tollef 2 riksdaler, og til kongen 2 mark s0lv. 

SAKl1: 
Laurits Svela hadde stevnet Tollef Skjreveland, fordi han i et malstev

ne skal ha overfalt ham med trussel, og skjelt ham for en tyv. Herom a 
prove var stevnet Peder Birkeland, Ole Fjermedal, Bj0rn Vikesa, Tollef 
Malmei og VelIe Espeland. Tollef Skjreveland m0tte, og unskyldte seg a 
aldri vite noe, han var da drukken og full, til det visste han aldeles ingell 
grunn til sadant, men bad om forlatelse. Etter godtfolks tilskyndelse ble 
de venner og vel forlikte. 

SAKI2: 
AIle de som star i rest med deres tiende for i fjor, ble tilfunden a betale 

innen 14 dager, eller vurdering i deres bo. 

MANDAG 9. MARS 1629 


Pa Hauges Fjerdingsting ble saken om Ingeborg Lauritsdatter behand
let. Hun hadde beskylt Jon Hyttland a vrere far til hennes barn. Ingeborg 
var s0skenbarn til Jons kone. Det lyder slik: Fogden lot f0re i retten et 
kvinnfolk ved navn Ingeborg Lauritsdatter, som bekjente at Jon Hytt
land var hennes barnefar, og samme Jon hadde hennes fulle s0skenbarn 
Guri Toresdatter til ekte. Hun bekjente enda som hun alltid tidligere, 
bade i sin f0dselstid og ellers at han var hennes rette barnefar. Han hadde 
skammelig bedratt henne, og hold for henne, f0r han fikk hans vilje med 
henne, det at Adam og Eva giftet sine barn sammen, og det var derfor in
gen synd. Etterdi at nevnte Jon for denne hans grove gjerning, savel som 
for sadan forseelse tidligere er avr0mt, og var derfor fredl0s da han gjor
de denne gjerning da satte fogden i retten at han savell som hun burde 
straffes pa livet. Er herom for retten d0mt og avsagt at navnte Ingeborg 
Lauritsdatter for denne hennes grove fall og forseelse, savel som nevnte 
Jon Hyttland, hvor og nar han finnes og patastes, begge b0r straffes pa li
vet, og deres blodslodd vrere forfalt til kongen, og ombudsmannen vrere 
pliktig etter loven a foreskaffe mestermann (skarpretter) for a refse demo 
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L0RDAG 19. SEPTEMBER 1629 


Pa Bjerkreim Tingstue, nrervrerende fogden, Henrik Hansen skriver, 
Laurits Svela, lensmann. 

Domsmenn: Tollef Svela, Laurits Hegelstad, Torger Malmei, Anb
j¢rn Gjedrem, Jon Vasb¢, Torkell R¢ysland, Torger Sleveland, Svale 
Gjedrenl, Tore Tengesdal, Mikal Egeland, Orm Solberg og Henrik Tys
land. 

Torkell Tengesdal hadde stevnet Ivar Varp pa grunn av en ku han skal 
ha vrert arsak til a omkomme og drepe for ham. Dertil ble svart at han ik
ke var lovlig stevllet, som i sannhet befantes. 

TIRSDAG 20. OKTOBER 1629 

Pa B jerkreim Tingstue, nrervrerende Henrik Hansen skriver over J re
ren og Dalane og Laurits Svela, lensmann. 

Domsmennene: Svale Gjedrenl, Anbj¢rn Gjedrem, Hallvard Vikesa, 
Gregorius Hetland, Skiljon Sletteb¢, Bj¢rn Vikesa, Orm Solberg, Lau
rits Birkeland, Tollef Svela, Peder Tellgesdal, Tore Tengesdal og Torger 
Sleveland. 

SAK1: 
Anbj¢rn Odland med ombudsmannens stevning hadde stevnet hit 

Orm Efteland og tiltalt ham fordi han i hedersmenns nrervrerelse ved 
Bjerkreims kirk ell hadde overfalt ham med skjensord, og der samme
steds offentlig tilsagt at hans signett burde frat as ham med retten, og si
den etter den dag aldri komnle i noen hedersmanns gjerning. Likeens 
skal Orm ogsa i forleden sommer ha ropt til Anbj¢rn da han med flere 
hedersmenn gikk i skogen ved Efteland, og sagt til ham: Du gar i min 
mark og leter etter merkesteiner, du skulle hatt den bjelle pa deg som du 
stjal ifra min far. Disse poster og beskyldninger paf¢rte Orm ham som et 
uskyldig angrep, og han rna enten sadant bevise, eller selv derfor innesta 
etter loven. 

Laurits Svela, Peder Bjerkreim, Ole og Kolbj¢rn sammesteds, samt 
Torkell R¢ysland og Mattias Odland, var og stevnet hit for prov og vitne, 
hvilke samtlige pro vet i partenes nrervrerelse at Orm sadanne ord og tale 
pa nevnte tider og steder hadde talt og la falle til Anbj¢rn, slik som stev
ningen omtaler, og derpa gjorde de deres ed. 

Herinlot a svare m¢tte Orm Efteland som berettet og foregav at Anbj¢rn 
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hadde i sist sommer, tatt hans fe og innkj0rt hjem i sitt hus. Deruti mente 
han Anbj0rn gjorde ham urett, sa derfor var tretten deres kommet ved 
kirken, og fordi han gikk i Eftelandsskogen og lette etter merkesteiner, 
derfor ble han ogsa forbitret. 

Partene ble for d0ren utvist, imens vi oss med hverandre her inne rad
f0rte og ransaket loven, og kom som venner og velforlikte inn igjen, et
terdi at noen hedersmenn hadde lagt seg deruti dem a forlike. 

Sa fremkom da Orm Efteland og erklrerte Anbj0rn Odland, at de ord 
og tale som han hadde tilsagt ham, det visste han ingen rett eller skjel, 
men var skjedd og talt i hastighet, lovet Anbj0rn en fole om han skulle la 
saken faIle og vrere hans venn, hva Anbj0rn hadde medtatt det siste, og 
nu her for retten igjen med sammenlagte hender bekreftet deres forligel
se, urykkelig, under lovens penn og straff, a skulle holde. 

SAK2: 
Torkil og Peder Tengesdal hadde i like mate med ombudsmannens 

stevning hit for oss i retten stevnet Ivar Varp og tiltalt ham fordi han skal 
ha slatt deres gjreterbarn. Likeens tatt og slatt deres fe og buskap slik at 
Torkils kyr derover skal vrere blitt d0d straks etter, den er hjemkommen. 
Likeens tiltalte Torkil ham fordi han og uten hans vilje og samtykke skal 
ha tatt hans 0yk uti marken, og kj0rt den utilb0rlig, sa den og om dagen 
deretter er f-unnet d0d. Det var ogsa ved samme stevning stevnet hit Lau
rits Svela, Ole Bjerkreim og Sigbj0rn Fjermedal som skal ha besiktiget 
samme ku. De fremkom for a levere deres sanferdige prov herom, og i 
begge parters nrervrerelse provet som etterf0lger: Lensmann Laurits Sve
la provet at Torkil Tengesdal i sist sommer kom til ham og klaget seg at 
Ivar Varp hadde jaget og slatt hans gjreterbarn og buskap, hvorav en av 
hans kyr la for d0den. Bad ham derfor om han ville ta 2 hedersmenn med 
seg og komme hjem til Tengesdal og bese henne. Lensmannen tok sa Ole 
Bjerkreim og Sigbj0rn Fjermedal med seg for sa her a bese kuen. De pro
vet samtlige at da de kom til Tengesdal da la kuen d0d, og hadde under 
buken en ripe som de berettet syntes a vrere gjort fra en stein eller et fall, 
sa og et slag pa den ene siden som kjennelig nok var tilsyne, der de hadde 
latt huden avtas. Til og med var milten balen og blodig og annerledes til
syne enn pa andre beist som man slakter. Derpa gjorde de 3 menn deres 
boked, saledes at dette var sannheten. 

Herimot a svare m0tte I var Varp, som nektet a aldeles ikke ha slatt 
deres gjreterbarn, men bekjente aha skremt dem da de var i hans mark 
med buskapen, ei heller sa han seg aha slatt og j aget deres fe, uten ett lite 
stykke som han jaget dem ut av sin egen mark, som de var kommet inn
pa. Han formente bestemt at kuen ikke var kommet til skade pa grunn av 
hans gjerning, men sa seg aville bevise det Torkils kvinne klaget seg da 
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hun sa at kuen la, at den skulle vrere syk av finskudd. Dertil svarte Torkils 
kvinne og bekjente visst aha klaget seg for hennes ku, hun sag sa hastig 
var blitt syk, thi hun ikke kunne tenke hva den var tilkonlmet, f0renn 
gjreterbarna, kunne si henne at Ivar hadde jaget og slatt buskapen. Vide
re foregav Ivar, vedkommende 0yken, som han ogsa siktes for a ha kj0rt 
til samme tilstand. Dertil svarte han ikke a kunne nekte jo en gang a ha 
tatt Torkils 0yk da den var kommet inn i hans mark, og kj0rt et lass eller 
tre med henne, deretter kom hun uskadd ifra ham, thi han sa at han sag 
henne om 10rdagen som var neste dag etter at han hadde kj0rt med hen
ne, da gikk hun pa marken og bet, endog hun om neste s0ndagen deretter 
la d0d. Da mente han fuIlkommet at hun ikke skulle ha fatt skade i hans 
nrervrer, men matte vrere tilstatt noe annet. 

Torkil gay ham full sak, slik som tidligere i sin stevning at Ivar var ar
sak og skyld, bade til hans ku og hestens d0d, og derfor begjrerte dom 
over ham. 

Det ble saledes her for retten avsagt at Ivar Varp etter Norges loy 
landsleiebolken 35. kapittel skal selvtrede for lovverge til neste skibrede
ting, og Kolbj0rn Bjerkreim ble tilnevnt med ham a gj0re lov, vrere selv 
den annen, og skaffe seg selv den tredje. 

TORSDAG 28. JANUAR 1630 


Bjerkreim skibredeting, nrervrerende S0ren Pedersen, fogd over Jre
ren, Dalane og Ryfylke len, Henrik Hansen skriver og Laurits Svela, 
lensmann. 

Domsmennene: Tollef Svela, Peder Tengesdal, Skiljan Sletteb0, 
Anbj0rn Gjedrem, Sigbj0rn Vasb0, Orm Solberg, Svale Gjedrem, Knut 
Laksesvela, Gundleif Kleppali, Torger Sleveland, Henrik Tysland og 
Torkil Ivesdal. 

SAKI: 
Etternevnte tillagtinget: Rasmus Hetland. 

SAK2: 
Aslak Maudal kom frem for retten ettersom han dertil var kalt fordi 

han siste juledag hadde mistet et lite guttebarn pa fire ar alder, som i Tjre
ran Maudals stue, var faIt i en matkjel og fikk sin bane, ettersom han pa 
dette stedet var gatt inn med sin far til sin mor Siri som var tilstede nar 
ulykken skjedde. 

Aslak berettet at han med sin salige S0nn var gatt inn i stu en til moren 
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sin, og i samme stue skjedde ulykken, mens han Hi pa benken og sov, og 
da barnet ble spurt hvorledes han kom i kjelen, da sa han at Ole Tjreran
sen, en liten gutt pa sju ar, skuttet ham, og da med det samme Tjreran 
Maudal m0tte sitt barn, unskyldte han seg ikke for aha skuttet ham, eller 
r0rt med ham sa han kom i kjelen. Heller ikke skulle det finnes noe men
neske som kunne si at han var arsak til volden, til og med var Aslak konl
met inn ubudd med sin S0nn i denne stuen. Der var ellers andre voksne 
folk samtidig i stuen, hvilke blev befalt av fogden a m0te pa nestholdte 
Egersunds fjerdingsting, og der vedga i partens nrervrerelse deres sann
het. 

SAK3: 
Torbj0rn Gjesteland hadde stevnet Gundleif Hustuft for 7 riksdaler 

for en hest, 1/210P sm0r i leie av pengene som hadde statt ute i langsonl
melig tid, likeens for 2 pund sm0r der foruten. Herimot a svare m0tte 
Gundleif og bekjente gjelden, men arsaken til at han hadde forholdt den, 
er at han forholder han noe arv. 

Blev for retten avsagt at han skal betale gjelden innen 4 ukers tid, saf
remt det med utlegg og vurdering ikke skal uts0kes fra hans boo 

Har han siden noe a kreve da gj0r han det lovlig. 

SAK4: 
Ivar Austvoll hadde stevnet T0rres Kydland for et 10fte han hadde 

gjort for ham, for no en hester han kj0pte pa Jreren, hvilke 10fte han ikke 
ville holde ham fri for, som det seg b0r, og derfor lot han ham tilt ale ved 
sin fullmektig Nils Andersen. 

Herimot a svare m0tte T0rres som forgav at de 0yker han hadde gatt i 
10fte med ham for, de var solgt ham med skjult lyte, thi han sa de var vel
skapt. 

Derpa fremkom Halvar Vikesa og Gard Vikesdal og provet at de var i 
Skudherredet samme ar etter at T0rres hadde solgt noen 0yker der, og da 
spurte den menige mann om ham, hvor han var. Han hadde solgt, og f0rt 
bygden full med syke 0yker. Kom han igjen, da ville de sia han ihjel. De 
ble tilspurt av Nils Andersen om det var de 0yker som Ivar Austvoll gikk i 
10fte for. Det sa de ikke a kunne vite, hvorfra de var kommet, eller hvor 
T0res hadde kj0pt dem. 

T0rres Iovet deretter at han skulle gj0re Ivars hand kvitt til nestholdte 
fjerdingsting, safremt han ikke ville innesta ham for gjelden. 
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ONSDAG 19. OG TORSDAG 20. JANUAR 1631 


Bjerkreim skibredeting, nrervrerende fogd S0fren Pedersen, Henrik 
Hansen, skriver og Laurits Svela, lensmann. 

Lagretten: Jon Vasb0, Skiljan Sletteb0, Gregorius Hetland, Peder 
Tengesdal, Laurits Birkeland, Tollef Skjreveland, Svale Gjedrem, 
Gundleif Kleppali, Torkil Ivesdal, Rasmus Hetland, VelIe Espeland og 
Jens Aseland. 

Navnte menn tillagtinget, Gard Vikesdal, Torgus Berland og Laurits 
Lauritson Svela. 

S0fren Pedersen lot lese et pantebrev pa Apeland som skylder i lands
kyld 3l0per sm0r og 30 alen vadmel som Sten Jelsa pantsatte til ham for 
200 riksdaler. Lars Hegelstad kom for retten og bekjente at han selv had
de latt stevne Roald Birkeland til tinget, og ikke begjrert lensmannen a 
gj0re det som det burde etter love. Dette begjrerte fogden a inntegne. 

TORSDAG 31. OKTOBER 1633 


Bjerkreim skibredeting, nrervrerende fogd, velaktede mann S0fren Pe
dersen, Henrik Hansen, skriver og Laurits Svela, lensmann. 

Lagrettsmenn: Peder Bjerkreim, Tollef Skjreveland, Orm Solberg, 
Laurits Hegelstad, Gard Vikesdal og Torkil R0ysland. 

SAK1: 
Nevndermenn tillagtinget: David Ognedal, Elling Netland, Jeramias 

Apeland og Tollef Malmei. 

SAK2: 
Et brev utgitt av Gundleif Jonsen og Todlak Torgersen til Ole Maurit

sen, om deres odelsrett i Nedre Maudal, skrevet i Stavanger den 18. juni 
1633 ble lest. 

SAK3: 
Atlak J onsen har tilstedt ved brev broder Gundleif J onsen, all den 

lodd og anpart han besatte og har brukt i Nedre Maudal, datert Sta
vanger den 4. april 1633. Ble lest og paskrevet. 

SAK4: 
Adne Risdal i Karmsund, utgitte skj0tebrev til Sven Egeland pa en sau 

i landskyld i Kydland og S0yland datert, Svela den 30. oktober 1633. Ble 
lest og paskrevet. 
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Enda ble lest ett pantebrev under samme dato hvorved Ole Torkilsen 
pa Sunde i Goa skibrede pantsetter Sven Egeland en halv sau i nevnte 
K ydland og S0yland for ni riksdaler, 1 bokk. 

SAK5: 
Likeens ble forkynt et skj0tebrev som Halvar Sigmundsen har gitt Vel

Ie Espeland, med sine barn, etter brevets tydelige innhold, pa fern spand 
korn landskyld i Espeland, datert Bjerkreim den 21. januar anna 1632. 

SAK6: 
Dernest ble lest et forseglet skj0tebrev som Magda Toresdatter har 

gitt Sven Egeland pa 31/2 alen vadmel arlig landskyld i nevnte Egeland, 
datert Svela den 10. juni anna 1632. 

SAK8: 
Mogen Olsen lot lese et pantebrev hvorved han pantsetter Sven Ege

land 1/2 sau i S0yland og Kydland for 12 daler, datert Svela den 10. juni 
1632. 

L0RDAG 2. NOVEMBER 1633 


Ble retten betjent pa Bjerkreim skibredeting igjen, nrervrerende fog
den, skriveren og lensmannen. 

Lagretten: Peder Bjerkreim, Tollef Skjreveland, Laurits Hegelstad, 
Svale Gjedrem, Orm Solberg, Gard Vikesdal og L: Laurits Svela. 

SAK1: 
Helge Hustuft var stevnet av kongens fogd for 1 mark tild0mt b0ter for 

slagsmal. Han m0tte og sa at lensmannen hadde skjult st0rre saker enn 
den. Dette begjrerte lensmannen matte inntegnes. 

SAK2: 
Anon Austrumdal hadde stevnet Asbj0rn Eik pa grunn av at han skal 

ha latt oppbeite hans engslatt, mot en lovlig semje og kontrakt. Derimot 
a svare m0tte Osmund i Kalveskaret med fullmakt pa Asbj0rns vegne, 
som han berettet na a ligge pa sin sykeseng. De ble om saken forlikt, 
nemlig at Asbj0rn skal gi Anon 2 riksdaler for samme skade, og siden ik
ke gj0re ham noen fortrede deretter pa hans eng eller mark. 

SAK3: 
Lars Nes og Tomas Lomeland var stevnet for nl0tvillighet med f0ring
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skap imot fogdens bud, som gjelder skatten. De m0tte ikke, ble tild0mt a 
b0te i stevnefravrer. 

SAK4: 
Erik Egeland stod for retten og sa til at Orm Vikesdal hadde hugget i 

deres skog. Pa tingstuen ble opplest en semje mellom Egeland og Vikes
dal, og partene ble tilspurt om de ville samtykke og forsegle kontrakten. 

Dertil svarte lensmannen og de seks menn unntagen Lars Birkeland at 
semjen var selv som den var forfattet under pennen, mens Sven Egeland 
med ulyd svarte, at det som var innf0rt i forlikelsen, ikke der medkom 
deres skjellsord. 

Dette formente sorenskriveren og hedersmennene a vrere sagt us ann
ferdig, og at Sven Egeland i fremtiden skulle og burde derfor sta tilrette. 

SAK5: 
Osmund Eikestad hadde latt stevne hit sin S0nn Vilhelm i Asen og til

talt for 2 spand korn landskyld av nevnte gard, som han skylder ham. 
Henimot a svare m0tte Vilhelm, og foregav a ha f0rt sin landskyld til 

Eikestad, mens hans far f0rte dem til ham igjen. Han beklaget seg at hans 
far hadde tatt 4 riksdaler av ham for leige av samme gard og kunne alike
vel ikke godskrive ham for det han bydde ham. 

Blev herom avsagt at Vilhelm skal f0re sin far sin landskyld, og Os
mund a legge sin S0nn 2 riksdaler tilbake igjen, av de bygslingspengene. 

SAK6: 
Anders Hansen pa Bru hadde latt stevnet hit Anon Fjermedal og latt 

han ved sin fullmekti~ Bendik Hansen, tiltale for 7 riksdaler for en hest 
han solgte ham for 5 ar siden. 

Herimot a svare m0tte Anon Fjermedal, og nektet ikke skylden, en
dog han hadde ikke nu penger for handen a betale med. Ble tild0mt a f0
re Anders Hansen sin betaling til Bru, innen mandag heretter, safremt 
han ikke skal innesta for all omkostning etter hedersmenns kjennelse. 

SAK7: 
Elling Odland kom for retten, som hadde latt stevnet hit Torkil R0YS

land, og beklaget seg at for omkring en maned siden ble det forglemt et 
lam i hans smalehus, etter at smalen var utkj0rt i marken. Da hans kvin
ne h0rte det tok hun lammet og leide det ut pa en liten h0yde utenfor gar
den, for at det skulle 10pe til smalen igjen, 10P da feil og fant ikke smalen, 
men 10P til Bjerkreim. Der ble det tatt av Torkil R0yslands datter og f0rt 
over til R0ysiand, hvor Elling sa at skinnet av Iammet skulle finnes der. 
Og da han sa skinnet som ble hentet hit for retten, sa Elling at det var av 
hans lam, sa sant Gud hjelpe ham. 

Derimot a svare m0tte Torkil R0ysland og sa ikke a kunne kjenne at 
det var hans lam, eller ikke, thi han kjendte tkke selv sine smaler, mens 
hans folk kjendte det som hans lam, og derfor tok de det og siaktet. 

Saken ble henfunnen til neste fjerdingsting, etterdi der nu ikke var 12 
uvillige lagrettsmenn tilstede. (Og sa h0rer vi ikke mer til de nne saken). 
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TORSDAG 30. OG FREDAG 31. OKTOBER 1634 


Bjerkreim skibredeting, nrervrerende fogden, skriveren og lensman
nen. Lagretten: Tollef Skjreveland, Anbj0rn Gjedrem, Svale Gjedrem, 
Sigbj0rn Fjermedal, Peder Tengesdal, T0nnes Berland, Skiljan Slette
b0, David Ognedal, Sven Egeland, Peder Lille Svela, Yelle Espeland og 
Elling Netland. 

SAKI: 
Nevnde menn til Botolves lagting: Jon Bratteb0 og Trond Odland. 

SAK2: 
Tore Hetland hadde ved ombudsmannens stevning stevnet hit hans 

bror Rasmus Hetland, og tiltalt ham for 2 spann landskyld han skal ha 
forholdt i atte ars tid i den nevnte gard Hetland. Herimot a svare m0tte 
Rasmus, og gjorde skriftlig undskyldning at garden var skiftet mellom 
deres mor og ham, og derfor hadde han i vennlighet avsatt noe aker til 
henne, sa den landskyld Tore krever var ikke i den parten han bruker, 
med videre. Herom for retten er tilkjent at de nevnte br0r b0r f0rst la 
deres odelsgods skiftes etter retten, og deretter finne ut hvem som bru
ker den anparten som Tores landskyld er av, som har samme rettighet 
mellom dem til siden a betale. 

SAK3: 
Vilhelm Y stebr0d, Ole og Roald Seglem har ved ombudsmannens 

stevning stevnet Osmund Eikestad f0rst for en part som deres foreldre 
hadde avhendt til ham i mai mot ala seg tilstile den adgang som han for
nlente seg aha i Odland, og har etter unders0kelse ikke hatt no en rett til 
garden Odland, ikke heller latt dem fa de brevene som han lovet, men 
skjult dem, og siden solgt til Anbj0rn Odland, hvorover de ble f0rt i ska
de, og store pengeutgifter. 

Herimot a svare m0tte Osmund og berettet og forgav at han hadde en 
andel i pant i Odland, og som ble 10st ifra ham igjen av Hoskul og Tarald 
Y stebr0d. Da gay han dem brev og segl pa samme handel. 

Dette brevet krevde han i retten, da det skulle forklare denne saken. 
Herom for retten er kjent, at etterdi Osnlund foregir a ha overlevert aIle 
de brever som han herimot skulle forsvare seg med til Hoskul og Tarald 
og i srerlighet det brevet som han skal ha gitt da de 10ste godset fra ham. 

Derfor kan vi desverre ikke denne gang d0mme, men henviser saken 
til fjerdingstinget for der a f0re til stedet de brever og dommer han pabe
roper seg. 

SAK4: 
Helge Apeland var stevnet hit fordi han kom ubedd i et malstevne pa 
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Odland, og bet Trond Odlands kvinne i handen. Han og Trond m0tte og 
var forligte, sonet sa til fogden pa kongens vegne for 3 riksdaler. 

SAK5: 
Laurits Lauritsen Svela hadde stevnet hit Helge Hustoft, fordi han til

sa han a vrere for langfingret, og dessforuten brukte skammelig munn pa 
hans mor, mot lovlig kontrakt og forlikelse. < 

Til prov om dette var og stevnet Peder Bjerkreim, Astri Odland, Inge
borg Odland, Ole Bjerkreim og Anbj0rn Odland. 

Peder Bjerkreim provet i Helge Hustufts nrervrerelse at i malstevnet pa 
Odland sa Helge til Laurits: Far develen i voId med dine lange fingrer, og 
noe deretter slo han til Laurits. Trond Odland og Atlak sammesteds m0t
te pa deres vegne og provet det samme som Peder gjorde. 

Herimot a svare m0tte Helge, og sa seg ikke a kunne for aha sagt det 
han hadde, om lange fingrer, men det var av den arsak at Laurits rykte 
ham i haret, og slo han meget ille, hvilket Laurits formente det ikke var 
hans mening, men at Helge burde bevise om han hadde brukt sine fingrer 
til noe ulovlig. 

Derom gjorde Helge sin boked, a ikke ha hatt i sinne eller tanke at han 
hadde brukt sine fingrer til noe ulovlig, til spott eller rereskrenkelser i 
ringeste mate, men alene var det arsaken, og i den mening sagt, fordi han 
rykket ham i haret og slo ham. 

SAK6: 
Rasmus Hetland lot lese et skj0tebrev under dato 14. januar 1633 pa 

Bjerkreim skibredeting, hvor det befinnes blandt annet, at hans s0sters 
mann Elling Lauretsen pa Tengesdal befinnes aha solgt ham to spann 
kom landskyld i Hetland for 12 112 riksdaler. Og etterdi herom var tvi
stighet mellom dem, ble de her for retten med fulle handband forlikt i EI
lings kvinnes egen nrervrerelse, at Rasmus skal beholde til odel og eien
dom samnle gods som var han tilkommet, og skal gi Elling 2 riksdaler i til
legg pa samme kj0pet. 

SAK7: 
Helge Lauritsen pa Mydland i Lunde skibrede hans utgivne skj0tebrev 

pa en aker i Hetland, til hans s0sters0nn Todlak Knutsen og hans br0r, 
ble lest, og var datert Stavanger den 21. februar 1633. 

SAK8: 
Nils Lauritsen lot lese et kj0pebrev pa noen anparter i Nordre Tenges

dal, som han hadde til forhandlet seg av Ole Bjerkreim og flere av hans 
s0sken, datert Haugland den 13. juli 1634. 
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FREDAG 6. OG L0RDAG 7. NOVEMBER 1635 


Ble holdt Bjerkreim skibredeting, overvrerende; fogd Bent Svendsen, 
Henrik Hansen, skriver og Peder Bjerkreim, Iensmann. 

Lagretten: GundleifSteinsland, TorkilIvesdal, lens Aesseland, Peder 
Lille Svela, Ole LandsdaI, Ivar Skjreveland, Anbj0rn Gjedrem, VelIe 
Espeland, Mikal Egeland, Ole Bjerkreinl, Elling Netland og Mikal 
Veen. 

SAK1: 
Nevndermenn til Iagtinget for a gj0re deres ed: Adne Lanes, Tollef 

Sletteb0, Tore Sundvar og Helge Veen. 

SAK2: 
Anbj0rn Odland, med sine maker Trond Ivarsen, Atlak Pedersen og 

Elling Ormsen kom for retten med Roald Seglem, pa sin egen og sin ver
far Hoskul Seglem, likeledes Vilhelm Y stebr0d pa sin egen, og sin far Ta
raId Ystebr0d og Ole Seglems vegne, som med fulle handband skulle 
skj0te og hende ifra dem og deres arvinger og til nevnte Roald Seglem, 
Vilhelm Y stebr0d og deres medeiere og arvinger den halve gard Odland 
som skylder to far, hvorfor de hadde gitt Anbj0rn Odland i adskillig tid, 
f0rst 30 riksdaler, siden 36 1/2 riksdaler, og nu derforuten tilholdt han for 
retten 12 riksdaler i skj0tings0re, og hans maker 10 riksdaler i skj0tings
0re. 

Thi lovet og forpliktet de a holde for dem samme godset fritt for hver 
manns tilt ale , for dem og aIle deres arvinger, a skulle f0Ige fri odel og 
eiendom, med videre etter deres forord, at de ikke skulle la forf0ye sam
me garden pa st0rre eller annen landskyld, men Ia Anbj0rn og hans ma
ker nyte og besitte den for den rettighet som na avgar, imot og all den 
stund de gir og gj0r deres tilb0rlige rettighet av den. 

SAK3: 
Tollef Skjreveland hadde ved bondelensmannen latt stevne hit Grego

rius Hetland og tiltalt ham fordi han skal ha gjort ham noen mindre skade 
med en kniv. Gregorius m0tte og sa at han var selv arsak til det, og gjorde 
ham ogsa skade med en kniv, bade i ansiktet og pa hans klrer. 

Her for retten kjennes at etterdi de begge har gjort hverandre skade 
med kniv, dog hverken heise eller helbred til skade, b0r enhver av dem 
ha skaden for seg selv og b0te en hver til kongen 1/2 mark s0lv. 

SAK4: 
Knut Eik og Roald Dyrskog var stevnet hit for krangel som de hadde 

vrert nled hverandre. Knut m0tte ikke, skal b0te 1 mark s0lv i stevnefra
vrer. 
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SAK5: 

Anders Eik, en gammel, bedaget mann kom for retten, som hadde 

stevnet hit sin S0nn Knut Andersen, fordi han i forleden var tok hans 
gard fra ham, p10yde, sadde og h0stet den. 

Herimot a svare m0tte ikke Knut, men lot ved Laurits Oddsen Svela 
legge frem for retten et skriftlig innlegg og beretning av eieren til nevnte 
gard Eik, nemlig Peder Samuelsen, blandt an net inneholdende at An
ders hadde sittet inne med nge bygsel og rest for no en ars landskyld, sa 
han hadde derfor forbrudt garden, derfor ble han n0yd a forby han gar
den. 

Herom for retten er kjent at etterdi garden er bortleiet i fra Anders Eik 
foruten hans vilje og samtykke, loy og dom, derfor b0r han fremdeles en
nu nyte sin gard, inntil han ved Norges loy og rett blir den frasagt, og hans 
S0nn som har leigt garden, samt eieren Peder Vatne som har leiet den 
bort skal sta ham til rette. 

SAK6: 
Sven Eikeland pa den ene, og T0nnes Berland pa den annen side kom 

for retten, med etternevnte prov og vitnesbyrd som enhver av dem f0rte 
om en 0degard ved navn Bradli som T0nnes vil10se, etterdi han mener 
den a vrere hans odelsjord, som han akter a ville bevise. 

Laurits Hegelstad provet ikke egentlig a vite hvilke odel Bradli er, 
men de pa Eikeland fulgte Bradli inn til salige Villads Vikesdal10ste det 
av Sven Eikeland, og hans nledeiere. Orm Vikesdal hermet sin fars ord, 
at han bekjente aha h0rt om et brev, hvorved Vikesdal og Bradli var ut
gitt i blodskade av folkene pa Eikeland. Hallvard Vikesa provet for sin 
person ikke a vite hvilken odel Bradli var, enten deres pa Eikeland, eller 
Vikesdal. 

Tollef Skjreveland, sa ikke a vite hvis odel nevnte gard er, men det var 
mange folks kj ennskap at Bradli var tilkommen i fra folkene pa Eikeland 
i bot for aha saret no en til blods. Endelig befantes det at folkene pa Eike
land og salig Villads forfedre hadde vrert skyldfolk og att odelsgods til
sammen. De pa Eikeland skal ha att den 1/2 omtvistede 0degarden Brad
li, og de pa Vikesdal den annen halvpart, inntil for ukjent tid sid en de pa 
Eikeland utgav til de folkene pa Vikesdal den 1/2 gard Bradli for blod
skaden. 

Herom er for retten kj ent at etterdi salige Villads Vikesdal som etter 
en lagmannsdonl er tild0mt a nyte og f0lge garden Bradli til odel og eien
dom, og da hans etterlatte S0nn Gard Vikesdal, har solgt og avhendt om
tvistede 0degard Bradli ifra denne odelslinje, og ikke tilbudt odelsretten 
den etter loven, derfor b0r T0nnes Berland, sonl gj0r her pa anfordring, 
a fa nyte nevnte gard Bnldli ved innl0sning, etterdi han er salig Villads 
Vikesdals broders0nn, og nu blitt med penger. 

61 




SAK7: 

Sigbj0rn Arstad hadde stevnet hit Helge Hustuft, og tiltalt ham for en 

forlikelse som han skal ha gjort om 1/2 vett korn arlig landskyld i Lende 
med dens resterende landskyld, og inngatt i nrervrerelse av Ole Bjerk
reim og Anon Fjermedal, om 30 riksdaler som han skal ha lovet, og der
pa betalt 12 riksdaler. Men de 18 daler har han forholdt ham. 

Herom ble de forlikte at Helge skulle gi Sigbj0rn 12 daler, og betale 
med penger i morgen, og de andre 6 med n0yaktig yare innen mandag 
dernest etter. 

SAK8: 
Endre Nedreb0 var av lensmannen stevnet hit for noen mistanker han 

var kommet uti for noe smed redskap som er stalet fra Roald Birkeland. 
Derom kom ingen frem som gay ham sak, eIler klaget pa ham. 

Ble derfor denne gang vist attende sakes10s. 

ONSDAG 26. OG TORSDAG 27. oktober 1636 

Bjerkreim skibredeting, nrervrerende fogden, skriveren og lensman
nen Peder Bjerkreim. 

Lagretten: Laurits Hegelstad, ToIlef Skjreveland, Hallvard Vikesa, 
Skiljan Sletteb0, Ole Fjermedal og Svale Gjedrem. 

SAKI: 
Etternevnte tillagtinget: Vilhelm Eikestad, Torkil Sagland, Kolbj0rn 

Maudal og B0rild Sleveland. 

SAK2: 
Gundleif Jonsen lot lese et skj0tebrev pa en engelsk landskyld i Nord

re Maudal, som Adne Knutsen og hans s0sken har solgt ham, dato Bjerk
reim den 6. november 1635. 

SAK3: 
Jeremias Apeland had de latt Gregorius Svela stevne hit, for han kastet 

etter ham med en kniv. Derimot a svare n10tte Gregorius, og nektet det 
h0ylydt, ikke aha gjort det, hvorpa han gjorde sin boked. 

SAK4: 
Vilhelm Eikesdals kvinne og hans far Osmund Eikestads dreng, Gun

nar, hadde slost, hun slo han f0rst med en rokk, og han henne siden 
igjen, hvorom var prov, nemlig Vilhelm Eikestad og Haldor i Asen, at de 
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var begge like voldelige i dette. Herom for retten er kjent at enhver av 
dem skal b0te 1 mark s0lv til kongen. 

SAK5: 
Herr Laurits pa Lunde lot lese et pergaments skj0te pa 3 vetter korn i 

Tysland, som Laurits Rasmusen pa B0 har solgt ham for 58 daler i penger 
og 13 daler i go de yarer. Dato Tjore den 5. august 1636. 

SAK6: 
Jon Aeseland hadde stevnet Ornl Hustufi, og tiltalt ham for 5 riksdaler 

han er ham skyldig. Dertil a svare m0tte Orm og forlikte seg med Jon, 
nemlig at dersom han ikke betaler ham innen jul, da skal Jon oppbere en 
halv vett korn landskyld i Arstad, nyte og f0lge det inntil han far sine 
penger. Men far han sine penger til jul, da skal Jon ingen landskyld opp
bere. 

SAK7: 
Adne Austrumdal hadde stevnet hit Elling Ellingsen, og tiltalt ham for 

en semje han har brutt, og trasslig gjort imot. Herimot a svare m0tte 
nev~te Elling og berettet og foregav at han ikke var vitende a ha brutt 
semJen. 

Lensmann Peder Bjerkreim som hadde beseet og forfaret i den anled
ning berettet at Elling hadde brudt semjen, i det han hadde oppbygget en 
10e i Adneslatten, og derpa gjort ham skade. 

Hvorom for retten er kjent at Elling skal b0te en mark s0lv til Adne, og 
innesta ham for hans skade, og gi til kongen 4 marker s0lv i semje og 
prov, og dog likevel hoI de samme semj e. 

TORSDAG 21. SEPTEMBER 1637 


Pa Bjerkreim tingstue, nrervrerende kongens fogd Bent Svendsen, 
skriveren og lensmannen. 

Lagretten: Laurits Oddsen Svela, Jon Vasb0, TollefSkjreveland, Hen
rik Tysland, Orm Solberg og Sigbj0rn Fjermedal. 

SAKI: 
Peder Bjerkreim hadde latt stevne sin granne Ole for to bjelker som 

han tok i fra ham, etter at Peder hadde latt dem f0re av deres felles skog 
hvor de var hugget, og latt fl0te over vannet. 

Derimot a svare m0tte Ole og nektet det ikke, men sa at han for 5 eller 
6 ar siden gay Ole Karlsen loy a hugge dem for noe mindre tjeneste han 
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lovet a gi ham, hvilket han ikke fikk, derfor tok han dem selv. Hvorom 
for retten er kjent at Ole skal vrere i minnemed fogden pa kongens vegne, 
for samme bjelker som han tok ulovet fra hans granne, og b0r enhver av 
dem nyte en av nevnte bjelker. 

SAK2: 
Torkil R0ysland hadde stevnet Elling Gr0tteland for en ku han for 

noen ar siden kj0pte av ham, og unte ham den siden i leie i 3 ar, og nu for
holder han samme ku. 

Derimot a svare m0tte Elling og nektet ikke, aha fatt av Torkil en vett 
korn, en daler i penger, en alen svart klede, og en liten kjel til 3 mark. 
Derimot sa han at Torkil fikk av ham igjen, en hud, en halv 10P sm0r og 
tre bukker. Torkil derimot forgav at de tre bukkene hadde han fatt i leie 
for kuen, og den 1/2 10P sm0r gay han ham en vett korn for, men ingen 
hud hadde han fatt av ham. 

Herom for retten er kjent at etterdi der er ingen prov om, da b0r Elling 
seg sanlme skyld avverge ved selvtrede, til neste skibredeting, eller klare 
skylden, og ble av fogden tilnevnt med ham herom a svare: Tore Malmei 
og 0rj an Ognedal. 
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NAVNELISTE: 

Helge Apeland 
Jeremias Apeland 
Jon Axeland 

Anders Eik 

Sven Eikeland 

Laurits Hegelstad 

Tore Hetland 
Knut peland 

Tollak Asheim 
SvenAsheim 
Torkell Asheim 

Hui Eikeland 

Mikal Egeland 
Erik Egeland 

Rasmus Hetland 
Gregorius Hetland 
AsbJ0rn Hetland 

Torkell Holmen 

Rasmus Austrumdal 
Asser Lille Efteland 
Orm Efteland 

Asbj0rn Holmen 
Johannes i Holmen 

Anon Austrumdal Olav Holnlen 

Sivert Berland 
Vigstein Espeland 
Knut Ed'eland 

Sivert Holmen 

I var Berland 
Osmund Berland 
Torger Berland 
T0nnes Berland 

Laurits Birkeland 
Bard Birkeland 

Sigmun Espeland 
VelIe Espeland 

Anon Fjermedal 
Olav Fjermedal 
Sigbj0rn Fjermedal 

I var Hovland 
Rolf Hovland 

Jon Hytland 
Guri Hytland 
Gunnar Hytland 

Torgrim Birkeland 
Peder Birkeland 
Roald Birkeland 

Helge Bjordal 

J akob Fu~estad 
Gunnvor uglestad 

Olav Gjedrem 
Anbj0rn Gjedrem 
Svale caedrem 

Orm Hustuft 
Gundleif Hustuft 
Helge Hustuft 

Olav Ivesdal 
Torkell Ivesdal 

Rasmus Bjerkreim 
Laurits B j erkreim 
Kolbj0rn Bjerkreim 
Olav Bjerkreim 
Jeremias B ierkreim 
Peder Bjer reim 

Jon Bratteb0 

AlfBue 
Tollak Bue 

Gunnar Dyrskog 
JonDyrsko~
Roald Dyrs og 

Jon Eik 

Sivert jedrem 
Mikal GJedrem 
Sven Gjedrem 
Torstein Gjedrem 

Tore Gravdal 
Helge Gravdal 

Elling Gr0tteland 

Torkell Gasland 
Gunnar Gasland 

Nils Helland 
Josef Helland 
Laurits Helland 
Endre Helland 

Tor Ivesdal 
' Hallvard I vesdal 
Ivar Ivesdal 

Arne Kalveskog 
Astri Kalveskog 
Laurits Kalvesk:og 
Gunnar Kalveskog 

Peder KleFepali
Torkell K epliali 
Knut Kleppa i 
L j 01 KleFpali
Gunnlei Kleppali 

Orm Kl0getvedt 

Asbj0rn Eik 
KnutEik Elling Hegelstad 

Erling K vitlen 
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Laurits Laksesvela 
Knut Laksesvela 
Olav Laksesvela 

Olav Landsdal 

Gjernlund R0ysland 
Peder R0ysland 
Mial R0ysland 
Bj0rn R0ysland 
Torkell R0ysland 

Torkell Tengesdal 
Peder Tengesdal 
Assar Tengesdal 
Elling Tengesdal 

AdneLanes 

Olav Lauperak 
Magda Lauperak 

Gullik R0ysland 

Anders Sa~and 
Torkill Sag and 
Halvar Sagland 

Mikal Tjprn 
Torkell j0rn 
Geirmund Tj0rn 

Henrik Tysland 

Torgrim Malmei 
Tor~er Malmei 

Skiljan Sletteb0 
Tollef Sletteb0 

Jon Vasb0 
OlavVasb0 

Tol ef Malmei 
Tore Malmei 

Birgitte Sletteb0 
B0rild Sletteb0 

Sigbj0m Vasb0 
Torkel Vasb0 

OleMoi 

Nils Nedreb0 
Jakob Nedreb0 

Torger Skjreveland 
Tollef Skjreveland 
Ivar Skjreveland 

Ivar Varp 

Henrik Vaule 

Endre Nedreb0 

Rasmus N etland 

Orm Solberg 
Ole Solberg 

Mikal Veen 
Helge Veen 

NJell Netland Jon Steinsland Salve Vrsland 
E ling Netland 

Sven Odland 

Marit Steinsland 
Torger Steinsland 
Gundleif Steins land 

Mikal Versland 

Halvard Vikesa 
Anbj0rn Odland 
Nils Odland Laurits Svela 

Bj0rn Vikesa 

Torger Odland 
Mattias Odland 

Tollef Svela 
Guttorm Svela 

Villads Vikesdal 
Knut Vikesdal 

Elling Odland 
Trond Odland 

Einar Svela 
Eivind Svela 

Peder Vikesdal 
Gard Vikesdal 

Astri Odland Laurits Svela Orm Vikesdal 
In~eborg Odland 
At ak Odland Peder Lille Svela 

Olav Lille Svela 
Anon Vinningland 
Assar Vinningland 

Gjermund O~nedal 
Tore Ogneda 
Ivar Ognedal 
:eergit Ognedal 
Adne Ognedal 
David Ognedal 
0rjan Ognedal 

Jens Osland 

Torbrrn Lille Svela 
Ivar ille Svela 

Tore Sundvor 
Erik Sundvor 

Tollak Tengesdal 
Orm Tengesdal 
Tore Tengesdal 

Olav pa Amdal 

Erik i As~n 
Tarald i Alen 
Vilhelm i sen 
Haldor i Asen 
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Kilder: 

Ting og stevne i Rogaland av Jens Arup Seip 
Tingb¢ker for Ja:ren og Dalane, band I, IIog III 
Bjerkreim av Sem Austrumdal 
Cappelens leksikon 






