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Utskrift av protokollen fra tinget holdt for Fanne otting 19-20 Okt 1723. 
Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 09, 1722-1728, sidene 48b-52a 
 
 
 
Anno 1723 d 19 octbr blev det almindelige Høst= Sage og Skatte Ting holden paa dend gaard 
Holsbøen for Fanne ottings Almue overværende Kongl: Maysts: foged Børge Eeg og 8te eedsvorne 
laugrættis mænd nafnlig. 
 Olle Sævaldsen Næssie  Olle Børgesen Leergrovig  

Iver Andersen Lien i   isteden for Lasse Grønnæs 
stæden for Michel Høllen  Knud Iversen Bersvig 
Olle Pedersen Taalaas  Tron Olsen Strande 
Jørgen Strande   og Siur Larss Echrem 
 

Publicerit forordninger og breve som i forrige ottinger.  
 

Fogden ladet stevne Jacob Stephensen for begangne leyermaal med Karen Aböis. De1 indstevnte 
mødte for retten vedtoge stefnemaal og vedginge forseelsen. Bleve derfor tilfundne efter lovens 6 
bogs 13 cap: 1 art at bøde til Ræchnæs Hospital. Hand Jacob Stephensen 12 rd og hun Kari 6 rd 
inden 15 dage under exsecution. 
 
Fogden ladet stevne Jon Kok for begangne leyermaal med Ingeborre Sivars datter, efter 3de paaraab 
var ingen af de indstevnte mødte thi fremstoed stevnevidnerne Kiøstol Andersen Fanbostad og Olle 
Børgesen Leergrovig og afhiemlede stevnemaalet efter loven. Blev derpaa given lovdag til neste 
Ting. 
 
Soldat Endre Jystensen Kleve for fortiilig sammenleye med sin qvinde, mens som hand betalte i 
mindelighed 1rd: 12 s. Blev i sagen ey viidere dømt. 
 
Niels Smid paa Molde ladet stefne Jacob Schultz for et træ udi hans hage, mens som hverken dend 
stevnede eller indstevnte var mødt efter paaraab bliver Sagen til neste Ting. 
 
Anno 1723 d 19 octobr blev sagen igien mellom Velb: H: Oberste Storm og Sr: Niels Christian Aboe 
foretagen , mens som dend siden seniiste afskeed var debatterit blev dend ophævet. 
 
Anno 1723 d 19 octobr blev sagen igien foretagen imellom Stabel og Malena Just2 paa Hauens, 
mens som Iver Oudensen fremkom paa Citantens vegne og sagde Margreta Olsdatter ikke at have 
kiendt sig ved de omtvistede perler, mens fundet sine som vare østerpærler og de ingen prætention 
hafde til Malena Justis og sagen imellom dem at være forligt. Thi blev den ophævet. 

                                                

 
Anno 1723 d 19 octbr blev, efter at det seeniste for rætten passerede forelæg igien for retten var 
oplæst, Sagen imellom Joachim Friderich Schytz og Hans Nielsen Cimber igien foretagen. Da 
bemeldte Schytz fremstoed og begierte at maatte faae sine vidner ført som var i stevningen ere 
nefnte, og indgav sit skriftlig indlæg saaledis lydende som følger. 
 
Dernest Jens Mortensen Helms skriftlig vidne, som hand var bortreijst med siin Herre til Thrundhiem 
lydende efterfølgende. 

 
1 Understrekningene tyder vel på rettelse fra Dend til De, siden begge to er bøtelagt. 
2 Rettet 14.03.2012 
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Siden blev fremkaldet Ellen Knuds datter, og efter aflagde eed vandt at noget før sommer Tinget var 
hun paa et loft udi H: Johan Robertsens Gaard, og saae igiennem et Glug, at Hans Nielsen kom 
gaaende og klev op paa een benk, racti sig saa over bislaget og sagde til Monsr: Schytz, er det dig 
som har skudt katten. Der paa siger Schytz ja. Da kaldet Hans Nielsen Cimber ham een morderknegt. 
Schytz svarede da, meener I mig med det, der til Hans Nielsen svarede ja, og pegte paa ham med 
fingeren. Saa kom Hans Nielsens kieriste og trak ham ind. Viidere var vidnet efter tilspørsel ikke 
bevist, hvorfor det blev dimitterit. 
 
Endelig blev fremraabt Inger Hans datter, som aflagde sin eed og vandt eenstemmende med forrige 
vidne undtagen at hun hafde staaet i Oberste Storms hønse hauge da dette passerede. Hans Nielsen 
Cimber var efter 3de paaraab ikke mødt ey heller nogen paa hans vegne. 
 
Monsr: Schytz refererede sig til sit forrige indgivne og var |: saasom hand laae paa hans bevise :|  
endelig dom begierede. Blev da forafskeediget.  
 
Sagen optages til doms til i morgen formiddag da parterne med laugrettet haver at indfinde sig 
sammen at anhøre. 
 
Anno 1723 d 19 octbr blev Sagen, efter at det forhen passerede forelæg igien for retten var oplæst 
efter foretagne. Mens Hans Cimber var enda ey mødt ey heller nogen paa Hands vegne, thi fremstod 
Jacob Mortensen Schultz og begierte at de indstevnte prov maate høres, som bevilget blev.  
 
Blev da først fremkaldet Peder Pedersen Aandahl og efter aflagde eed vandt, at dend 5te Junij 
nestafvigte stoed vidnet paa dito Schultzis brygge og arbeidede. Da kom Hans Nielsen hiemme fra 
paa een baad til Sr: Schultzis brygge, og sagde til Schultz: I har giort Ran og vold og taget mine 
stokker bort. Schultz svarede og sagde: Har ieg taget Eders Stokker! Han Nielsen svarede: Ja. I har 
staalet mine stokker bort. Schultz atter svarede: Har ieg staalet Eders stokker bort! Hans Nielsen 
sagde: Har ikke I giort det saa har Eders folk giort det. Jacob Schultz svarede: I maa tale reent ud af 
munden og spytte bort lorten af tungen, at folk kand høre hva i siger. Hans Nielsen sagde: Ja vi skal 
bytte stokkene sammen. Da svarede Jacob Schultz: Ja kom op paa bryggen da skal vi bytte dem som 
2 ærlige mænd. Hans Cimber sagde: Byder I folk op paa bryggen? Ja sagde Schultz: Kom op paa 
bryggen saa skal vi kiøbslages om dem, hvor paa Hans Cimber drog bort. Videre var vidnet ikke 
bevist, thi blev det dimitterit. 
 
Og der efter fremkaldet Peder Knudsen Malo. Hand liigeleedis aflagde eed og vandt. Liigesom 
forrige vidne var ey heller viidere viidnende. 
 
Siden blev indraabt Siur Olsen Sotaaen, som efter giorde eed forklarede eensstemmende med forrige 
vidner. Viste ey heller efter tilspørsel meere hvorfor det og dimitteredis. 
 
Og endelig indkaldet Anders Olsen Hatlen, som efter at hand hafde aflagt sin Corporlige eed vandt at 
liigemed forrige vidner undtagen, at hand alt ey hørte om det, at skulde bytte tømmeret, saasom hand 
var saa høyt oppe paa bygningen at han ey kunde forstaa da hva de sagde. Viidere viste vidnet ikke.3 
 
Ydermere lod Sr Schultz indkalde Tron Hansen Berg og Peder Pedersen Aandahl, for under eed at 
giøre forklaret om Johan Schanche iche for dem tilstoed at have soldt Jacob Mortensen Schultz de 
omtvistede stokke, det de indkaldede giorde, og sagde ydermere at hand hafde sagt at have haft ordre 
til at sælge dem af ovre Mech, og hafde Tron Hansen Berg baaret pengene op for stokkene til Johan 
Schanche som var 1 ort 4 s. 

                                                 
3 I dette avsnittet har skrivekaren rettet flere skrivefeil. Her er kun rettingene gjengitt. 
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Hvor efter Sr: Jacob Mortensen Schultz paastoed og satte i rætte, at Hans Cimber for hans saadanne 
sin ærrøvige tiltale, burde efter Lovens 6 bogs 21 Cap: anseeis, og derforuden erstatte ham dend 
foraarsagede processis omkostning. 
 

Blev da eragted. 
I hvor vel Hans Nielsen Cimber ikke efter lovlig given varsel til det d 28 augusti indeværende aar 
holdte extraordinaire Ting, og der efter af retten giorde forelæg for vildet møde til den imod hannem 
formeerede Sag at svare, saa kunde vel denne siide været i be.m. Sag hændet dom. Mens paa det 
Hans Nielsen Cimber ey skal klage4 sig af retten at være bleven overiilet, saa gives hannem endnu 
lovdag til næste Ting, da hand haver at møde eller efter de førte beviisligheder liide dom og have saa 
skade for hiemgield. 
 
 
Forkyndt Willum Gaasis afkald til sin formynder Jacob Mortensen Schultz underskreven af Mads 
Gram og Brede Meldahl dat: Stangvigs præstegaard d 30 april 1723. 
 
Hr Amtmand Must ladet stevne Einer Rassmusen for hand hugget brendeved udi Velb. H: 
Amptmands fredlyste holme. Til samme tiid og stæd var stefnt Niels Christian Aboe, til at høre 
bemeldte drengs udsage, og viidere svare til hvis som hannem maatte tilspørges i denne Sag. Dend 
indstevnte dreng Einer mødte tillige med sin hosbonde Sr: Niels Christian Aboe, og vedtoge 
stevnemaal.  
 
Blev da fremkaldet bemeldte Einer, som efter tilspørsel forklarede og ey kunde negte at have hugget 
det ommeldte brendeveed paa holmen, mens viste ey at den var fredlyst, ey heller hafde hand nogen 
ordre der til af sin hosbund, mens var befalet at drage til Meck at hugge brende. Begierede at sagen 
maatte nyde anstand til neste Ting, om hand desinden kunde afbeede sin forseelse hos Velb. H: 
Amptmand og niude forskaansel. Niels Christian Aboe der efter fremstoed og erbød sig til at aflegge 
sin Corporlige eed paa at hand aldrig har bedt eller befalet ham til at hugge paa Amptmandens 
holme, mens vel paa Meck, 

Eragted 
Sagen opsettes til neste Ting. 
 
 
Ærværdige Hr: Otto Jacobsen Friis haver ladet stevne Iver Skalde, paa Madame Barbara Sl: Mag: 
Anders Borchis veigne, for resterende Skatter landskyld og anden rettighed for de aaringer 1721, 22 
og 23, som beløber efter reining foruden aabods fald paa huusene til penge 20 rd 3 ort. Paa Iver 
Skaldes veigne mødte Jacob Johansen Schultz, og begierte at Iver Skaldes landskyld bog maatte 
indlegges i retten for der af at conferere med reiningen. Da hand naar liqvidation er skeed, erbyder 
sig til mindelig betalning, og at Sagen imidlertiid maatte niude anstand til neste Ting. Som bevilget 
blev. 
 
Jacob Mortensen Schultz ladet stevne Arne og Erik Hagen for dend tiære de haver solt fra ham, og 
dog for hen taget 5 r 2 ort paa. Efter 3de paaraab var ingen af de indstevnte mødte, ey heller nogen 
paa deris vegne thi fremstod Kiøstol Andersen Fanbostad og Olle Leergrovig og afhiemlede 
stevnemaalet lovlig at være forkyndt. Thi blev dem forelagt at møde til næste Ting eller liide dom 
som vedbør. 
 

                                                 
4 Kanskje disse to sakene på dette tinget, det påståtte kattedrapet og tømmertyveriet, føyer seg inn i rekken av hva man 
kunne forvente av Hans Nilsen Cimber. Muligens derfor gir retten ham en ny sjanse til å stille opp, for å unngå at han 
skal klage på formalfeil ved en domfellelse nå.  
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Anno 1723 d 19 octbr blev Sagen igien imellom Christen Klokker og Jens Gran foretagen. Men som 
ingen af parterne mødte (i) retten, ey heller hafde de bevisligheder, som til Sagens opliusning 
udkrevedes, blev Sagen atter opsat til neste Ting da de vilde indfinde sig, eenhver med sig havende 
hvad de til sin Sags bestyrkning og tarv nødig eragter. 
 
Fogden tilspurde laugrettet med tilstæde værende almue samme spørsmaal som i forrige ottinge. 
 
Fogden lod tilspørge laugrættet med tilstæde værende almue, om nogen vilde antage dend øde part i 
Talset, hands Kongl: Majst: tilhørende, om nogen der for bøxel Skatt og landskyld der af at svare 
vilde antage, mens ingen fandtis. Derefter: Om nogen dend for græsleye der af at svare vilde 
modtage. Da dend blev Morten Lyng tilslagen for indeværende aar, der af at svare 2 rd 4 s. Hvor 
efter fogden Tingsvidner var begierende som bevilget blev. 
 
Efterskrevne anført at betale strandsidder skatt for indeværende aar 1723. Jens Ivers, Aage Audens 
ved døden afgangen og Enchen fattig, Knud Bendixen, Aage Peders, Bastian Ericksen, Niels 
Aagesens Enche, Erick Ericksen, Jacob Johansen Schultz, Jacob Mortensen Schultz, Johan Aagesen, 
som skal svare hver 2 rd. Resten anført at svare huusmands Skatt nemlig: Mathias Peders, Friderich 
Christensen, unge Hans Peders, Gammel Hans Peders, Hans Cimber, Henrik Johansen, Erick Oure, 
Olle Pedersen, Peder Povelsen, Hermand Sivars, Olle Ericksen, Olle Olsen ved Elven, Hans Hansen, 
Lars Nielsen, Christopher Johansen, Lars Blix, Christian Guldbrandsen, Jens Pedersen, Casten 
Simonsen, Hans Nielsen, Jens Hansen, Tron Berg, Esten Pedersen, Olle Vildmand, Jon Olsen, Arne 
Aamundsen, og Lars Larsen, Lars Larsen glasmager tilkommer dette aar fleere fandtis iche uden de 
12 postbønder. Hvor efter fogden tingsvidner var begierede, som bevilget blev. 
 
Fremkom for retten Niels Andersen Lychren og tilspurte laugrettet med almue, om den ikke var 
viidende at Ao: 1720 i Junij maaned hands gaards paa staaende huuser ved ulykkelig Ildebrand var 
afbrendt og lagt i aske, undtagen fiøsen og løva. Der til de samptlig svarede ia, at det saaledis sig i 
sandhed forholdet. Hvor efter Niels Andersen et uvillig tingsvidne af retten var begierede som 
bevilget blev. 
 
Anno 1723 d 19 octbr blev Sagen igien imellom Peder Hansen Snedker og Esten Skræder efter at 
forelegget for rætten var oplæst igien foretagen. Mens som ingen av parterne mødte, ey heller 
vidnerne, blev sagen opsat og samptlig forelagt at møde til neste Ting under straf som vedbør. 
 
Restansen i denne otting bedrager sig 117 rd: 2 ort 19 s. 
 
Anno 1723 d 20 octbr blev udi dend Sag imellom Jochum Friderich Schytz som Citant paa den eene 
og Hans Nielsen Cimber paa den anden siide udi laugrettis overværende saaledis dømt og 
 

Afsagt. 
Efterdi Hans Nielsen Cimber iche har beviist at Jochum Friderrich Schytz nogen sinde har begaaet 
noget morder Stykke, hvor med hand hafde fortienet at kaldes morder knegt, saa bør denne Hans 
Nielsen gifue titul ikke komme Jochum Friderich Schytz til præjudice eller forkleinelse paa hans 
reputation og ærlige nafn og rycte i nogen maade. Mens Hans Nielsen Cimber bør for saadanne 
u=beviislige u=beqvemme ord at giøre Jochum Friderich Schytz ærklæring udi Mod 4 mænds 
nærværelse, som dito Schytz selv udvælger, paa Molde, tillige med stæden hvor det skee skal, og 
derforuden give til Molde Hospital 1 rd saa vel som til tilbeneficte Schytz udi forvoldte processis 
omkostning 2 rd. Alt at udreedis og fuldbyrdes inden 15 dage efter denne doms lovlige anviisning 
under lovens tvang. 
 
 


