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Utskrift av protokollen fra tinget holdt for Sunds otting 15 Okt 1723.
Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 09, 1722-1728, sidene 47a-48b

Anno 1723 d 15 octbr: blev det Almindelige Høst= Sage og Skatte Ting holden paa dend gaard
Helset for Sunds ottings Almue overværende Kongl: Maÿsts. fogd Sr: Børge Eeg og 8te
eedsvorne laugrettis mænd nafnlig.
Niels Olsen Brunvold
Christen Olsen Kløvsæt
Olle Knudsen Røsok
Jens Erichsen Røsok
Niels Olsen Huusøe
Rasmus Toresen Huusøen istæde for
Rasmus Johansen Orten
Knud Ellingsen Røsok
og Knud Wilumsen Neerland i stæde for
Niels Johans: Hollingsætter
Forkyndt forordninge og breve som i forrige otting.
Hr: Alexander Bork ladet stevne Hannibal Rømkalden for usømmelige ord imot Ham passerit
paa nestavvigte 1 tiende kost in 9 octobr: 1722. Hannibal Rømkalden mødte for rætten og vedtog
stevnemaal. Hvor paa Hr: Alexander Borch fremstod og i rette lagde een begiæring til Sr: Knud
Bendixen og Morten Ludwigsen Munthe om at meddeele ham sit vidnesbyrd i samme Sag. Hans
begiæring var af Agerøe Præstegaard d 14 Dec: 1722 og deris der paa givne vidne af 19 Dec:
samme aar. Knud Bendixen mødte selv for retten og under eed oplæste sit skriftlig forhen givne
vidne, Morten Munthe kunde iche møde, saasom hand er for langt fraværende. Vidre til Provs
var indstefnt til samme Ting og tiid Olle Svindsæt, Lars Soelvigen og Knud Vigen som vare
mødte og vedtoge stevnemaal. Blev da først fremkaldet Ole Svindsæt som efter aflagde eed
forklarede at paa nestafvigte tiendekost da Hannibal Rømkalden sidste gangen indkom, Spurde
Hr Alexander Borch hannem om hand endnu vilde bande? Hvor til hand svarede at hand baade
for bandet og skal bande, og presten bande med. Efter tilspørsel svarede parterne at de viidere
hafde ey vidnet at tilspørge, var ey heller viidere viidnet hvor det blev dimmiterit.
Der efter blev fremkaldet Lars Solvigen, som ligeledis aflagde eed og forklarede eenstemmende
med Ole Svindsæt;
Endlig blev fremkaldet Knud Vigen som efter aflagde eed vand liigesom Knud Bendixen,
undtagen det seeniste, som de 2de nest oven indførte vidner provede. Viidere var ham ey bevist.
Retten tilspurde ham om hand nogen tilspørsel hafde til vidnerne at gøre, eller om hand nogle
Prov derimod at føre, hvor til hand svarede nej. Om hand kunde bevise, efter sine ord og vidneris
forklaring at hans Siælesørger og Præst Hr Alexander Borch saaledis bandede? Der til hand
svarede nej. Retten tilspurde almuen om de hafde fornemmet at Hr Alexander Borch saaledis,
som Hannibal Rømkalden hafde sagt bandede? Der til de samptlige svarede: at de aldrig hafde
hørt at hand hafde taget Guds nafn forfængelig i sin mund.
Hr Alexander der efter paastod, at saasom Hannibal Rømkalden ey alleene hafde teed sig ulydig
imod ham som sin ombudsmand, mens end ogsaa tillagt ham de sager som hannem som hans
Præst og siæle Sørgern vare uanstændige og, om saa var passerit, burde være tilrætte satt for,
hand da for slig ubeviislig og usandfærdig paaslag, saa vel som Hannibals mod ham øvede
ulydighed efter lovens sigende i saa burde anseeis og straffes, sampt erstatte ham dend paa
processen anvendte bekostning.
Parterne blev tilspurde om de noget videre hafde at indgive eller indføre lade? Hvor til blev
svared: nej. Blev da forafskediget.
Sagen optages til doms til i morgen formiddag da parterne med laugrættet vild indfinde sig her
paa stæden samme at anføre.
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Fogden ladet stevne Jetmund Olsen for begangen leyermaal med Marit Pedersdatter Harøen.
Dend indstevnte mødte for retten vedtog stevnemaal, sagde sig iche at have haft legemlig
omgiengelse med hende og erbød sig derpaa at vilde giøre sin eed. Qvindfolket hafde forhen
hannem udlagt tillige med Anders Røe. Og som ingen anden bevis derpaa var, blev han efter
loven tilladt at giøre eed, hvilket hand giorde, hvorfor hand blev for bøder frikiendt.
Fogden lod tilspørge laugrettet med tilstede værende almue om nogen dend ødepart i Raknæs
hans Kongl: Mayst: tilhørende for skatt og landskyld med viidere der af gaaende, at svare, vilde
antage, mens ingen fandtis der efter om nogen den for græsleye vilde imodtage, da Rasmus
Toresen indfandt sig og samme, som høystbydende tilslagen, antog der af indeværende aar at
svare 1rd: 2ort 8s. Liigeledis blev tilspurt indbenefnte laugræt med laugrett, om dend øde vog i
Rachvogen om nogen dend uden bøxel for skatt og landskyld vilde andtage, hvor mens ingen
indfandt sig, thi blev dend opbøden for græsleye og (?) Presten tilslagen for afgift i græsleye 5ort.
Hvor efter fogden tingsvidner var begiærede som bevilgte blev.
Anders Povelsen Klokker ladet stevne Ole Nielsen fordi hand hafde tilsagt hannem tieniste
indeværende aar og der paa taget fæstepenge, og ey siden i tieneste indfundet sig. Dend
indstefnte mødte og vedtog stefnemaal mens sagde sig at være avgiet til hans Søn, mens som
klokkerens Søn ey var nærværende, blev Sagen opsatt til næste Ting.
Efterskrevne anført at besidde rætten 1724 og forinden aflegge eed for laugmanden nemlig, Jon
Anderss Orset, Jacob Anderss Jendem, Jens Johanss Sandøen, Morten Knudss Sandøen, disse
skal aflegge eed mens de 4 efterskrefne har aflagt eed. Olle Erichsen Sandøen, Simon Ols ibm,
Olle Knuds ibm, og Knud Henrichsen ibm. Restansen i denne otting er 41rd 3ort 5s.
Anno 1723 d 16 octbr: blev udi dend Sag imellom Hr Alexander Borch som citant paa dend eene
og Hannibal Rømkalden citerit paa den anden anden siide udi parternes og laugrettets
overværelse saaledis dømt og
afsagt.
De førte og under eed aflagde vidner har noksaa jemt forklaret hvorledis Hannibal Rømkalden
nest afvigte Tiende kost paa Agerøens tiende bord er indkommen drukken med eeder og banden
og andre Guds fortørnelse, molesterit og overfuset de paa tiende borden værende som tienden
skulde oppebære, og da hand af Hans ombudsmand og siæle Sørgern blev advaret om sig fra slig
uskikelig og forargelig banden siig at entholde, bandede bemeldte Hannibal end meere, der hos
siigende: ieg for bandte og skal bande, Præsten bander ogsaa. Da som slig Hannibal Rømkaldens
forargelige, Gud fortærnende og hans Siæle Sørgern fornærmende adfærd iche maa gaae ustrafed
bort, saa bør indbenefnte Hannibal Rømkalden først her for retten giøre Velærværdige Hr
Alexander Borch offentlig ærklering og afbigt, og dernest for sin uforskammende ubeviislige og
usandfærdige paasagn, som ikke bør komme Hr Alexander Borch til præjudice eller forkleinelse
paa hans ærlige nafn og rycte i ringeste maade, at bøde til Molde Hospital 6rdr tillige med denne
processis omkostning 2rdr alt at udreedies inden 15 dage under exsecution. Med alvorlig
formaning saa vel til ham, som andre saadan teede, sig efterdags fra slig opsetsighed ulydighed,
forargelse og ugudelighed est at entholde, med mindre hand og de, om saadant oftere skulde
passere, ville være tiltængte efter lovens høyeste bydende i saafald, at vorde anseet og straffet.
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Nest afvigte tilsier forrige, siste
Skrivekaren setter ikke stor bokstav først i setningene, men for lesbarhetens skyld er dette gjort her.
To skrivefeil er rettet pr 03.03.2012.
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