
Kilde: 

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri 

Tingbok II-16 

Folia 24b 

 

Avskrift: 

Eiker Gotisk Grupppe 

29.08.2015 

 

 

 

Skyldsætning 

Aar 1816 den 5te Augst er Retten sat paa Tingstuen i Hougsund til fremholdelse af  

en til i dag berammet Skyldsætning Forretning over en Deel av Gaarden No 53 West- 

bye i Eger, og betjent af Sorenskriveren og de 4re Laugrettesmænd Christopher Syversen  

Holte, Nils Helgesen Lid, Christopher Herlofsen Steensrud og Ole Andersen Fouterud.  

Ejeren af Gaaarden Westbye, Herr Jacob Neumand var personlig tilstæde og anmeldte  

at have af bemeldte hans gaard solgt et Stykke Jord, nemlig endeel af Braaten  

Dyremyhr beliggende ved Vejen fra gaarden til gaarden Sønju , der allerede er  

omhegned med gjerde, hvilket Stykke Jord han har afhændet til Nils Sørensen Ristvedt- 

eje, og er hand og efterkommende Eiere der af tillige accorderet Ret til fornøden  

havn for de Creature som kan fødes derpaa, saavelsom Bygningvirke, Brendved  

og Gjærdefang, der alt erholdes og tages i gaarden Westbyes Skov og Udmark paa  

de mest beqvemme Stede for saavel gaardejeren som Eieren af det solgte Stykke  

Jord, dog anvendes til Breædeved og Giærdefang allene Vindfald og urigtige  

Træe. Videre skal Eier av merbemeldte stykke Jord være berettigede til Løvning  

for denss Creature i Forhold til Jordens Størelse, dog uden at nedfælde Træer uden  

at det skeer med gaardejerens Tilladelse. Kjøberen Nils Sørensen var nær- 

verende, og han fælles med Hr Neuman bad at Retten ville bestemme berørte Eien- 

doms Skyld til Skatt Svarelse i forhold hvad hele gaarden skylder, som er 1 skpd 8 lpd  

 

Tunge. Laugrettet erklærede at de har beseet den solgte Part og forøvrigt  

kjende hele gaardenb Westbye meget nøye, hvorefter de eenstemmige skyld- 

satte den separerede Deel for 1/4 lpd Tge. Hr Neuman og Nils Sørensen havde  

inten at erindre imod denne Laugrertets Bestemmelse, og da ingen har da  

videre ved Forretningen at erindre, saa blev samme sluttet og Retten hævet. 
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