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Anden Bog.

Ottende Kapitel.

havdc tagel utilladeligt Friskyds, krævet ulovlige Sportler
og gjort sig skyldige i forskjellige Bedragerier og Ud
sugelser; samme Aar klagede Bønderne i Totens Præste
gjæld over en Udlægsforretning, som Fogden og Bygde
lensmanden havde udstedt. Bønder i Foliougs Fogderi
ankede 172 d over deres Foged. og paa Hedemarken laa
Bønderne 1722 i Proces med deres Foged om Natholds
penge; ja. i den samme Egn fremsatte de endog nær
gaaende Sigtelser imod selve Stiftamtmanden, Konferens
raad Tonsberg 17). Ved andre Lejligheder træffer man
Klager over en Maud. der oppebar en Kongetiende, og
der indgaves fra nogle Sogne i Hallingdalen en Besvæ
ring. affattet i de stærkeste LJdtryk over ei ParOfficerer,
som, 11 vis blot det halve var sandt, havde baaret sig ad
som sande Afskum. Eller man kan mode nærgaaende
Beskyldninger imod Præster. som f. Ex. imod en Pastor
Otto Stoud i Hviderøe Sogn, der ifølge Bøndernes Frern
stilling havde været en Mester i at prelle dem for
Penge og endog havde brugt at udelukke dem fra
Sakramentet eller at lade dem staa aabenbart Skrifte.
ja true! dem med Kirkens Han. nåar de stode tilbage
med en übetydelig Afgift eller med en Arbejdsdag 18).
Hvor meget der har været sandt i disse forskjellige
Klager, er det au for det meste umaligt at dømme om.
De furte sædvanlig til Proeesser. hvis Udfald ikke kji
Det maa ogsaa erindres. at der til Vederlag jævnlig blev
klaget stærkt fra Embedsmændenes Side over Bøndernes
Opsætsighed og Stridighed, der gjorde, at det var le!
for Mænd, -orn vilde ophidse dem, at tinde et aabent
Ore hos dem og at spille en Slags Almuetribuners Rolle
hos dem ! .
Regeringen maatte derfor lejlighedsvis
f. Ex. give vedkommende Stiftamtmand Ordre til at
hjælpe eu Sorenskriver til de Indtægter. som Bøe
ulovlig nægtede ham. og en anden Gang paabyde.
at der skulde tildeles Bønderne i Solør og Oudalen

