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Andreas Baade -
Juristen i Skjoldavik 

Ord kan få følgjer. Orda som her kjem kom til å få det. 
«Mine trange Kaar og min temmelig høye Alder, .... gjør mig uskikket til læn
gere at bestyre den med saa mange Reiser og Besværligheder forbundne Post, 
som jeg for nerværende Tid har». 

Slik innleier ein sukkande, 54 år gammal prokurator ein søknad til Kongen 
i 1 830. Han ønskjer å få eit fute- eller sorenskrivarembete. «Allerunderda
nigst» ber Andreas Baade om den majestetlege nåden han er så avhengig av 
for å koma seg bort frå Skjold og juriststillinga si. Inntrykket av at mismotet 
gjorde seg gjeldande hjå Baade forsterkar seg ut gjennom søknaden hans. 
Han· skriv han tidlegare har søkt mange sorenskrivar- og futeembete, og gir 
uttrykk for at det snart må bli hans tur. Helst vil han bli fut i Moss eller på 
Jæren, men om ikkje dei embeta fell i hans lodd, søkjer han plassen som so
renskrivar i Indre Sogn. 

Søknaden frå prokuratoren i Skjold førte fram. Han blei utnemnt til so
renskrivar i Indre Sogn. Og han takka og tok i mot- sjølvsagt. At sorenskri
veriet blei redusert på denne tid slik at Baade sine embetsinntekter kom til 
å bli mindre enn forgjengaren hans, gjorde ingenting til eller frå. Han var fast 
bestemt på å ta i mot embetet, og dermed klatra eit trinn høgare opp i sy
stemet. 

Juristen i bondesamfunnet 
Ein midtsommardag i 1 805 stod det eit dobbeltbryllaup i Skjoldakyrkja på 

Smedsvik. Som søknaden frå 1 830 markerer slutten på tida i Skjold, er dette 
sommarbryllaupet starten på Andreas Baade sitt faste opphald i bygda. Sa
man med bror sin Knud Christian, på den tid gjestgjevar i Mosterhamn, stod 
han brudgom, sjølv med dotter til presten i Skjold, Johanne Margrethe Mag
nus ved si side. Brura til Knud Christian var Hogganvik-jenta og offiserdotte
ra Bergitte Marie Elisabeth de Fine von Krogh. Det var Skjoldapresten sjølv 

. Morten Henrich Magnus som vigde dei to brurepara. Hans eiga dotter var 
ikkje meir enn 1 6  år gammal. Ho og Andreas hadde fått kongeleg løyve til 
å tre inn i ektestanden. 

Det hadde ikkje vore lyst til ekte frå preikestolen for Andreas og Johanne 
Margrethe. Truleg var det for å sleppa tre gongers lysing i kyrkja at dei to 
skaffa seg kongebrev. Lysing ville ganske sikkert både dei unge og aller mest 
sokneprest Magnus unngå sidan brura alt var gravid. Førekteskapeleg samliv 
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Prokuratoren Andreas Baade, busett i Skjo/davikfrå 1805 ti/1831. (Etter måleri av Knud Eaa
de. I privat eige.) 
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Johanne Margrethe Baade, måla av sonen Knud Baade. (Portrettmåleri i privat eige. Sjå Ulla 
Meyer: «Norske Mødre», Oslo 1945.) 

mellom trulova var vanleg og akseptert i det gamle bondesamfunnet, men 
heile prestestanden kom med sterke formaningar mot det. Av den grunn blir 
det skjønleg kvifor bryllaupet mellom Andreas og Johanne Magrethe gjekk 
føre seg utan vanleg kunngjering. Dobbeltbryllaupet står på dette viset fram 
som ein måte å halda løynt «skandalen» sidan giftarmålet mellom Knud 
Christian Baade og Krogh-jenta var kunngjort på vanleg måte. 

Framføre Andreas og Johanne Magrethe låg det 25 år i Skjold, saman med 
bygdefolket der. I Skjoldavik, eller Vikjå som den gongen var namnet på sta
den, fekk dei setja seg opp hus. 

«Velærverdige Herr» Morten Henrich Magnus har nok hatt eit særleg 
hjartelag for den nygifte, unge dotter si. Og saman med hennar eige ynskje 
om å bu nær faren og stemora Anna Dorothea, fødd Heiberg, må me tru det
te har gjort utslaget for at ho og Andreas valde Skjold som heimstad. Som 
me skal sjå var Skjolda vik langt frå den mest eigna staden å bu sidan Andreas 
fekk mesteparten av arbeidet sitt i Sunnhordland. Reisene hans blei lange og 
fråveret frå heimen difor stort. 
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Sokneprest Magnus, sjølve forklaringa på at Andreas og Johanne Margret
he Baade sette bu i Skjold, hadde fått Skjoldakallet i 1803 . Dit kom han fordi 
han der stilte seg i utsikt betre økonomiske kår enn kva Nedstrand før hadde 
kunna gi han og hans «smaae og uopdragne Børn». Desse orda nyttar han 
i søknaden, men må ikkje oppfattast slik at han meinte seg å ha særleg rampe
te ungar. Heller var det eit økonomisk grunnlag for å kunna gi dei ei stands
messig utdanning han søkte etter. Men betre økonomiske kår innebar også 
eit stort prestegjeld å betjena. Me veit vegen kunne falla han lang både til 
Søra-Skjold og til annekssokna Tysvær og Vats. Og mange soknebarn fekk 
han å oppdra, folketalet var på den tida summa summarum omlag 3000 i dei 
tre bygdene. 

Baade- familien utgjorde, saman med presten sine folk og nokre gamle pre
steenkjer på enkjesetet Hokel, det «kondisjonerte» innslaget i bygda Skjold 
anno 1805. Elles var Skjold eit reint bondesamfunn. Ikkje slik å forstå at in
gen sysla med fiske, handel eller handverk, men alle var dei knytte til jorda 
og garden og til bondesamfunnet sine kultur- og omgangsformer. 

Det er altså prokuratoren Andreas Baade som skal vera hovudpersonen 
her. Me skal spørje kven denne nye representanten for den betre stand var. 
Me skal prøva få eit lite møte med han og familien hans der sonen Knud gjen
nom målarkunsten har blitt den mest kjende for ettertida. Me skal møta An
dreas Baade i arbeidet hans og på reisene hans. Kanskje kan me også avdekka 
litt av tilhøvet mellom «storfolket» og skjoldabuen. Oppstod det konfliktar 
og skilje, eller var det heile prega av harmoni? 

Slekta og borna - samkvemet med Skjoldabuen 
Andreas Baade var fødd i Stavanger. 2 .  juledag i året 177 5 blei han boren 

til dåpen. Foreldra hans heitte Knud og Inger Kristine Baade. I 180 l budde 
dei i eit område av byen som heitte Winterhagen, truleg på Holmen/Skansen
området- Knud som 60 -årig bøkker, Inger Kristine 6 år yngre. Knud var 
også sjølv fødd i Stavanger, son til Ole Knudsen Baade og Johanna Sophia 
Schreuder. Inger Kristine var derimot runnen av bondeætt frå Kvitsøy. Fa
ren hadde bore namnet Anders. 

Johanne Margrethe var 13 år yngre enn mannen sin. Ho kom til verda i 
København 27 . november 1788 , nokre månader etterat faren hadde tatt teo
logisk embetseksamen. Mora Adriane Johanne Cruys, ikkje fullt 18 år då ho 
fødde Johanne Margrethe, var offiserdotter. Ho døydde tidleg og etterlot seg 
ein 5 born stor barneflokk. Borna blei skilde frå kvarandre, for kortare eller 
lengre tid. Johanne Margrethe og søstera Adamine Margrethe finn me i 180 l 
på Milje i Skånevik. Der budde dei hjå sorenskrivaren i Sunnhordland Søren 
Schiøtz. Han hadde tatt dei to småjentene til seg av «charite» - nestekjær
leik. Hovudgrunnen til det er å finna i at han hadde vore gift med farmora 
til Magnus-søstrene. Søren Schiøtz hadde vore skjoldapresten sin stefar like 
frå Morten Henrich var i 6 -års-a1deren. 

På Milje heldt også Andreas Baade til i 180 l .  Han var i te neste hjå sorensk
rivaren som «skriverkarl». Saman med sorenskrivarfullmektigen Ejler Hage-
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rup, «skriverkarlem> Otto Finde Astrup og «skriverdrengen» Hans Strøm ut
gjorde han sorenskrivaren sin stab. I alt hadde skrivaren 22 personar i sitt 
brød, dei fleste høyrde til den store tenarskapen hans. Unntaket var skulehal
daren Nils Svensson og dagleigaren Anders Torsson. Ei 12 år gammal jente 
og ei 40 år gammal kvinne var inkluderte i huslyden, som Magnus-jentene, 
takkavera sorenskrivaren sin «charite». 

Barndoms- og ungdomstida til Andreas Baade og Johanne Margrethe Mag
nus veit me lite om. Heller ikkje tida deira saman på Milje innst inne i Skåne
vikfjorden kastar kjeldene det minste lysskin over. 

Men i 1804 møter me Andreas Baade i kjeldene. 7. eller 8. mai står han 
i samtale med ein kaptein ombord på ein brigg utanfor Mosterhamn. Han 
spør om prisskipet var det samme som låg ved Bratholmen utanfor Bergen 
i slutten av mars. På den tida hadde nemleg Andreas reist forbi der. Joda, 
briggen var den same, berre nymåla og omtakla sidan den gong. 

I slutten av april hadde broren Knud Christian på ei reise frå Bergen til 
Mosterhamn sett skipet i Foldrøyhamn. Ombord var det korn. Eit engelsk ka
perskip var på jakt etter briggen, som «formodes at være en Engelsk Brig ta
get af en fiendtlig makt», og hadde på samme tid som briggen låg i Foldrøy
hamn passert like nær på veg nordover mot Bergen. Briggen var tatt av ein 
orlogsmann som hadde lege i Bergen, og meininga var å navigera skipet til 
Holland. 

Andreas Baade hadde altså i 180 l praksistid hjå Sunnhordland-skrivaren. 
Seinare, om han ikkje alt var starta, tok han til med å lesa og studera jus bø
ker. I 1806 tok han eksamen og blei ex.jur. Han hadde nådd målet sitt om 
å bli jurist, men helst stila han vel alt då mot å bli noko meir enn prokurator. 
Forresten- eksamenskarakteren sette han ikkje fullgod pris på. Han venta 
eit halvt år, til april 1807, og tok ny eksamen. Karakteren greidde han å betra 
frå «ei ubekvem» til «bekvem». Den praktiske prøven han også måtte gjen
nom, presterte han karakteren «vel» på. 

Etter avlagt eksamen byrja Baade å farta rundt på tingsamlingane. Eitt år 
etter han var ferdig med eksamen blei han prøveprokurator i det store Bergen 
stift eller bispedøme. For det meste var det i Sunnhordland, søre delen av stif
tet, han fekk flest rettsaker å ta seg av. 

Sommarbryllaupet til Andreas og den unge brura hans stod altså før han 
hadde avslutta jus-studia sine. Arsskiftestider 1805-06 fødde Johanne Mar
grethe første barnet deira, ein gut som i dåpen blei oppkalla etter bestefar sin 
på prestegarden. I vaksen alder blei han Ryfylke-fut, og nådde altså høgare 
på embetsstien enn kva faren makta. Mest kjent blei Morten Henrich Mag
nus Baade for sin bastante motstand mot å gi Haugesund bystatus. 

I april 1807 blei sonen Knud Christian fødd. Han døydde berre 8 dager 
gammal. Aret etter såg Knud, den mest kjende av Baade-borna, dagsljoset for 
første gong. Han blei kunstmålar, og budde i lang tid i Munchen. Der prakti
serte han som hoffmålar og kom til å spela ei stor rolle i kunstnarlivet i den 
tyske byen. Mest kjent er Knud Baade som romantisk målar. Særleg for dei 
særprega, nesten trollske måneskinsbileta sine har han vunne seg eit namn 
mellom målarkunstnarane her i landet. 
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Kunstmålaren Knud Baade, fødd i Skjo/dvik 1808, død i Munchen 1879. Her som 21-åring. 
(Sjølvportrett 1829. Bergen Billedgalleri.). 
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Son nummer fire kom til verda våren 1 8 1  O. Ole Johan blei seinare kjøp
mann og skipsreiar i Stavanger. Nummer fem i barneflokken, også det ein 
gut, fekk namnet Jens Zetlitz, oppkalla etter Vikedalspresten. «Glædens 
muntre Sanger» var søskenbarn til Skjolda-presten. Jens Zetlitz Baade tok 
som faren jus-vegen, og var i yngre alder fullmektig hjå sorenskrivaren i 
Sunnhordland. Seinare blei visstnok også han skipsreiar i Stavanger. Første 
dottera si fekk prokuratoren og kona hans i 1 8 1 3. Ho fekk namnet Inger Kri
stine, oppkalla etter farmora si. Inger Kristine blei seinare gift med sorenskri
var Michael Conrad Sophus Emil Aubert. Aubert var også amtmann i Nor
dre Bergenhus og borgarmeister i Trondheim. 

Andreas Baade junior blei fødd i 1816. Han utdanna seg til lege, og døydde 
under arbeidet sitt som koleralege i Bergen i 1 849. I 1 8 1 8  blei dottera Anne 
Adriane Johanne fødd, seinare gift med sokneprest Irgens i Kinn prestegjeld. 
Søren Schiøtz kom til verda i 1 820. Han blei seinare handelsmann i Stavan
ger. Siste mann i den l O born store søskenflokken, Johan Fredrik Hansen, 
blei fødd i 1 822. Også han blei jurist. 

Alle desse ti borna blei døypte i Skjold. Dåpshandlingane skjedde ikkje un
der vanlege sundags- eller heilagdagsgudstenester, men seremoniane fann de
rimot stad for lukka dører andre vekedagar. Som skikken også var andre sta
der, isolerte dei «kondisjonerte» i Skjold seg frå bygdefolket når dei skulle 
markera sine private fest- eller høgtidsdagar. 

Men fekk bygdefolk ta del i barnedåpane? Slapp dei til ved døypefonten 
eller henta Baade-folket seg kun fadrar frå sitt eige samfunnssjikt? Svaret på 
det siste spørsmålet skulle også kunna spela tilbake på det første. Berre to 
ganger Andreas og Johanne Margrethe hadde born til dåpen hadde dei bede 
med seg bønder som fadrar. Då den seinare kunstmålaren blei døypt onsdag 
27. april 1 808 stod bøndene Erik Dagsland og Berge Haraldseid, gjestgjeva
ren Tørres Haraldseidsvågen, klokkarkona Guro Alendal og bondekonene 
Valborg Frøvik og Randi Meland fadrar. Verken før eller seinare nytta 
Baade-paret berre bondefolk som fadrar for eit av borna sine. Det niande bar
net til Andreas og Johanne Margrethe, Søren Schiøtz, fekk ein bonde mellom 
fadrane sine, Sakarias Meland, ektemannen til Randi, ein av fadrane til bro
ren Knud. Fadrane for Baade-borna var for det meste slekt: Magnus-folk, 
Baade-folk, von Krogh-folk og Bosse-folk. 

Ser me på samkvem andre vegen mellom Baade-familien og bygdefolket
om Skjoldabuen nytta ekteparet Baade som fadrar og Andreas som forlovar 
- finn me same biletet av lite hopehav på så nært plan. To dagar etter dei 
hadde gifta seg, var Andreas og broren Knud Christian «kausjonistar» ved 
den kyrkjelege · trulovinga mellom «Karduanbereder» (skinngarvar) Gud
mund Gudmundsson Vestre og «Jomfrm> Bolette Johanne Salqvist. Aret et
ter var Andreas fadder for Gjøri Olsdtr. dotter av husmannen Ola Isaksson 
på Smedsvik-plasset som bar namnet Vikjå. Same året var Andreas fadder for 
Ola Olsson, son av prestegardsforpaktaren Ola Olsson. Før året var omme 
stod Andreas Baade atter ein gong på kyrkjegolvet i Skjold, no som forlovar 
for Lars Larsson Langelandsvik og Guro Olsdtr. Nesheim. I 1 8 1 4  var Johan
ne Margrethe fadder for ein bondegut med presteblod, Bernt Nagel Smeds-
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vik, 1 7  år seinare for eit anna gutebarn av same slekta, Jakob Jakobsson 
Smedsvik. Jakob kom seinare sjølv til å bu i Skjoldavik som lærar og klokkar 
i bygda. Seinhaustes 1 8 1 4  var Andreas Baade forlovar for Lars Eriksson 
Skjold og Anna Marta Knutsdtr. Østenstad. Anna Marta hadde vore teneste
jente hjå Baade, Lars var forpaktar på prestegarden. I 1 8 1 9 var Baade forla
var for eit anna Skjolda-par. 

I 1 825 budde 1 6  gutar og 7 jenter frå O til 20 år innanfor grensene til Skjold 
prestegard. Dette tyder på ·at borna til Andreas og Johanne Margrethe var 
heime hjå foreldra. Dei fleste av dei hadde på denne tid nådd skulealderen. 
Korleis Baade-paret sørgde for undervisning til borna sine,.er uvisst. Men om
gangsskulen i Skjold var langt frå brukande til å gi dei den lærdom dei trong. 
Kanskje heldt foreldra ein huslærar for dei. Kanskje samarbeidde Baade med 
soknepresten - både Magnus og etterkommaren hans hadde born i skule
pliktig alder. Presten heldt kan hen da sjølv skule i prestegardsstova. 

Det kan heller ikkje avskrivast at Baade-borna fekk skulegongen sin utan
bygds. Kanskje budde dei hjå slektningar i Stavanger. Konfirmasjonane deira 
peikar i retning av at dei hadde grodd fast andre stader. 

26. oktober 1 828 var det konfirmasjon i Skjoldakyrkja. Fremst av gutane 
på kyrkjegolvet stod 1 6-åringen Jens Zetlitz Baade. Bestefaren var no død, 
men ettermannen hans i kallet, Thomas Swensen, gav konfirmanten fin ka
rakter, både kunnskapen og oppførsla hans var god. 

Ingen av dei andre søskena til Jens Zetlitz Baade blei konfirmert i Skjold. 
I staden finn me Ole Johan konfirmert i Stavanger i 1 826. Av dei 2 1  gutane 
stod han som nummer to på kyrkjegolvet med attesten «god Kundskab, Flit
tig og opmerksom». Fremst på jentesida stod den litt eldre halvsøstera til mor 
hans, Anna Dorothea Magnus. I 1 829 var Inger Kristine konfirmant i Sta
vanger, med beste karakter og plass fremst på kyrkjegolvet av jentene. 

Det høyrer med i dette biletet at etterat Andreas og Johanne Margrethe 
var komne til Sogn som sorenskrivarfolk, blei dei aller fleste av dei ukonfir
merte borna deira konfirmert i heimeprestegjeldet. Andreas junior stod kon
firmant i 1 832, fremst og med karakteren «Christendomskundskab god, Flid 
ligesaa god». Han hadde vore gjennom Pontoppidans forklaring og Herslebs 
bibelhistorie. To år seinare hadde søstera Anne Adriane Johanne lese det 
same «pensumet». Ingen av jentene ho stod konfirmant saman med gjorde 
henne rangen stridig på kyrkjegolvet. «Udmerket godt» hadde ho kome frå 
konfirmasjonstida si. Søren Schiotz Baade var konfirmant i 1 836. Presten før
te inn beste karakter til han: «Christendoms Kundskab, Flid og Opførsel ud
merket god». Plasseringa på kyrkjegolvet gav heller ikkje denne gongen noko 
skår i den sosiale statusen ein sorenskrivar tilkom. 

Juristen i arbeid 
Fire dagar før jul i 1 809 var det ekstrarettssamling i huset til gjestgjevaren 

ved Skåneviksjøen, Morten Rosendahl. Innstemna stod Anders Rasmusson 
Sygna, ein fattig krøpling, opphaveleg frå Gaular i Sunnfjord. Anders hadde 
stole ei merskums tobakkspipe, og skulle no stå til ansvar for feilgrepet sitt. 
Til forsvarshjelp hadde tjuven nettopp fått Andreas Baade. Gjennom denne 
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tjuverisaka skal me møta juristen Baade, og sjå korleis han,som den nybyrja
ren han var i 1 809, kom frå forsvarsoppgåva. Men først må den tjuvskulda 
få forklara seg, som han gjer ved å leggja fram heile livssoga si. � 

Namnetrekket til Andreas Baade, frå 1809. 

Anders Sygna fortel han er 27 år og fødd av leiglendingsfolk i eit syskenlag 
der 7 av i alt lO born levde i 1 809. Faren døydde då Anders var 15 år. Med 
alderen sin tok Anders ein smule i miss. Ein presteattest kunne seinare slå 
Jast at han var eit par år yngre enn han sjølv trudde. Berre 8-9 år gammal 
hadde Anders kome ut i teneste, om det enn ikkje bar så langt avgarde. Gjen
nom heile tenestetida si oppheldt han seg i næraste nabolaget. Men etter 7-8 
år med tenararbeid, verva han seg som soldat. Ukonfirmert kom han til Ber
gen, og hamna i l .  grenaderkompani under kommando av kaptein Geelme
yden. 

Som soldat fekk han ein «paafaldande» sjukdom, som gjorde han verkbro
ten av gikt «saa at han har en stor Pukkel paa Ryggen». Sjukdomen gjorde 
det uråd for han å halda fram som soldat. 

Anders blei buande i Bergen, og tok seg arbeid som bøkker. Sjukdomen 
gjorde det likevel vanskeleg for han å skaffa nok mat til seg sjølv, kona og 
d�n vesle sonen deira. Husvære var det 6g smått med før ein Bergens-prest 
skaffa han og familien fritt opphald i eit hus ved Steinkjellaren, som bar nam
net «Niels Skomagers Huus». Månadleg fekk han av fattigkosten for seg og 
sme. 

Seinsommaren 1 809, no kre veker før han gjorde seg til tobakkspipetjuv, 
drog Anders frå Bergen, kone og barn. Ein mann i Nordhordland, Fredrik 
Håland, hadde lova han arbeid. Men etter berre 2-3 dagar slutta han si dan 
Håland ikkje var tilfreds med arbeidet han utførte. Etter den tid og fram til 
han vart hukka og sett i arrest, livnærte han seg med tigging i Fana, Birke
land og Os, utanfor Bergen. 

Med betlarstaven i hand «paa denne sin Vandring» kom han ein dag til 
offisergarden Molde i Os. Der gjekk han inn på kjøkkenet til oberst Frantz 
Henrich Meidel, men fann ingen heime «for hvem han kunde Anbringe sit 
Ærind». Han kikka seg rundt, og la i kjøkkenvindauga merke til ei tobakkspi
pe. Denne stal han og «begav sig Øjeblikkelig bort» i så stor fart han kunne 
greia med den vonde ryggen sin. 

Men Anders makta ikkje å halda tempoet oppe særleg lenge, og før dagen 
var omme blei han sett fast. Han hamna i arresten ein av dei første septem
berdagane. Der måtte han sitja i 3 veker før han blei forhøyrt. Nye 1 2  veker 
�jekk innan saka hans kom opp til doms. 
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Første side av Andreas Baade sitt forsvarsinnlegg for pipe tjuven Anders Sygna i 1809. (Frå ved
legg til Sunnhordland tingbok JA. 46 (1807-14)) 
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Før dommen fall, la aktor, Sunnhordlands-futen Johan Andreas Budtz, 
ned påstand om 6 månaders tukthusarbeid. I tillegg meinte aktor den arre
sterte måtte dekkja alle sakskostnadene. I prosedyren sin viser han til eit pen
getjuveri Anders hadde tilstått å ha gjort seg skuldig i som soldat. Om han 
for dette hadde utstått si straff utan dom, og difor ikkje kunne få skjerpa 
straff for gjentatt tjuveri, meinte Budtz det måtte «tages i Betragtning» når 
straffa skulle utmålast. 

Kva hadde så Andreas Baade å seia til dette - og til forsvar for Anders 
Sygna? For det første, hevda han, måtte straffa Anders fekk for tjuveriet han 
gjorde som soldat ikkje reknast som grunna på offentleg straffesak sidan det 
ikkje hadde blitt avsagt lovleg dom. Difor kunne ikkje den tiltalte få straff 
. for meir enn førstegongstjuveri. 

Vidare ba Baade dommaren «behagentlig» ta med i vurderinga at Anders 
Sygna tidleg forlot heimen sin. Kun 16-17 år gammal blei han soldat. Først 
etter_ to år i kongens klede stod Anders som 19-åring i 1803 konfirmant. Alt 
dette meinte Baade hadde tatt frå Anders høve til å «erhverve sig den fornød
ne oplysning om Religion og Moralitet». 

For det tredje la Baade vekt på sjukdomen og vanhelsa som hadde valda 
Anders og familien hans fattigdom. Dette hadde så utsett han for «den Men
nesket krænkende Nødvendighed at betle sit Brød». Desse omstenda meinte 
Baade måtte gi grunn til «Undskyldning for den Forseelse for Hvilken» An
ders Sygna stod til rette. 

Før Baade på vegne av tjuven torde «bede og haabe» om mildast mogleg 
straff, dvs. 2 månaders slavearbeid, viste Baade til at tjuveriet ikkje hadde 
hatt anna føremål enn at Anders ønskte å få nytta seg av «den Tobak som 
han formodede befandtes i Tobakspiben». Difor hadde han også utan protest 
levert frå seg pipa då obersten sine drenger fanga han inn. 

Prokurator Andreas Baade sitt forsvarsinnlegg fortel kanskje litt om perso
nen innanfor advokatskjorta. Det skulle kunna seia litt om haldningane hans, 
samstundes som innlegget kan benda i første rekkje viser at me har å gjera 
med ein jurist som alltid evna å finna dei passande saksargumenta for klien
ten sin. Eit fullstendig bilete av prokuratoren Andreas Baade ville berre eit 
grundig studium av all saksførsla hans kunna gitt. Her er det ikkje høve til 
det. Kort kan det likevel nemnast at den mest kjende han stod auga til auga 
med var Gjest Bårdsen. I 1823 var han aktor mot stortjuven frå Sogndalsfjø
ra, ei oppgåve stikk motsett av det å forsvara ein krøpling som i stor fattig
dom hadde gitt tapt for lysta på eit par drag av ei tobakkspipe. 

Korleis enda så saka mot pipetjuven Anders Sygna? Andreas Baade fekk 
gjennomslag. Pipetjuven fekk mildaste straff, 2 månaders arbeid i Bergens 
Tugt- og manufacturhus, slik Baade hadde bede om. Dommaren, sorenskri
var Hansen, sa seg også einig i at tiltalte berre kunne dømmast for sitt første 
tjuveri. Vidare tok dommaren, også det etter Baade sitt ønskje, omsyn til at 
Anders Sygna var krøpling og måtte «betle sit Brød, for med Kone og et Barn 

·at kunde leve». Men om Anders både var tiggar og sterkt funksjonshemma, 
gjekk han ikkje fri for å bli idømt alle saks- og arrestkostnadane, inkludert 
salær, reise- og diettpengar til forsvararen Andreas Baade, tilsaman over l O 
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riksdalar. Det tilsvarte verdien av ei god ku. Så dei pengane fann nok ikkje 
rettsvesenet hjå den dømde. 

Når det gjeld Anders Sygna sin vidare lagnad gjekk det betre med han enn 
ein kanskje skulle tru. Han kom tilbake til heimbygda si og hamna som hus
mann under ein gard som beiter Hagenes. 

Andreas Baade gjekk altså ut som vinnaren av saka, om knapt klienten 
hans, i alle høve samanlikna med våre dagars rettspraksis, kan seiast å ha 
gjort det same. Einaste nederlaget Baade lei i denne saka var at sorenskriva
ren «frekt» halverte salæret han hadde ført opp på rekninga si. 

Reisekosnaden sin fekk derimot Baade dekka. Båtskyssen dei 4 mila frå 
Skjolda vik til Skånevik hadde kosta han l riksdalar og 3 mark. Kvar av dei 
tre rorskarane fekk l O skilling mila og for båten var prisen 6 skilling pr. mil. 
Like mykje ville Baade betala for skyssing og båt på heimturen . 

På reisefot 
Roturen til Skånevik var be'rre ein av mange for Andreas Baade. I løpet 

av eitt år gjekk mykje tid bort 
·
på sjøen, og fråveret frå heimen i Skjolda vik 

må ha blitt stort. Forsøket som her kjem på å setja opp ei reiserute for 1 8 1 4  
skulle kunna fortelja litt om at Baade var ein mann stadig på farten. At lista 
neppe er fullstendig understrekar berre dette i endå større grad. 

Då året 1 8 1 4  gjekk inn var forresten Baade konstituert som sorenskrivar 
i Sunnhordland. Den forrige skrivaren var død, og frå 22. juni 1 8 1 3  styrde 
prokuratoren frå Skjold embetet. Heilt fram til 1 8. april 1 8 1 4  hadde han det 
a�varsfulle arbeidet. I denne tida er det mogleg Baade budde på sorenskri
vatgarden Milje i Skånevik, og nett i 1 8 1 4  fekk kortare reiser enn elles. Dette, 
saman med sorenskrivararbeidet som medførte fleire oppdrag og meir reising 
enn vanleg, gjer at 1 8 1 4 skil seg noko ut frå eit vanleg arbeidsår for prokura
toren. 

Første gongen me treff på Baade i 1 8 1 4  er 1 8 .  januar. Då er det ekstrarett 
på sorenskrivargarden.  Vel 1 4  dagar seinare, 3. februar, er det også ekstrarett 
same staden. 

Så fortel Baade sjølv: «Den 8de Februar har jeg efter Tilkaldelse tillige med 
2de af Fogden opnævnte Vurderingsmænd . . .  . indfunden mig paa leilændings
gaarden Hougen i Schonevigs skibrede». På Haugen, i ytste enden av Åker
fjorden, skulle Baade styra med dødsbuskiftet etter bonden Endre Larsson. 
To dagar gjekk med i det arbeidet. 

Vel ferdig på Haugen, bar det dagen etter, lO februar, avgarde til plasset 
Gangstø under garden Handeland i Høylandssundet. Der blei det Pernilla 
Andersdtr. hadde lete etter seg handfare. 1 1 .  februar var det ny skiftesamling 
på nabogarden Sandvoll. To dagar tok det å fara gjennom det ikkje heilt ube
tydelege buet etter husmannskona Gunnilla Olsdtr. på plasset Osen. I den 
gamle røykstova fann Baade og hjelpesmennene hans både jern- og trefang, 
senge- og gongklede, sølvsaker, bøker og «Adskilligt» anna. 

1 7 .  februar finn me Baade langt avgarde, på garden Molde i Os, nett der 
Anders Sygna hadde falle for freistinga og stole med seg obersten si pipe. 7 .  
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og 8. mars er Baade på plass på tinget på Tysnes. Tingstaden var Godøysund. 
Ei veke seinare styrer han det tre dagar lange tinget for skipreidene Skånevik, 
Etne, Fjell berg, Føyen, Fjære og Kvinnherad. Like etter tingsamlinga er 

_ over, er han på garden Slåke i Skånevik skips reide der han held skifte etter 
bonden 1 on 1 on sson. 

Eit par dagar seinare sit Baade i Skåneviks-kyrkja for saman med bygdefol
ket der å avleggja sjølvstendeeiden. Med dei to valmennene som seinare skal 
vera med på kåringa av Eidvoll-mennene frå landdistrikta i amtet, sender dei 
ei helsingsadresse til prins Christian Fredrik. Første underskrivar er ingen an
dre enn Andreas Baade, men om det er han som har skrive adressa er tvil
somt. Helst var det soknepresten i bygda, Di deri c Hegermann Schnitler, som 
hadde ført pennen. Men Badde gjekk nok god for innhaldet. På den måten 
fortel adressa litt om at Baade var ein kongetru og tillitsfull sorenskrivar og 
prokurator som overlot framtida i prinsen sine hender. Adressa blir avslutta 
med desse orda: «Rolige og aldeles tilfredse med aldt hvad Deres Kongelige 
Høyhed vil bestemme overlade vi vor Sag i Deres allerhøyeste Hænder og 
nedbeede vi Himlens Velsignelse for Dem og Os». 

20. mars tar han fatt på skiftet etter folgekona Bottella 1ørgensdtr. på gar
den Sydnes på Halsnøy. 24. mars held arbeidet med dette skiftet fram på so
renskrivargarden Milje. 4 dagar seinare befinn Baade seg på Skramme innan
for Rullestadjuvet i Etne. Dagen etter underskriv han det skiftet, og tar neste 
dag fatt på avslutninga av skiftet etter Bottella 1ørgensdtr. Sydnes. Ferdig der 
går turen etter ei natts søvn mot heimetrakter, til Innbjoa der han skifter buet 
etter husmannenkja Marta Sjursdtr. April tar til som mars hadde slutta med 
ei ny skiftesamling, denne gongen på Frønsdal i Ølen. Bondekona Kari Ras
musdtr. var død, og no skulle buet hennar gjerast opp. 4. april avsluttar An
dreas Baade skifteforvaltningsarbeidet sitt med eit to dagars skifte over eigne
lutane til husmannen Otte 1onsson Træ under garden Silde i Etne. 

Baade blei løyst frå sorenskrivaransvaret 1 4  dagar seinare. 20. april, eit par 
dagar etterat den nye sorenskrivaren Lars Hess Bing, forflytta frå Ryfylke, 
hadde tatt til å virka, var Baade tilstades på Etne-tinget. 4. og 5. mai var han, 
som me seinare skal kikka nærare på, i eigne forretningar på Ørkje i Søra
Skjold. Ein 1 4  dagars tid seinare bar det tilbake til Etne, og 1 4. og 1 5 .  j uni 
var det ein ny omgang på Ørkje. 25. juni var han på ei åstadssak i Strande
barm, to dagar seinare i Fusa og tre dagar deretter i Os. 1 1 . juli stilte han 
opp på ei tre dagars tingsamling på Spissøy på Bømlo. 22. juli avla han eid 
til kostitusjonen, truleg på Vats skipsreideting. Gjennom denne truskapssver
jinga til den nye Grunnlova gjorde han seg røystefør. 

10. august hadde Baade gjort ein ny tur til Etne, denne gongen til garden 
Utstono der det var åstadssak. September var tida for hausttinga, og Baade 
gjorde først sin inntreden på Leirvik der Stordabuen var samla til ting. Seina
re hadde han oppdrag på tinget for Oppdal skipreide på Tysnes og Strandvik 
skipreide i Fusa. Vel ferdig i Fusa 5. oktober gjekk vegen til Kvinnherad seks 
dagar seinare der det var åstadssak i Gjermundshamn. Den saka tok to dagar, 
og Baade fekk snaut tid til ein tur heim før ny åstadssak stod føre i Etne. Den
ne sjette Etnes-turen i 1 8 1 4  hadde garden Grindheim som endemål. I byrjin-
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ga av november oppheldt han seg på Milje i Skånevik nokre dagar. Der gjekk 
tre ting for Sunnhordlands-skipreidene av stabelen. Ferdig med dei møter me 
Andreas Baade for siste gong i 1814, denne gongen ikkje ute for å føra sak 
for nokon. 20. november er han heime i Skjold og opptrer som forlovar. 

Ingen Skjoldabu på Baade si tid kunne visa fram ei reiseliste som dette. Me 
skulle også ha fått eit inntrykk av at Skjoldavik ikkje var den mest praktiske 
staden å bu for ein mann som hadde arbeisområdet sitt nordanfor Ålfjorden. 
Sant nok var det ikkje så langt å ri til Haraldseidsvågen der sjøvegen låg fri 
nordover til Horda- bygdene. Men me skjønar kvifor Baade etter nesten 25 
år i prokuratorarbeidet sukka over dei lange reisene sine. En då lettare blir det 
å forstå når me får mange vitnemål om at uver og meinsis ofte hindra han 
i å møta fram til rett tid. 

Prokurator ved over- og underrettane i Bergens stift, gav som me har sett 
Baade høve til å fungera som sorenskrivar i Sunnhordland då det embetet 
stod ledig. Også i 1824 og 1827, medan sorenskrivaren var på Stortinget, 
slapp Baade til som konstituert embetsinnehavar. Det gav han god røynsle 
som må ha tald med kvar gong han søkte sorenskrivar- eller futeembete. 

I Skjolda-bygda og Ryfylke futedøme fekk Andreas Baade også prøva seg 
i einskilde verv. I 1819 var han kom en med i distriktskommisjonen som leia 
arbeidet med den nye skattematrikkelen, som først blei ferdig i 1838. 4. au
gust var han saman med dei to andre kommisjonsmedlemmene, tidlegare ma
jor Mogens Wilhelm Weltzin og tidlegare kaptein Fredrik Stockfleth von 
Krogh, den siste heimehøyrande i Hogganvik, på Smedsvik for saman med 
16 valde bønder frå Vats skipsreide å ta fatt på matrikuleringsarbeidet. Men 
om Baade oppnådde å bli tildelt verv både på bygde- og regionsnivå, opplevde 
han aldri av bygdefolket å bli vald til valmann ved Stortingsvala. 

J ordspekulanten 
Andreas Baade kunne nok vera rette mannen å putta inn i ein komite som 

skulle avgjera verdien på gardane i Ryfylke. Han visste kva pengeavkastning 
det kunne gi å ha ein gard på hand. Ei anna sak er at Baade neppe hadde 
så store landbrukskunnskaper å mobilisera og må ha blitt ein lettvektar i 
møte med bønder flest. 

Alt i 1802 kjøpte Andreas Baade ein dag garden Bjørgjo i Høylandsbygd 
for 214 riksdalar. Dagen etter seide han garden for nær på det doble, 400 riks
dalar. Her framstår Baade som ein garva jordspekulant. Husmannen han sel
de til gjorde eit dårleg kjøp. Berre eitt år gjekk før han selde garden for 50 
dalar mindre enn det han sjølv hadde punga ut. 

I kva målestokk Baade dreiv jordspekulasjon er usikkert, men me veit han 
åtte to andre gardpartar. I 1813 kjøpte den «Velædle og Velvise» prokurato
ren, som det beiter i skøyta, ein del av garden Kalheim i Etne for 796 riks
bankdalar 5 mark 9 skilling. For å stabla nok pengar på fote, lånte han vel 
350 dalar av Christian Berg i Godøysund. Temmeleg nøye eitt år sat han som 
eigar av Etne-bruket. Så slo han til og seide for 3500 riksbankdalar! No er 
det ikkje sikkert fortenesta blei så stor som salssummen tyder på. Pengevese
net var i opp løysing under N apoleonkrigane og i tida etter fredsslutninga i 
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Slik innleier Andreas Baade som konstituert sorenskrivar i Sunnhordland i 182 7 ei ny tingbok: 
«Andreas Baade, Kongelig beskikket Procurator ved Over og Underreuerne i Bergens Stift, samt 
constitueret Sorenskriver i Sunnhordlehn Sorenskriverie under søndre Bergenhuus Amt Gjør vit-
terligt: at Aar 1827 den 18de Maji . . . . . .  » (Sunnhordland tingbok I.A.49 (1827-35}, folio la) 
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1 8 1 4. Frå 1 8 1 3  til 1 8 1 6  gjekk verdien av riksbankdalaren ned frå 32 skilling 
til 8- 1 O skilling. Reknestykket skulle etter dette gå ut med ein god reell netto
forteneste like fullt, kanskje på 1 2- 1 500 riksbankdalar. Men forteneste eller 
ei, det er klart Kalheim-transaksjonen i stor grad var styrt av at det på denne 
tida var tryggare med pengar plassert i fast eigedom enn liggjande på kiste
botnen. 

Den gardparten Baade åtte lengste tida var halvdelen av garden Ørkje i 
Søra-Skjold. 1 9. september 1 8 1 2  kjøpte han dette av bror sin Knud Christian 
for 1 700 riksdalar. Knud Christian hadde vore eigar av gardparten kun tre 
månader. Konefolket hans åtte forresten det matrikulerte fisket i Ørkjevågen. 
Sjølv hadde han kjøpt halve Ørkje- garden for 1 620 dalar med Andreas som 
stråmann. Seljar var då sorenskrivar Bing, som hadde hatt i tankane å busetja 
seg der eller byta gardparten med «en mere beqvem liggende Ejendom». Men 
ymt om odelssøksmål hadde sett skrivaren på andre tankar. 

Gardsforvaltaren 
I heile 1 5  år heldt Andreas Baade på eigedomen sin i Ør kje. K vifor valde 

han å sitja med denne gardparten så lenge? Før me prøver å antyda noko 
svar, skal me sjå kva det kvilde på Ør kje-parten av både tyngsler og «herlighe
ter». 

Ei 25 år gammal folge låg enno i 1 8 1 2 tung på gardparten . Enkja Johanna 
Knutsdtr. skulle årleg ha 2 havretønner ( ca. 278 liter), Y2 byggtønne (ca. 79 Y2 
1.) l skjeppe rug ( 1 7 Y2 1.) avkastninga av l ku og 5 sauer forutan l Y2 tylvt 
tømmer og 2 favnar ved. Like my kje alderdomsgoder skulle det ytast frå den 
andre halvparten av garden. 

Eigarskjema Ørkje 1795-1820 

1795 

1800 Brukaren Tørres Tørresson 

1805 
- - - - -

enkja Susanna Eriksdtr. 1806 Valborg og Susanna Tørresdtr. 
1810 (Brukar Lars Holgersson) 1811 

Lars Holgersson 

(eigedomsretten hans blei først Sorenskrivar Lars Hess Bing 4.6 1812 

formelt i orden i 1818 då han 
tinglyste skøyta si fra 1813) 

Knud Christian Baade 19.9 1812 

Andreas Baade 

1820 (Brukar: Nils J ohannesson - frå 1816) 
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Tre andre hefte var også tinglesne på gardparten. Alle desse hefta ved eige
domen hadde rot i at halve garden var komen ut or hendene på den gamle 
Ørkje-ætta. I 1 805 var det halde skifte etter Tørres Tørresson, som hadde 
vore eigar av heile garden. Han etterlot seg enkja Susanna Eriksdtr. ,  sonen 
Tørres og 3 små døtre, Johannal. Valborg og Susanna. Vesle Tørres døydde 
før eitt år var fare frå dødsdagen åt faren, og garden blei utlagt med ein halv
part til enkja og den andre helvta til jentene. Snart døydde også Johanna. 
Mora gjekk ikkje lenge enkje før ho gifta seg opp att med Johannes Steffens
son Myrå (Gjerdavik) frå Ølen. Johannes og Susanna budde ei tid i Ørkje, 
men flytta snart til heimegarden åt Johannes. Før den tid seide Johannes i 
1 806 kona sin arvepart i garden til Lars Holgersson frå Vassenden i Ned
strand. Lars la 700 riksdalar på bordet for gardshelvta, men fekk ikkje noko 
skriftleg dokoment på kjøpet. Han lova å reisa frå Ørkje dersom den rette 
adelsmannen melde seg innan 8 år. Og som nærast til å «ta» gardparten frå 
han, blei Tørres- jentene nemnde. 

Den andre helvta av garden, som Valborg og Susanna åtte, blei Lars paktar 
på. Han inngjekk munnleg paktingsavtale med formyndarane deira, brørne 
Torger og Gudmund Erikssøner Lindong. Lars skulle driva garden til jentene 
var blitt myndige. Det vil seia til dei gifta seg. Men etter 5 år slo tanken på 
å selja eigedomen åt Tørres-jentene ned i formyndarane. 

Når salet var unnagjort og sorenskrivaren hadde fått tilslaget, kom det før
ste signalet om odelssøksmål i form av ei såkalla pengemangellysing frå de i 
to Tørres- døtrene, eller rettare sagt frå to, nye formyndarar. Ølensbuane Tør
res Andersson Kolbeinshaug og Anen Ommundsson Ul vanes tok avstand frå 
det Lindong-brørne hadde føretatt seg som formyndarar, og meinte gardpar
ten aldri skulle vore seid. Framgangsmåten såg dei ikkje som «nødvendig» 
eller «nyttig for Myntlingerne». 

At Valborg og Susanna «mangla på odelen», med andre ord ikkje hadde 
pengar til å løysa gardparten inn att, blei hefte på garden. Hefte nummer 2, 
av nett same slaget, kom frå Gudmund Tørresson Tørsdal, bror til den tidle
gare Ørkjebonden Tørres. Samstundes med at Knud Christian Baade hadde 
fått skøyte på gardparten, blei også pengemangelen åt Gudmund tinglyst. 
Gudmund såg seg om etter ny gard, og hadde alt 1 810 avhalde takst over Ør
kje. Men no pressa trangen for ny gard endå sterkare på sidan han året før, 
ved dom, hadde blitt skilt frå kona si og ikkje lenger tilkom den minste rett 
til Tørsdals- bruket. Men så var det dei pengane. 

Lars Holgersson reserverte seg då halve garden blei seid. Han viste til pak
tingsavtalen, og slo gjennom ei tinglysing fast at han hadde bruksrett til heile 
garden. Den altomfattande bruksretten måtte også gjelda under ein ny eigar, 
hevda han. At han hadde kjøpt og betalt halve garden, nemnde han ikkje. 
Grunnen til tausheten hans, er truleg at han enno ikkje hadde fått skøyte på 
gard parten. 

Prokuratoren kastar seg altså med full tyngde inn i fleire rettstvistar gjen
nom denne gardahandelen. Men han gjer det i visse om at å sitje med ein del 
av Ørkje kunne gi gode innkomer. På garden var det «Kongelig priviligeret» 
sagbruk, som han med kjøpet fekk halve rettane i. Samleis fekk han rettar 
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i husmannsplassane Vikane, Stølane og Neset. Gardparten hadde dessutan 
stor landsskuld, og dersom me tar det for gitt at Baade ikkje hadde planar 
om å busetja seg i den avkroken Ørkje var for han, kunne han sikra seg ei 
større årsavgift ved å setja ned forpaktar. 

Alle desse gardsressursane viser at Andreas Baade ikkje gjorde noko han 
ville koma til å tapa pengar på då han blei sitjande med Ørkje-parten halva 
Skjoldatida si. 

Juristen såg det neppe heller uoverkomeleg å hans kast med de i diffuse ret
tstilhøva på garden. Med sitt juridiske klarsyn kjende han irrgongane i odels
lovgjevinga, og visste at odelsretten gjennom ei kongeleg forordning året før 
var i ferd med å bli uthola. Mellom anna hadde løysingsfristen for odelshavar 
blitt redusert frå 15 til 5 år. 

Så Baade går like godt til felts først som sist. Skytset rettar han mot Lars 
Holgersson. Kravet han set fram er at Lars skal vika frå den halvparten Baa
de eig. 

Lars Holgersson kom med dette under krysseld. Om Baade var tidleg ute 
med søksmålet sitt, hadde Gudmund Tørresson vore snarare i snunaden. 
Gudmund hadde reist odelssak mot tremenningen sin Lars for å få han til å 
flytta frå gardparten han åtte. Lars protesterte mot odelssøksmålet, og viste 
til at han ikkje hadde skøyte på gardshelvta. Han nemnde heller ikkje ved 
dette høvet at han i 1806, med to vitne tilstades, hadde kjøpt halve Ørkje. 
I staden sa han at han med formyndarane frå Lindong hadde inngått «ak
kord» om pakting av denne gardparten også. Etterat dommen har falle i saka, 
skriv derimot Lars ein stad at han eig gardshelvta. 

Andreas Baade krev ikkje berre dom på at Lars Holgersson skal slutta å 
nekta stilla gardparten til fri bruk for seg. Baade vil også ha det udelte gard
sområdet utskift og delt i to like bruk. Baade meiner Lars den stunda som 
har gått sidan Baade kjøpte halve garden, har hogge ulovleg i skogen og brukt 
heile garden på ein eigenmektig måte. Dette krev han erstatning for. Vidare 
meiner han Lars skal avlevera avlinga på den parten Baade eig. Alle andre 
inntekter Lars har hatt av garden i 1812 og 1813 krev også Andreas Baade 
at han deler likt. I tillegg vil Baade at Lars blir bøtlagt for ulovleg framferd 
og til slutt dekkjer kostnaden med sakførsla. 

Den tidlegare medhjelparen til sokneprest Magnus under Nedstrands-tida 
hans, lensmannssonen og seinare valmann Lars Holgersson viste til at han 
ikkje kunne ha noko med ei utskifting å gjera på grunn av rettssaka Gud
mund Tørresson førte mot han. Då verken Andreas Baade eller nokon annan 
hadde innfunne seg på Ør kje, hadde han ikkje kunna la. halve garden liggja 
brakk. Elles støtta han seg til paktingsavtalen sin med formyndarane til dei 
tidlegare eigarane av Baade-parten. I det heile kunne han ikkje anna seia enn 
at han «ansaae den af hr. Baade nedlagde Paastand alt for overdreven». 

Rettsakene mot forpaktaren på Ør kje må sjåast i samanheng. Det er neppe 
tilfeldig at Gudmund Tørresson og Andreas Baade fører kvar si sak mot Lars 
Holgersson i røynda samstundes. Prokuratoren ser ut til å ha fått Gudmund, 
som året før hadde protestert mot at halve Ørkje-garden kom på framande 
hender, med i eit sams intrigespel for å driva Lars Holgersson frå garden. Et-
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ter protesten eller «pengemangelen» sin var det Andreas Baade, Gudmund 
Tørresson skulle ha gått til odelssak mot, slett ikkje Lars Holgersson. 

Korleis dømde så sorenskrivar Lars Hess Bing, ein mann som på denne tid 
var utnemnt til sorenskrivar i Sunnhordland, i desse to sakene? Ville han av
seia dommane i anna enn klar favør av Andreas Baade, mannen som styrde 
det nye embetet Bing hadde fått og beheldt styringa av det heilt fram til Bing 
sjølv overtok? 

Lars Holgersson fekk ein klar dom mot seg i saka Gudmund Tørresson 
hadde sett i verk. l denne saka hadde Lars sagt at han ikkje skulle nekta å 
flytta frå garden for den rette adelsmannen. Men han meinte Gudmund ikkje 
hadde godtgjort at han sat med åsetesretten, dvs. med nærast odelsrett til gar
den. Sorenskrivaren fann inga vekt i det Lars sa. Som ein mann utan odelsrett 
til garden, hadde han ingenting med å spørja kven som var åsetesmann. Des
sutan meinte Bing, truleg på heller tvilsamt grunnlag, at Gudmund Tørresson 
hadde odelsrett framfor døtrene til den eldre bror sin Tørres. Lars Holgersson 
måtte difor finna seg i eit domskraftig påbod om å «fravige og røddiggjøre» 
halve Ørkje for Gudmund. I tillegg blei han pålagd å svara sakskostnadene. 

Betre gjekk det heller ikkje for Lars i den andre saka. Han fekk påbod om 
å flytta frå denne helvta av garden også, på same tid som frå resten, den 1 4. 
april 1 8 1 4. Andreas Baade vann etles fram med de i aller fleste kr a va sine, og 
fekk dom på at utskiftinga skulle haldast for felles rekning. Lars skulle betala 
han vederlag for halvdelen av alle inntektene garden hadde gitt i 1 8 1 2  og 
1 8 1 3 . Også verdien av halve gardsavlinga skulle Lars svara Baade. På toppen 
av dette kom sakskostnadene. 

Nesten eit heilt år rann ut før utskiftinga av det udelte gardsvaldet på Ør
kje blei gjennomført. Men 3. og 4. mai 1 8 1 4  møtte Andreas Baade fram på 
Ørkje for å få åker og eng, skog og beitemark skifta i to like partar. På garden 
var det framleis Lars Holgersson som tok imot han, sorenskrivaren og dei 
oppnemnde utskiftningsmennene. Gudmund Tørresson hadde altså ikkje 
flytta til Ørkje. l staden oppheldt han seg på denne tid hjå søster si på Tosvoll 
i Skjold, og hadde ikkje eingong reist til Ørkje for å vera med under utskiftin
ga likevel om han, etter kva som blei sagt, ville løysa inn gardparten Lars 
brukte. Men no hadde forresten Lars fått skøyte frå Johannes Steffensson 
Myrå, som Susanna Eriksdtr. alt var død frå. Trass i at skøyta var skriven, 
venta Lars 4 Vz år med å få henne tinglesen. 

Før sjølve utskiftningsarbeidet tok til, veksla Baade og Lars Holgersson 
nokre ord. Lars sa klart frå at han aldri hadde nekta utskifting av garden. 
Men å stå for framsyninga av kva som høyrde garden til, såg han seg ikkje 
pliktig til. Dessutan hadde han ikkje i løpet av dei åra han hadde butt på Ør
kje, lært å kjenna gardsgrensene. Heller ikkje ville han ta del i kostnadene 
med utskiftinga. Dette punktet i dommen frå året før, hadde han altså ikkje 
akseptert. 

Andreas Baade kom med denne kommentaren til utsegnene frå Lars: «Han 
maa ennu være sig lig, thi ellers kunde han ikke saa lydelig, og sig selv motsi
gende, røbe Uvillie henseende Udskiftningen». Baade hadde inga tru på at 
Lars ikkje presist kjende til kva område garden strekte seg over. Ja, snakka 
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Lars sant, kunne ikkje det skjønast på anna vis enn at han tilstod å ha handla 
eigenmektig med gardseigedomen. 
· I løpet av dei to mai-dagane nådde utskiftningsmennene over storparten av 
garden. Men skogen laut venta til 14. juni. Etter to nye dagar var også den 
skift. Til slutt blei husa på garden delte, men somme skulle Baade og Lars 
Holgersson bruka saman. Det øvre kvernhuset i Vågselva var eit av husa som 
skulle vera i sameiga. Men eit viktig og interessant unntak gjorde dei -
kvernsteinane skulle åleine tilhøyra Lars. 

Andreas Baade venta til det var gått ca. 5 år frå formyndarane til Tørres
jentene hadde seid gardparten før han skaffa seg forpaktar på det nye Ørkje
bruket. Men våren 1816 flytta Nils 1 ohannesson og kona Marta 1 ohannesdtr. 
·inn på bruket. Nils kom som husmann frå garden Sørhuglo på øya Huglo 
aust for Stord. Tilfeldig er det nok ikkje at Baade venta den tida han gjorde. 
Etter 5 år hadde ingen med gammal odelsrett høve til å løysa inn gardparten. 

Baade sine disposisjonar som gardeigar fortonar seg elles - slik dei kjem 
til uttrykk i kjeldene- noko merkelege. Faktisk finn me at han i 1823 skreiv 
ut husmannskontrakt på plasset Neset til nettopp forpaktaren sin Nils 1ohan
nesson. Ola Hermannsson hadde vore husmann der før, og alt tyder på at Ola 
heldt fram med å bu på Neset. Etterat Andreas Baade hadde selt Ørkje
bruket til paktaren sin, gav forresten Nils 1ohannesson nettopp Ola Her
mannsson p lasset også formelt sett tilbake. Me må spør ja - var det vanlegvis 
paktaren som innkasserte husmannsavgiftene, og er difor husmannskontrak
ten til Nils 1ohannesson for Baade ein måte å sikra seg inntekter av husman
nen på Neset også etter han hadde sett inn paktar på gardparten? Eller blei 
kontrakten skriven etter eit mislukka forsøk av Baade på å kasta Ola Her
mannsson ut frå plasset? 

Same korleis dette heng i hop, fortel kontrakten rimelegvis litt om kva An
dreas Baade eller forpaktaren hans tok ut av Ørkje-plassa. Av innmarksplas
set Neset skulle det årleg svarasi 5 speciedalar. På grunn av denne helst høge 
pengeavgifta, slapp husmannen gjera pliktarbeid. I buhagen måtte han ha så 
mange krøter som han vinterfora på plasset. Til brensel skulle husmannen bli 
tilvist skat og brake i gardsskogen. Hus fekk husmannen som vanleg var, sør
gja for sjølv. 

A sitja som gardeigar førte til at prokuratoren kom i ein ny situasjon. Ein 
del av dette var at han, som me har sett, måtte svara folge. Også sjølv skreiv 
han ut eit folgebrev, og det til ei husmannsenkje. Heilt u tan motytingar fekk 
han altså ikkje ta i mot moglege dalarar frå husmennene. Lisbet Eriksdtr. var 
passert dei 70 då Baade i 1821 lova henne folge. År leg skulle ho nyta Y2 tøn
ne (69Y2 liter) havrekorn, foster om vinteren og beitegong om summaren for 
Vidare skulle Lisbet få se tja ei skjeppe ( 17 Y2 liter) poteter i ein åker på p lasset. 
Ho blei lova fri tomt for «hendes nødvendige Husebygninger». Fritt brenne 
skulle Andreas sørgja for halve året av brake og skat. Meininga var truleg 
at den andre brukaren skulle stå for ei tilsvarande folge, det tyder mellom 
anna også «den halve kua» på. 
Folga til Lisbet Vikane slapp ikkje Andreas Baade unna innan han seide 
gardsbruket i og med at Lisbet først døydde 6 år seinare. 
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Ein haustdag i 1 82 1  innfann Baade seg atter på Ørkje i høve ei odelssak.  
Men det var ingen som ville «jaga» han sjølv frå garden. Tvertimot møtte 
han som sakførar for Valborg Tørresdtr. og mannen hennar Mats Ommunds
son Nordhelgevoll frå Sandeid. Andreas Baade hadde nok på førehand forkla
ra Valborg og Mats at det ikkje nytta å reisa søksmål mot han - om dei i det 
heile hadde spunne den tanken å våga utfordra juristen. Gudmund Tørresson 
hadde latt Lars Holgersson få bu på gardsbruket, og det var altså Lars som 
fekk «svi» denne gongen med. Og betre gjekk det ikkje enn at det for andre 
gong fall dom på at Lars skulle flytta frå gardsbruket sitt. Sidan skøyta hans 
frå 1 8 1 3  ikkje var blitt tinglyst, og dermed fullt ut rettskraftig, før enn i 1 8 1 8, 
hadde ikkje gardsbruket formelt sett vore lenge nok ute av slekta til at odels
retten var tapt for Valborg. Men også denne gongen laga det seg til det beste 
for Lars. Valborg og Mats lot han bu på Ørkje .  

Andreas Baade gjekk altså ikkje av vegen for å føra ei  ny sak mot medeiga
ren sin i Ørkje - om han erin stod fram på vegne av andre denne gongen. 
Men han gjorde ingen toppfigur i denne saka, same kor sikkert han utmanøv
rerte Lars Holgersson og sakføraren hans. Futen hadde nemleg vore uheldig 
og oppnemnd meddomsmenn som var i slekt med odelssøkjaren. Av den 
grunn fekk Baade i oppdrag å skaffa habile folk til eit seinare rettsmøte. Og 
Baade lova godt . Men oppgåva, som det fortonar seg underleg at Baade kun
ne få som sakførar for eine saksparten, gløymde han rett og slett å utføra. 
Resultatet blei ny utsetjing av saka og kritikk frå sorenskrivaren. 

3. juledag 1 827 skreiv Andreas Baade ut skøyte på Ørkje-bruket til forpak
taren sin. Med det trakk han seg bort frå garden han hadde spela ei viktig 
rolle på då han fekk den delt i to og med det la grunnen for oppbygginga av 
eit nytt tun der. Nils Johannesson måtte betala 600 speciedalar for å bli sjøl
veigande bonde. Med det hadde Nils gått siste trappetrinnet på si vandring 
oppOver frå å vera fødd som husmannsson, sjølv sitja som husmann nokre 
år og som nest siste stoppestad ta plassen på forpaktartrinnet. Det gamle bon
desamfunnet gav med andre ord eit visst rom for det som så fint beiter sosial 
mobilitet. Nils fekk hjelp av Andreas Baade på si vandring opp. 

Nils Johannesson fekk med Lars Holgersson i stand ei ny utskifting av åk
rane, kvernane, saga og innlandsfisket på garden. Lars Holgersson fortalde 
litt om korleis gardparten til Andreas Baade hadde blitt brukt. Elvane hadde 
Lars fått nyttiggjort seg av åleine til saga og kvernane. Han tala faktisk om 
«hans Medsameiers efterladte Brug af sin Eiendom». Det Lars fortel reiser 
fleire spørsmål. Hadde Andreas Baade verkeleg ikkje satsa meir på - ved for
paktaren sin - å utnytta gardsressursene? Og kva med paktaren sjølv? Had
de Nils Johannesson den tida han budde der som paktar, lagt vekt på andre 
inntektskjelder enn dei som låg i gardsbruket? 

Husmannen Andreas Baade 
Skjoldavik har i minst hundre år vore eit sentrum i Skjold. Ein 20-års tid 

før nykyrkja i 1 8 87 blei plassert der, kom det postopneri hjå klokkar og lærar 
Jakob Smedvik. Kyrkja drog med seg eit landhandleri og seinare kom det 
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dampskipsanløp, bakeri, telefonstasjon og hotell, berre for å ha nemnt nokre 
av dei sentrumsfunksjonane som etter kvart samlast der. 

På 1700-talet budde det kun husmannsfolk i Skjoldavik. Ein husmann er 
ein person som leiger eit stykke, ikkje særskilt matrikulert eller skuldsett jord. 
Husmannsomgrepet seier altså kun noko om ein bumåte, ingenting om kva 
yr kje eller levebrød jordleigaren har. Med denne definisjonen lagt til grunn 
hamnar også Andreas Baade i husmannsgruppa. Ei anna sak er om Baade 
blei oppfatta som husmann av bygdefolket. Dei la truleg meir vekt på yrkjet 
hans enn på måten han budde. 

Då Baade sette seg til i Skjolda vik, budde det to andre husmenn i området. 
Magnevik var det eldste husmannsplasset under Skjold prestegard. Namnet 
hadde plasset ganske visst etter husmannen Magne Anfinnsson ,  som budde 
der ved starten på 1 700-talet. Då herr og fru Baade blei naboar til plasset 
heldt Ivar Larsson til der. På Ivar sitt naboplass, Vikjå under Smedsvik, var 
Ola Isaksson husmann. Me lyt gjera oss litt kjent med Ivar Magnevik. Mykje 
tyder på at han meir enn nokon annan i Skjold fekk kjenna på kroppen at 
dette ordet har ein kime av sanning i seg: «Gud bevare den som vil besøke 
en Prokurator eller Feldtskjærer.» I dette tilfellet var det helst prokuratoren 
som kom på besøk, men meiningsinnhaldet blir ikkje endra av den grunn. 

Ivar hadde gifta seg til Magnevik. Han var frå Vårå i Søra- Skjold. Saman 
med kona si Brita Olsdtr. overtok han plasset etter Anders Andersson, ein 
mann som hadde vore gift 5 gonger før han møtte si grav. Ikkje berre var 
det sjeldan, men Anders avveik også på annan måte frå det gjengse. Ein gong 
møtte husmannen Anders i tingstova på vegne av husbonden sin, sokneprest 
Niels Holbye. 

I 1807 mista Ivar kona si. Etter to år som enkjemann inngjekk han nytt 
ekteskap med den 20 år gamle Ragnhild Jakobsdtr. frå Fikstveit, ein nabo
gard til heimegarden hans V å rå. Han og den nye kona hans heldt fram med 
å bruka plasset på dei same vilkåra som Ivar i 1 804 hadde fått kontraktfesta 
med sokneprest Magnus. Etter dei skulle Ivar betala ei årleg avgift på 2 da
lar,omrekna lik verdien av eit par sauer. Vidare _skulle husmannsfolket fø 4 
gjeldbeist for presten. For det tredje skulle gjerdet «fra Søen til Schioldeledet» 
haldast i god stand. I var skulle arbeida 6 dagar år leg for presten, fordelt med 
2 dagar på kvar vinne - vårvinna, slåtten og kornskurden. 
Prestert forbaud han å hogga noko som helst i prestegardsskogen. Til brensel 
skulle han få utvist torv. Ivar måtte heller ikkje la noko av avlinga eller anna 
som høyrde plasset til, bli ført bort. Ivar var forplikta til å ta arbeid hjå pre
sten framfor hjå andre. Elles skulle han svara folge til svigermor si. Husa på 
plasset åtte Ivar sjølv. Dette var kontraktpostane Ivar hadde å retta seg etter. 
I tillegg kom at Magnus hadde festa til papiret at husmannen hans i Magne
vik skulle vera «mig som Huusbonde hørig og lydig». 

Slik ville presten ha det. Men med åra blei Magnus stadig meir misnøgd 
med Ivar husmann. Til slutt førte han ankepunkta sine fram i tingstova. Me 
må tru at den j uskunnige svigersonen til Magnus, talde han til å la misnøya 
si få utløysing i re�ten. Det heile skjedde etter ein større plan. 

I var hadde gjort innhogg i prestegardsskogen. På innmarka tett ved p lasset 
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sitt hadde han fleire gonger hogge ved. Ein sommar fekk naboen hans, Ola 
Isaksson Vikjå, to bører høy av avlinga på Magnevik. Presten meinte dessu
tan Ivar dreiv plasset måteleg og til tider forsømde drifta . .  Gjerdeplikta hadde 
han ikkje overhalde. Buskapen var for liten. Sommaren 1 8 1 3  gjekk det så 
gale at siste kua hans daua på det store plasset, som kunne fø l hest og 6-7 
naut foruten sauer eller geiter. .Stellet av dyra hadde han forsømt, også dei 
han hadde hatt i foster for presten. Langt på året hadde det alltid lide før I var 
tok til med vårvinna og seint gjekk det også med slåtten og kornskjeringa. 
Som om ikkje dette var nok, hadde Ivar kome med usømelege svar når pre
sten sende bod etter han. Ofte hadde han lete det vera med å møta fram på 
prestegarden. Så ille var det blitt at presten hadde gitt opp å be han koma. 

Saka kunne berre enda på ein måte. I var Larsson Magne vik lei den for 
V estlands-husmenn ganske visst sjeldne dommen at han måtte flytta frå plas
set. Men presten ville gi han ein pengesum mot at han fekk overta uthusa 
hans. Dette tilbodet sa Magnus seg å setja fram av «Medlidenhed» for Ivar 
og familien hans, som bestod av kona og 3 smågutar i alderen 3 til 1 2  år. Sto
vehuset sitt skulle husmannsfolket få behalda og ta med seg. 

No blei det trass i dommen ikkje noko av flyttinga til Ivar og folket hans. 
Han kom til å bu i stova si i Magnevik. Men ikkje lenger som husmann med 
jord. Plasset fekk han ikkje driva og måtte i staden livberga seg som jordlaus 
husmann. Kva levebrød han skaff a seg, veit me ikkje. Kanskje heldt han ber
re fram med ein tidlegare syssel, som også kan hende hadde vore hovedyrket 
hans den gongen han var jordbrukar. Nok o må han ha jo liv berga seg med 
all den tid han forsømde plasset. Tapet av husmannsjorda blei likevel skuld 
i at Ivar på sine gamle dagar måtte ta legdastaven fatt. Som 8 1 -åring døydde 
han på Smedsvik i 1 850. Også kona hans gjekk ut or denne verda som fattig
eller legdslem, 1 3  år seinare. 

Kvi for bruka så my kje plass på husmannen I var når det er ein prokurator 
som er i hovudrolla? Jo, nettopp difor. For kven andre er det som eigentleg 
er hovudperson under rettsaka, og etterat Ivar er kasta ut trer fram som over
takar av plasset enn Andreas Baade. «Medlidenhedem> frå presten får med 
dette ein alvorleg sprekk. Og godtgjersla til Ivar for uthusa får presten dekkja 
inn att innan han 24. februar 1 8 1 4, nesten to månader før I var Larsson skulle 
vera flytta frå plasset, skriv ut kontrakt til svigersonen. Då er Baade blitt ei
gar av plasshusa. Det heiter at husa er «Pladset uvedkommende». Det kan 
dei knapt seiast å ha vore den tid Ivar åtte dei. 

Den tidlegare jordlause husmannen og prokuratoren Andreas Baade blei 
altså husmann med jord nokre månader etterat han var konstituert til so
renskrivar. Husmannkontrakten passa han derimot på å ikkje lesa på tinget. 
Kanskje såg Baade det som upassande for ein mann i hans stilling å utbasune
ra på eit offentleg ting at han var blitt husmann. På den andre sida seier det 
at Andreas Baade overtok eit gammalt husmannsplass heilt og fullt ikkje så 
reint lite om at det var inga stor «skam» å vera husmann. Heller ikkje for 
ein person som rekna seg å høyra til «det be tre lag» av folket verka det alt 
for sosialt degraderande å bli husmann. Prestisjetapet må ha vore mindre enn 
me kanskje førestiller oss. 
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Husmannskontrakten til Andreas Baade kan kanskje også oppfattast som 
ein måte å garantera seg sikker buplass i Magnevik om sokneprest Magnus 
skulle døy. Ein ny prest ville kanskje koma til å be Andreas og Johanne Mar
grethe sjå seg om etter ein ny stad å bu. Men om denne «teorien» held, må 
ein undra seg over at sakføraren ikkje sørgde for å gjera kontrakten meir ret
tskraftig gjennom ei tinglysing. 

På fleire punkt gav sokneprest Magnus svigersonen og dottera lempelegare 
vilkår enn Ivar Larsson l O år før. Viktigaste skiljet er at Andreas og Johanne 
Margrethe begge fekk livstidsfeste. Ingen av 1 800-tals husmennene på Skjold 
prestegard fekk lovnad om å si tja lenger enn presten styrde kallet. Mange av 
dei måtte nøya seg med åremålsfeste om dei aldri så mykje ønskte å bu der 
livsdagane sine til endes. Men presten Magnus gjekk ikkje av vegen for å for
ma kontrakten slik at han må ha rekna med han kom til å gripa inn i etter
mennene sin styringsrett over plasset. Elles er det eit paradoks at den preste
gardshusmannen som meir enn nokon annan arbeidde for å unngå å la livet 
sitt renna ut på plasset, fekk feste på si eiga og kona si levetid. 

I Andreas Baade sin kontrakt finst det ingen passus om å vera husbonden 
«hørig og lydig». Også på dette punktet skil kontrakten hans seg frå dei fleste 
andre festekontraktane prestegardshusmennene fekk. Ikkje før i ein kontrakt 
frå 1 8 95 er «formularet» blitt borte. 

I år leg avgift skulle Baade betala l O riksbankdalar. Dess u tan plikta han, 
som I var før han, å hal da gjerdet ved p lasset i stand og ikkje hogga i preste
gardsskogen. Altså fekk ikkje prokuratoren lovnad på annan brensel frå pre
stegarden enn torv. Folga til gamle Ingeborg Bårdsdtr, svigermora til Ivar, 
laut Baade overta. Så om me her har avdekka at sokneprest Magnus først og 
fremst hadde omsut for sine næraste, tener det han til ære at han sikra Inge
borg grunnlag for ein tollug god alderdom. Arleg skulle den nye husmannen 
yta henne 5 voger (ca. 1 7  3 Yz liter) ha vrekorn, l ku- og 2 sauefoster, det same 
som Ivar Larsson tidlegare hadde vore ansvarleg for. Dette var innhaldet i 
kontrakten til Baade der det er verdt å leggja merke til at noko krav om plik
tarbeid ikkje var tatt med. Ingen andre husmenn under prestegarden slapp 
unna det. 

To år etter gardpartsalet, i 1 829, var Baade igjen ute på lånemarknaden. 
Utlånar var fullmektig Michael Langballe, truleg frå Nedstrand, som for 1 67 
dalar fekk pant i husa Baade åtte i Skjoldavik. Våningshuset bestod av to sto
ver, kjøkken og «Spisekammer». Begge stovene var utstyrte med kakkelov
nar. Ovanpå finn me ein sal, også den med kakkelomn, og fire kammer, eitt 
av dei nytta som kontor. 

Enno står eit hus i Skjoldavik, like ved kyrkja, som kanskje kan vera det 
Baade-familien budde i. Skildringa ovanfor høver ganske godt, men tradisjo
nen i bygda seier det var Jakob Smedsvik, busett der frå 1 85 6, som reiste hu

set. A seia noko visst om dette utan nærare undersøkjingar, er uråd, men hu

set vil i alle høve ha kunna vore ein standsmessig bygning for prokuratorfa-

milien. 
Baade åtte ikkje berre bustadhus. Han hadde også skaffa seg eit tømra pan-

netekt stabbur med loft og ei tømra, bordkledd «Borgestue» med huntak, 
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også utstyrt med kakkelovn. Tilbygt dette stovehuset var ein torvtekt vedas
kut og eit hønsahus under huntak. Ei løe av standverk med tømra fjøs, høyr
de likeeins med mellom husa. Taket på denne samanbygde «driftsbygningen» 
var tekt med torv på eine sida og hun eller spon på den andre sida. At løa 
og fjaset åt Baade er komne under eitt tak, markerer elles noko nytt. Til van
leg var løe og fjøs sjølvstendige, fråskilde bygningar på denne tid, slik I var 
Larsson også hadde hatt dei på Magnevik-plasset tidlegare. Baade har som 
me skjønar ikkje latt uthusa han overtok etter Ivar Larsson, fått stå uendra. 

«Mine trange kaar» 
Andreas Baade framstiller det sjølv slik at han helst sat trangt i det økono

misk. Men var verkeleg økonomien hans så dårleg som han hevdar? 
Kva Baade kom ut med i år leg inntekt, er vanskeleg å fastslå. Reknar me 

med at han hadde 30 saker for året og ei gjennomsnitleg inntekt pr. sak på 
l O riksdalar, nok o meir enn i saka om pipetjuveriet, skulle det gi ca. 300 riks
dalar for året før inflasjonen sette inn for fullt under Napoleonskrigane. Til 
samanlikning hadde soknepresten i Skjold omlag det doble i inntekt for året. 
Sorenskrivarane rundt om i landet tente mellom 300 og l 000 riksdalar pr. år 
ved slutten av 1 700-talet. 

I 1 8 1 6  la Baade 1 1  speciedalar i sølvskatt. Fleire av Skjolda-bøndene måtte 
svara meir, og de i l I dalarane skulle dif or ikkje tyda på større rikdom hjå 
han enn kva mange av dei «beste» bøndene i bygda sat inne med. 

Andreas Baade skaut på slutten av 1 820-åra inn 435 speciedalar 30 skilling 
i «Den norske almindelige Enkecasse». Han hadde altså råd til å tenkja på 
framtida. Innskotet blei gjort for å sikra Johanne Margrethe enkjepensjon 
om han sjølv skulle døy først. Pengane ville Baade betala inn over 6 påføl
gjande år, første gong i desember 1 826. Til sikkerhet for innskota pantsette 
han eit halvt års tid før første innskotet skulle finna stad, gardparten sin i Ør
kje. Kva Baade stilte til sikkerhet då han alt året etter seide gardseigedomen 
er uvisst. Men kan hende han då fekk midlar nok til å betala inn heile sum
men i ein pott. 

Det er uråd å få noko heilt klart bilete av korleis Baade stod seg økonomisk 
medan han var i Skjold. Dødsbuskiftet etter han og kona fortel litt om kva 
status som kunne gjerast opp på den tida livet tok slutt for Andreas Baade 
i 1 8 52. Baade var i dødsstunda praktisk tala gjeldfri, berre nokre få Iandhand
larvarer, beståande av - for å nemna det meste - l pose erter, l skjeppe 
gryn og noko byggmjøl, var ubetalte. Auksjonen etter han og kona, som bud
de sine siste år i Stavanger, innbrakte ikkje meir enn vel 47 speciedalar. Men 
med 633 dalar buet hadde tilgode hjå sonen, kjøpmann Ole Johan Baade, dei 
685 dalarane adj unkt Sørensen skulda og l O dalar frå skifteforvaltaren, kom 
buet opp i ei bruttoformue på 1 376 speciedalar. Når skiftekostnadene var frå
rekna låg enno 1 343 speciedalar 4 ort 3 skilling på bordet. Ein bonde i Karm
sund kunne nok ofte nå opp i like mykje eiga, men då var som regel gardsbru
ket hans medrekna. 

Kanskje kunne me ha rekna med å finna ei større eiga hjå Baade. Men no 
kan ikkje skiftet kasta store lysstråla over korleis økonomien og ikkje minst 
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forbruket hans hadde vore. Derimot er det eit faktum at sorenskrivarembetet 
i Indre Sogn ikkje var av.dei mest avkastningsrike. Truleg hadde det ikkje gitt 
Baade høve til å samla seg store pengar. 

I det heile er det ein hovudkarakteristikk ved Andreas Baade sitt liv at han 
ikkje gjorde den heilt store karriera. Hovudgrunnen til det ligg ikkje hjå han 
sjølv. Heller skuldast det at han kom inn utanfrå, fødd av eit bøkkerpar i Sta
vanger. Han hadde ingen sterke slektstrådar inn i embetsmannsstanden sine 
faste allianselinjer. Ingen stod parat til å løfta Andreas Baade opp og fram 
i embetshierakiet. Dif or gjekk det også lang tid før han rykte opp frå prokura
torstillinga si. Og når så endeleg skjedde, hamna han kun i eit «forfremjing
sembete». 

Til Solvorn og Stavanger 
l .  september 1 83 1  blei det halde ting på Lærdalsøyro for Lærdal, Borgund 

og Årdal skipreider. Om dette kanskje ikkje var Andreas Baade si aller første 
embetshandling som sorenskrivar i Indre Sogn, kan det ikkje vera langt unna. 
På tinget blei bestallinga hans frå 23.  februar 1 8 3 1 ,  den merkedagen då han 
ende leg hadde fått gehør på dei mange søknadane sine, lesen. I 1 5  Yz år stod 
Baade på post i Indre Sogn, og budde heile tida i Solvorn i Luster. 26. septem
ber 1 846 tok han avskjed frå embetet sitt, godt over 70 år. 

I eit brev frå 1 845 frå legen Andreas Baade jr. til bror sin, kunstmålaren 
Knud Baade, fortel Andreas litt om det indre liv i sorenskrivarbustaden i Sol
vorn. Om mora skriv han: «Mutter er efter omstændighederne ret taalelig og 
har i den senere Tid kommet sig, skjønt hun paa ingen Maade vil vide om 
det. Naar hun blot har Selskab og nogen at tale med om Nyt og gammelt saa 
glemmer hun ganske sin Sygdom og hoster sjelden.» Johanne Margrethe er 
altså sjukleg året før Andreas tar avskjed frå sorenskrivargjerninga si. Men 
gamle minne frå mellom anna Skjolda-tida, gjer henne godt, får me høyra. 

Om Andreas senior skriv sonen at «Fatter er den samme som før: arbeider 
paa sine Tvilter (tvårer) , fortæller Anektoter om gamle Dage og lader forre
sten fem være lige. - » 

Seinare i brevet får me høyra at Baade hadde fått ny fullmektig. Heile 
Sogna-tida hadde han fullmektigar, og det letta nok arbeidet og reduserte ta
let på skyssturar inn gjennom Sogna-fjordane. 

Truleg flytta Andreas og Johanne Margrethe straks etter Andreas hadde 
slutta i embetet til Stavanger, der sønene Ole Johan og Søren Schiøtz heldt 
til. Kanskje budde dei hjå ein av sønene. Johanne Margrethe oppheldt seg 
då ho døydde på Pedersgjerde. Dødsdagen hennar var 28. mars 1 85 1 .  7 dagar 
seinare blei ho gra vlagd. 

Eit halvt år etter han var blitt enkjemann, fekk Andreas kongeleg løyve 
til å sitja i uskifta bu. Men då han sjølv var død 3 1 .mai 1 852 og gravlagd 4. 
juni, tok skiftearbeidet til. Først med registrering i juli same sommaren, deret
ter auksjon i november og første skiftesamlinga så seint som fem dagar før 
jul 1 854. Avslutta blei skiftet først med to skiftesamlingar i slutten av april 
1 85 5 .  
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Avslutning 
Dette har vore eit forsøk på å skildra litt av livssoga til Andreas Baade, ein 

mann som budde i Skjold ein fjerdepart av 1 800-talet. Men målet har vore 
at ein gjennom å sjå på kva han arbeidde og virka med, skulle få eit aldri så 
lite bilete av det bygdamiljøet og lokalsamfunnet han budde i. Den undring 
som skulle bera denne framstillinga, var spørsmålet om kqrleis prokuratoren 
kom ut av det med bygdefolket. Me har funne at juristen Baade i mangt levde 
i «ei anna verd» enn Skjolda-folket, men likevel ikkje lenger borte enn at han 
både sat som gardeigar og husmann. Gjennom lovkunna si var Baade ein 
mann som hadde fri seilingslei forbi uklare rettstilhøve og fram til måla han 
hadde sett seg. Lars Holgersson fekk sanna det. Prokuratoren Andreas Baade 
var heller aldri redd for å bringa eit forhold inn i retten. Ingen merka det be
tre enn husmannen Ivar Magnevik. 
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