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Anno = 1712 d: 22 Juny blef holdet et almindeligt og Sædvandtligt ledingsberg og Sageting udj ? 
Langesund, for Helgøe Ting'ts: almue, hvor da Retten blef administerit og bethiendt af Kongl: 
May'ts: foget Sr: Andreas Tønder og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, tilligemed

116.

Sander Hendrichs: snarbye, Lars Erichs: skaarøen, Lars Jons: Tønsnes, Michel gulachs: torsvog, 
Olle Christophers: findl: Peer Anders Qvalshusen, Niels Peers: børresund, Gudtorm Peders: ibid: 
alle Edsvorne laud Rettis Mend.

Kongel: May'ts: foget loed i Retten læse de Kongl: fororninger og andre høye Øfrighedtz befalinger
som paa foliæ 53 og 54, samt ? 58 ere extraherit Indførdt,

Dernest blef i Retten oplæst Eftterskrefne bøxelsedeler, nemlig,

1) udsted af Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder til Søren Hansen hegel: paa ? 1 pd: fiskis leje 
kaldet Hestebotten i Helgøe Ting'st: beliggende. datterit Langesund d: 29 Junj?1712.

2) udsted af Carsten Berrenhof, til Joen Christophers: paa ? 1 pd: fiskis landskyld udj Balsnes, som 
hans fader goedvilligen for hannem opsagt haver, var datterit Masvigen d: 8. octobr: 1711.

3) af ditto Berrenhof udsted, til Niels Jonsen find, paa ? 18 mark fiskis leje udj Søergrundfiord i 
Helgøe tingsted beliggende, var datterit, Masvigen d: 8. octobr: 1711.?

4) iligemaade af ham udsted, En ditto til Joen Peders: paa ? 12 mark fiskisleje udj Daafiorden i 
Helgøe Ting'st: liggende, var datterit Langesund d: 12 July?1710.

5) udsted af Prousten herr Olle Odensen, til Peder Andersen, paa 1/2 vog fiskis leje, Som Sal: 
Sorenskrifveren tilforen brugt haver datterit Tromsøe Præstegaar d: 20 May, Ao: 1707.

Anders Jonsen En giftt mand boende paa Sletnes Joer i Helgøe Ting'st: var her til tinget Indstefnet 
for hand skal have bedrefvet hoer og Aflet barn med et løs qvindfolch Nafnlig Anne Pedersdatter, 
benevnte mandtz persoen møtte, og vedstoed Stefnemaalet at vere loflig forkyndt, men qvindfolchet
møtte iche, hvorom laudRettet forgivet, at hun skal vere svag, og derfor iche haver kundet pareret 
Bente: Anders Jonsen blef af Kongel: foget

117.

her for Retten tilspurdt, om hand hafde bedrefvet horeri og Aflet barn Med, Anne Pedersdatter det 
hand bejaet saa og Eftter tilspørsel udsiger hand at have sin Egte kone i levende lifve, End meere 
blef hand tilspurdt, om hand nogen tid her forhen haver begaaet saadan forseelse.

Der til hand svarde at hand disvære, iche kand Negt at hand Joe for ? 5 aar siden haver ligiledis i sit 
Egeteskab begaaet hor og Aflet barn med denne samme Anne Pedersdatter, videre blef Etterspurdt 
om denne Anders Jons: var Noget Ejende til boeds afleggelse dertil, hand svarde saavelsom de 
tilstedeverende, som der om viste, at hand iche var noget Ejende,



Kongel: foget Satte udj Rette paa hannem Eftter loven, at var de hendømt Enden til Vardøhuus 
fæstning eller og til bergvechene Syndenfieldtz der at arbejde, og qvindfolchet at forreleggis til 
Neste ting at møde og anhøre Dom, hvor om hand var Dom paastaaende. Saaledis Dømt og afsagt,

Som Anders Jonsen paa fri foed her for Retten, haver vedstaaet og bejaet, at hand Nu dend anden 
gang udj sit Egeteskaf i medens hans Egete qvinde lefver, haver begaaet offentlig horerig og begge 
ganger med det løse qvindfolch Anne Pedersdatter Aflet barn, for hvilchen grof forseelse hand 
Eftter Lovens 6te bogs ? 13 Cap: 25 art: skulle bøede Eftter yderste formue, ved videre, Mens som 
af agten erfaris hand ingen meedel Ejendis Er, iche dismindre bør hand udstaa Straf for denne sin 
grofve forseelse, Thi tildømmis hand at stande aabenbare skriftte, saa og i stæden for bøderne Nu til
de Neste 3de prechendager at Stande ved Carlsøe kirche udj halsjernet alt imedens gudsthienniste i 
kirchen forRettis; og saa Eftter for benefnte Lovens art: ? 3 uger der Eftter Straxen at forføeje sig til
Vardøhuus i findmark hvor hand sig her Eftter Christelig haver at forholde, og Ej Meere her ved 
Steden at forblive.

118.

Anders Koch var til dette ting Indstefnet for hand skal have begaaet lejermaal med Birte 
Øfvensdatter, udj sit Egteskab benefnte Anders Møtte og Vedstoed Stefnemaalet, at vere lofligt, 
Men qvindfolchet beRetter samtlige almue Nu i Nest afvicte vaar ved døden afgaaen;

Kongel: foget tilspurde ham om hand hafde giordt denne gierning, dertil hand svarde ja ligeledis 
Eftter tilspørsel vedstaar hand dette at vere dend anden gang hand saadan forseelse begaaet haver, 
Nemlig dend første gang for 4re aar siden udj hans Ecteskab, imedens hans kone lefvede, og dette 
Nu at vere dend andengang derhos beRetter at hans Ecte qvinde forleden aar udj bergen skal vere 
bort døedt, det Endeel af almuen Med hannem kunde sige de det hafde hørt mens iche til nogen 
fuldkommenhed; Kongl: foget satte i Rette paa hannem Lovens ord og begieret Dom, Denne gang 
afsagt,

at I hvor vel benefnte Anders Koch iche her for Retten kand benegte dette at vere dend anden gang 
hand saa i lejermaal forseedt haver saa findis dog her udj dend exception, at der ej vidis til visse om 
hans Ecteqvinde som sig opholdende i bergen, skal have veret i levende lifve, da hand denne 
seeniste horeri gierning begaaet haver, hvor over ingen Endelig dom dennesinde over ham feldis 
kand, mens Sagen opsættis til Neste ting her i tingstedet holdende, da hand haver Med Præstens 
adtest fra det Sogn hun sig opholdet haver hendis dødelig afgang at afbevise; imillertid forreholdis 
hans hosbond Jon Vormhuus at have ham i goed varetegt, Indtil sagens uddrag.

Hans Larsen Sletnes var og Indstefnet for begaaet lejermaal, Med Eli Jeremiasdatter, benefnte 
Persoen møtte, og vedstoed Stefnemaalet, og paa qvindfolchet sine vejne at svare i sagen, Indfandt 
sig velagte Jeremias fienskouf; saasom hun hafde forfald iche sielf at møde, Dernest blef hand 
tilspurdt om hand dette lejermaal begaaet haver, dertil hand svarde Ja; hvorpaa Kongel: foget 
protesterit paa dennem begge Eftter loven,

119.

hvornest Jeremias var paastaaende at som hand iche hende vil Egte, formeener hun da bør Nyde sin 
møeRet, saa og som En fader forsørge barnet;

Dommeren giorde tilspørsel om hand hende iche Egte ville dertil hand svarde Nej, saa og om hand 



noget til sine bøders Erleggelse var Ejende, hvor paa hand svarde Nej, Endelig fremstoed Morten 
Sørens: og belover at svare ? 12 dr: for ham, hvor af Jeremias var paastaaende som oven nefnt Er, 
saaledis afsagt.

Som hans lars: her for Retten ej kand fragaa dette hand udj løsagtighed Jo haver aflet barn med Eli 
Jeremiasdatter,Saa tilfin? dis hand Eftter Lovens 6te bogs 13 Cap: 1st art: at bøde ? 12 Rixdr:, 
hvilche ? penger Morten Sørensen her for Retten beloftte for ham at udgifve Mens som nermere af 
agten sees af Jeremias sin protestation, saa ansees det for billig at Sagsøgeren Nyder af de øfrige 12 
dr: ? 7dr: og de 5 dr: at tilfalde qvindfolchet for hendis møeRet, og hans lars: for de øfrige bøder at 
Stande i Halsjernet ved Carlsøe kirche En prechen dag imedens Gudtz thiennisten forRettis, 
angaaende qvindfolchet da forreleggis hende lauddag til Neste ting at møde og anhøre Dom.

Gregus Erichsen af fagerfiord, var og Indstefnet for lejermaal med Sisele Villumsdatter, paa dend 
Indstefntes vejne møtte hans gl: fader Erich Davidsen, og qvindfolchet beRettet laudRettet at vere 
ved døden afgaaen Nu i vaar;

Carsten Anders: Berrenhof som sagefaldtz beRettiget, protesterit og var paastaaende Eftter loven ? 
12 daler, der om Dommeren giorde tilspørsel om hand dertil var noget Ejende, hvortil der svardis 
Nej hand iche Ejede neppe det hand gaar og staar udj, iche heller hans gl. fader var goed for noget 
til bøderdis erleggelse hannem at medbehielpe, thi protesterit fogden at Nyde dom paa ham til 
fengsel, Thi Er afsagt.

Efttersom Gregus Erichsen befindis af saa slette tilstand saa hand ingen Ejendis medel haver
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til sine bøders Erleggelse, Saa tilfindis hand da i stæden for bøderne Eftter Lovens 6te bogs 13 Cap:
1 art: at lide og udstaa paa kropen 4re ugers fengsel, hvormed hand saa vorder angerløs. Sagsøgeren
var dommen begierende beskrefven,

Olle thommesen paa Tønsvigen var og Indstefnet for begaaet lejermaal med, Dorte Olsdatter, bet: 
Personer møtte iche; hvornest lensmanden Niels Niels: forregiver de at vere lovligen Varslet. 
dennegang afsagt, At som disse 2de persoener iche Eftter Stefnemaal haver villet parerit, saa 
forreleggis dennem lauddag til Neste ting at møde og svare til Sagen. og derpaa at anhøre Dom.

Gunder torbens: find var og Indstefnet for begaaet lejermaal med Daarte Vognes, hvilche blef 
paaRaabt mens befandis iche her ved tinget at vere hvorpaa Lensmanden Niels Niels: udsiger dom 
at vere Lovligen Stefnet; derfor afsagt, gunder torbensen find og Dorte Vognes forreleggis Laudag 
til Neste ting at møde og til sagen at svare og paahøre dom,

Kongel: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder hafde til dette ting Indstefnet Christen Christensen Nu 
boende paa Rensvold, Paa Sr: Lydolf Hammichen borger af bergen hans vejne for gield, Dend 
Indstefnte Møtte og erbøe sig til sagen at svare, hvorpaa foeden paa Citantens vejne producerit i 
Retten hans fodring, som befandis under Lydolf Hammichens haand og Segl: datterit Bergen d: 13 
Septembr: 1706. hvor af sees Christen Christensen at vere skyldig til godagte Lydolf ? 115 Rixdr: 4 
mk: 7 sk:, hvilchen gield og foedring Debitoren ej kunde fragaae, og ombad om talleelig medfer 
saasom hand er af heel stoer fattigdom,

121.



hvorda Morten Sørensen fremstoed for Retten, og gaf forre at samme Debitor skal have for nogen 
faa aar siden udgifvet til hannem sin forpantning; og der for formeenede at vere prioriterit til hans 
Ejendeler frem for hammichen; hvor om før Endelig dom gich i sagen blef fogden paa Hammichens
vejne Med Debitoren foreendt at hand betaler til Lydolf hammichen paa aarlig termin ? 2 Rixdr; 
hvorpaa hand var dom begierende. faar til afsigt; Som Christen Christens: befindis Ret Messig 
skyldig at vere til Sr: Lydolf Hammichen, Saa tilfindis hand dend at betale paa ovenskrefne maade, 
Nemlig til hver siste Stefne Aarlig udj bergen at erlegge og betale til Lydolf Hammichen ? 2 Rixdr:, 
mens saa fremt bente: debitor skulle udeblive med dend ovenskrefne termins erleggelse, da haver 
Creditoren sine prætentioner til hannem Eftter Loven til fuld betalling skeer.

Ligeledis hafde Sr: Lydolf hammichen og ladet Indstefne Jørgen Madthisen paa Søer Ejde for gield 
hand til hannem skyldig Er; Den Indstefnte Møtte iche, hvornest Lensmanden Niels Niels: beRetter 
hand at vere louligen Stefnet;

Kongl: foget Andreas Tønder paa Citantens vejne paastoe hannem motte foreleggis lauddag til 
Neste ting at Møde. Thj Er afsagt,

Jørgen Madtisen forreleggis lauddag til Neste ting at møde og svare til sagen, eller at have skade for
modtvillig udeblivelse, da der Eftter loflige beviser til gielden skal gaae dom i sagen.

velagte hans hansen Horsens, Comparerit for Retten og gaf for hand til dette ting hafde indstefnet 
aamund hansen for hvis hand Rester paa et aars tienniste, ligeledis hafde hand og Indstefnt Olle 
Staal for hvis hand er ham skyldig, og for hand udlovlig drog af sin thienniste.

122.

Samme Personer vedstoed lensmanden at vere Lovligen Stefnit, Thj forreleggis samme Personer, 
aamund hansen, og Olle Staal, at de til Neste ting møder at svare til sagen eller og at have skade for 
modtvillige udeblivelse.

Peder hansen Graa ladet Stefne Niels Ingebretsen Nu thiennende hans hans: horsens, for gield hand 
til hannem skyldig Ere, dend indstefnte Møtte iche Men paa Citantens vejne Comparerit 
Lensmanden Niels Niels: og var begierrende hannem motte foreleggis laudag til Neste ting at møde.
Dennegang afsagt; Niels Ingebrets:, forreleggis til Neste Rettis dag at møde og svare til sagen eller 
og at lide skade for modt villige udeblivelse, da der eftter Rigtige og Lovlige bevis til gielden skal 
falde dom i Sagen.

Sr: albrit Smidt af bergen haver og ladet til dette ting inCiterit Peder Siurs: for gield, dend 
Indstefnte Møtte iche, hvorom lensmanden Niels lemming vedstod hand at vere lovligen Stefnet, 
Paa Citantens vejne Comparerit Kongl: foget, og begierde hannem motte paalegis til Neste ting at 
Møde; Denne gang afsagt, at som Peder Siurs: iche dennesinde haver villet parerit Eftter 
Stefnemaal, Da forreleggis ham til Neste ting at møde, hvor da Eftter lovlige bevis til gielden skal 
feldis dom, og hand for modtvillig hiemmesidelse have skade for hiemme gield.

Olle Pedersen find i Lyngen og lars Pedersen ibid: var af Kongel: May'ts: foget. Sr: Andreas Tønder
til dette ting indstefnet, for hvis hand Eftter Kongl: fororning kand have dennem at tilspørge, 
angaaende hvis hand kand have at omspørge belangende om nogen Svenskee qvenner sig 
understaar her at komme og handle, De Indstefbnte personer møtte iche, Som dog befandis Eftter 
Lensmandtz vedstaaelse at vere lovligen Stefnet; fogden begerde dennem motte foreleggis at møde 



og svare til hans paastaaende. Dennegang afsagt.

123.

Indstefnte Personer Olle Pedersen og Lars Pedersen Som iche Nu Eftter Stefnemaal haver villet 
ladet sig indfinde, Thi forreleggis dennem begge lauddag til Neste ting at Møde og giøre deris 
Sandhedtz beRetning om hvis Kongl: foget dennem kand have at tilspørge, og saa fremdt de Endda 
med udeblivelse, modtvilligen sig kunde Erholde; da de derfor at bøde til Carlsøe kirche hver 1 laad
Sølf; og der foruden dog at svaret til sagen.

Endelig blef i Retten læst En BøxselSedel, af Eftterskrefven Indhold, Saasom Sal: hans mortensens 
Enche, ErdydeRige Ingeborre hansdatter, haver velvilligen opgifvet for sin Søn, Erlig og velagte 
unge mand hans hans: heggel: tolf mark fiskisleje udj sin brugende Jord Elvevold, og saa dernest af 
mig som Jordebogs forvaltere veret begierende, at bemelte Hendis Søn forskrefne 12 mk: fiskis leje 
for bøxel motte bevilgis hvilchen ei kunde beenegtis, hvorforre ieg velbemte: hans heggel: ofte 
bente: 12 mk: fiskisleje, udj sin moders Jord, som for hannem Er opladt Steder og fæster med alt 
dens tilhørende gres skoug og march, og sig brugelig giøre som hand best ved og kand. Dog skal 
hermed i agt havis, at hans hansen under denne Jordtzpartes fæste, Niels Niels: langesund med 
huses bebyggelse ej fornermer som med billighed kand kiendis til merchelig fortræd, af huus Eller 
Creatuer, om Ellers denne min udgifven bøzel bref ved magt skal vere anseedt, sin pligt skyldighed 
Eftter loven, haver hand herfor aarligen at Erlegge, med sin Rettighedtz ydelse, samt Kongl: May'ts:
allernaadigste paabudne skatter med hvis videre som vedbør, Langesund d: 22 Juny?1712. 
underskrefven af C. A Berrenhof,

Eftterskrefne mender, Abraham torsvog, Joen Peders: ibid:, Joen Olsen hamre, hans Siursen 
grøtøen, Peer Peders: Noerskar, Erich Pedersen hersøen, hans ottesen oldervig, og baar Niels: 
Tønsnes, hvilche dannemend haver at Indfinde sig for Sr: Jachob Rosenving som Eftter Herr 
Laudmandtz ordre, af dennem haver at annamme deris laudRettis Ed. saa de til Neste aar kand 
bethienne Retten; under lovens brøde saafremdt de det iche Eftterkommer.

Justisprotokoll Helgøy 1713
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Anno = 1713 d: 29 April holdt Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder Et Sædvanligt Vaarting udj 
Langesund for Helgøe Ting'ts: almue, hvor da Retten sammetid blef bethient af Sorenskrifveren 
Asmus Rosenfeldt, samt og Jeremias Eliasen fienskouf, Andfind lars: baarset, Michel lars: 
vanderEjde, Jan Jans: Indrehamre, Peer Anders: qvalshousen, Søren Mortens: heggel: Christen 
Jørgens: NoerEjde, og Niels Niels: Lemming, alle Edsorne lauRettis mend.

Der Eftter blef i Retten læst En bøxelSedel udsted af hæderverdige herr Olle Mechelborg af datto d:
14 decembr: 1712: paa sin verfader hæderværdige herr Olle Odensen Pastor til Tromsen, hans 
vejne, og det til hans Siurs: paa ? 1 vogs leje udj Rebenes i helgøe Ting'st: beliggende.

Anne Pedersdatter verende udj Skibfiorden var Nu andengan Indstefnet for begaaet lejermaal. med 
En EcteMand Anders Jons: der sammestedtz boende,



134.

Indstefnte Anne Pedersdatter blef paaRaabt men befandis iche at vere her ved tinget, ej heller nogen
paa hendis vejne erbøed sig at svare, fogden giorde tilspørsel til laudRettet, om de var vitterligt at 
hun denne løsagtig gierning begaaet hafde, derpaa de svarde det sendt at vere at hun haver begaaet 
letferdighed og aflet barn med bente: Anders Jons:, og der hos bekiender End miere dette at vere 
dend anden gang hun sig i aabenbarlig Løsagtighedtz gierning med samme persoen sig forseet 
haver, foeden protesterit, som dette er dend anden gang hun Indstefnet Er, saa paastaar hand dom 
for hendis forseelse, Dommeren giorde tilspørsel om hun var noget Ejende, der til de alle svarde 
Nej, blef da saaledis afsagt,

Som dette løsse qvindfolch Anne Pedersdatter iche Eftter 2de Stefnemaal haver villet ladet sig for 
Retten Indfinde og hedis løsagtige gierning af tilstæde værende almue fuldkommelig overbevisis, 
Saa og derhos af agten erfaris hun ej vere noget ejende til sine bøders Erleggelse, saa til dømmis 
hun i Stæden for bøderne særlig som dette befindis dend anden gang hun sig med samme persoen 
forseedt haver, at stande ? 3de præchendager udj halsJernet Ved Karlsøe Kirche, imeden gudtz 
thienniste forRettis, andre slige løsse personer til Skrech og afskye,

Anders Koch Nu værende hos hans Siurs: Søergrøtøen, Var Nu anden gang Indstefnet for begaaet 
lejermaal med Birte Øfvensdatter; Saasom hand til Nest foregaaende ting her i tingstedet var 
forelagt at skafve bevis fra bergen om hans Ecte qvinde som sig der opholder Endnu var i levende 
live,

benefnte persoen sielf Møtte og atter vedstoed denne sin forseelse, at vere den andengang hand sig i
lejermaal udj sit Ecteskab forseet haver, Saasom hand her for Retten vedstaar at hans Ecte qvinde 
Nu Nest afvicte høst Endda levede, foeden protesterit og paastoed dom Eftter loven,

Dommeren giorde tilspørsel om hand var noget Ejende til bødernis erleggelse, derpaa hand svarde 
Nej ej at vere videre ejende End hvis hand nu gich og stoed udj, det og tilstædeværende almue med 
ham stadfæster. gifvis til afsigt.

135.

Som denne Indstefte Anders Koch ej kand fragaa Jo at have bedrefvet løsagtige og aflet barn udj sit 
Ecteskab, med det løsse qvindfolch Birte Øfvensdatter, samt og Eftter videre tilspørsel bekiender 
her paa frifoed; at have sammeledis for 4re aar siden begaaet lejermaal og udj sit Ecteskab med 
Ellen Andersdatter, og aflet barn med hende, Thj dømmis hand for dette 2de gange sine forseelser at
lide Eftter lovens ? 6te bogs 13 Cap: ? 25 art: at Indtet forføje sig her fra Steden og til Bergen, hvor 
hans Ecteqvinde er, og der sig her Eftter Christeligen forholde; angaaende bøderne da som hand 
Igen Er noget Ejende, saa tildømmis hand Eftter Lovens 6 bogs ? 13 Cap: 1 art: at udstaa fengsel 
paa Kroppen med vand og brød udj ? 8te dager.

Elig Jeremiasdatter af skifiorden, Var og Nu anden gang Indstefnet for begaaet lejermaal Med hans 
lars: skifiorden bente: qvindis persoen Møtte iche, dog beRettet laudRettet at hun samme forseelse 
begaaet haver, saa og at de ej egtet hin Andet, disligeste og hun ej vere noget ejende til sine bøders 
erleggelse, dog erbøed Sr: Jeremias fienskouf sig sine bøder at svare. Foeden protesterit og paastoed
dom Eftter loven, thi Er afsagt,

Ellig Jeremiasdatter som iche Eftter 2de Stefnemaal haver villet Møde for Retten, at svare til sin 



Sag, og laudRettet og til stede værende almue giør bekiendt hun at have udj løsagtighed aflet barn 
med hans larsen, som forhen haver udstaaet dom, Saa tilkiendis hun for denne sin letferdige 
gierning Eftter lovens 6te bogs ? 1 Cap: at bøde ? 6 Rixdr:, saasom de iche Ecter hin anden.

Gunder find og Dorte voggenes vare og Nu anden gang Indstefnet for begaaet lejermaal, Ingen af 
dennem møtte udanseedt de paa Nest forregaaende ting var forrelagt lauddag at Møde, hvornest 
Stefnings Mendene blef paaRaabt, men Ingen af dem var her tilstæde, som kunde afhemle det, thi 
Er denngang afsagt, at I hvor vel disse 2de personer findis at vere forrelagt lauddag til dette ting at 
møde og svare til sagen, saa dog adligevel findis den exeption at Mandtz personen ej derom er 
lofligen varslet, thj forreleggis ham Endnu til neste ting at møde

136.

og sielf svare til sagen, eller og at have skade for modtvillig udeblivelse. hvad qvindfolchet 
anbelanger, som lensmanden Niels Niels: vedstaar at vere lovligen varsel og dog ej heller Eftter 
forrelagde lauddag Nu møde, og samtlige laudRettet haver bejaet hun denne løsagtige gierning 
begaet haver, og hun ej Ecter samme sin bolere, saavelsom ej er noget Ejende til bødernis 
erleggelse, saa tildømmis hun da i Steden for bøderne at udstaa fengsel paa kroppen med vand og 
brød udj ? 14 dager.

Ambrosius Pedersen var og til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal med Sønneved hansdatter, 
benefnte Personer Møtte iche, Ellers beRettet hendis fader hans hansen haarsens som her var 
tilstede, at de Ectet Indanden, Thj Er afsagt, Som disse tvende persoener befindis at Ecte hin anden, 
saa til kiendis de for denne deris forseelse at bøde Eftter lovens 6te bogs ? 13 Cap: 1 art: 3 Rixdr: 2 
mk: 4 sk:

Otte Ollesen Ejde, var Indstefnet for begaaet lejermaal med Inger Christensdatter, der samme stedtz,
bente: Otte Møtte sielf, og vedstoed gierningen, og paa qvindfolches vejne Erbød sig hendis fader 
Christen Jørgensen, at svare til sagen, som ej heller paa hendis vejne kunde benegte hun jo dend 
gierning begaaet haver.

foeden protesterit at de bør lide dom Eftter loven. hvor om Er afsagt, Som disse tvende personer 
vedstaar at have begaaet løsagtighed og aflet barn, og de iche Ecter hin anden, saa tilfindis de Eftter 
lovens 6te bogs 13 Cap: 1 art:, Nemlig at otte Ols: bøder derfor ? 12 Rixdr:, og Inger 
Christensdatter iligemaader bøder ? 6 Rixdr;

Gunder Christophersen, var og Indstefnet for begaaet lejermaal med Anne Olsdatter, benefnte 
Personer møtte iche, Thi forreleggis Gunder Christophers: og Anne Olsdatter lauddag til Neste ting 
at møde og svare til sagen, Eller og at have skade for modtvillig udeblivelse.

Sr: Albret Smidt af bergen, hafde og ladet Indstefne Peer Siursen for gield, bente: Debitor blef 
paaRaabt

137.

Men iche var her til stede, ej heller nogen paa hans vejne erbøed, sig til sagen at svare, dog beRettet
Jon Vormhuus at samme debitor iche er Stefnet, hvor over da foeden paa Sr: Smidt sine vejne 
begierde hannem motte paaleggis lauddag til neste ting at møde. Denne gang afsagt.

Som denne Peder Siursen befindis ej at vere lovligenStefnet, og der over ej kunde dennesinde feldis



dom,

Eftter forregaaende forrelagte lauddag, og mand dog gierne forlanger ham sielf persoenligen at 
møde, og svare til gielden, Saa forreleggis ham Endnu dennegang lauddag til Neste ting at Møde 
sielf persoenligen, eller skieche sit viste bud, som til Sagen kan svare, saafremt hand ej vil have 
skade for modtvillige udeblivelse, da der Endelig uden lenger henstaaelse Eftter Rigtige beviser om 
gielden skal gaa dom i sagen.

Ærverdige Hr. Olle Mechelborg fremkom for Retten og gaf for at have ved Steen hansen og Joen 
Rolfsen af Røgammen ladet Indstefnet Niels Olsen for hand skal have bebychet sig hannem 
udvidende paa hans Bøxlede Jord Daafiorden,

Paa Niels Olsens vejne Erbød Sig Sr Søren Mortensen heggel: og Vedstoed hannem at vere lovligen
stefnet, Ærværdige Hr. Olle Mechelborg loed producere sin bøxelSedel af datto d=4 Januarj ? 1706. 
hvor af erfaris at hans hederlige har fæstet udi Daafiorden ? 1 Vogs leje. Søren Mortens: blef 
tilspurdt af hvem hand hafde forlof at sette sig paa samme sted, derpaa hand svarde Ingen at have 
tilstædt ham det, hvor nest Hr. Olle paastoed dom Eftter loven.

Som denne Niels Olsen uden nogen af de vedkommende haver understaaet sig at byche paa 
ærverdige Hr. Olle Mechelborg sin bøxlede Jord udj Daafiorden, Som paaleggis ham Nu til 
førstkommende Sante hans dag at forfløtte sig derfra med alt hvis hand der haver bebychet og saa 
fremt hand ej til forrelagte tid det haver føld ordet, da at udstaa som lovens ? 3de bogs ? 14 Cap: 1 
art: saa maader om formelder.

Søren Mortens: heggel: ladet Stefne gregus Joensen Langesund for gield. Citanten comparerit sielf, 
men debitoren møtte iche, ej heller nogen paa hans vejne, thi var hand lauddag begierdende. denne 
gang afsagt.

138.

Gregus Joens: som iche til dette ting haver villet ladet sig Indfinde, og svare til sagen, Saa 
forreleggis ham lauddag til neste ting Eftter lovlig stefnemaal at møde, saa fremt hand ej vil have 
skade for udeblivelse, da der Eftter Rigtige beviser til gielden skal gaa dom i Sagen.

Ærværdige Hr. Michel Hegel: Comparerit for Retten, og gaf for at have ladet Indstefne, Anders 
Sørens: heggel: fordj hand iche haver brugt Sacramenterne udj Carlsøe Kirche saa som hand boer 
og holder dug og disk her i hans meenighed, dend Indstefnte Møtte iche, ej heller nogen paa hans 
vejne, Thi var Citanten opsettelse begierende, denne gang af sagt, Som Anders Sørensen iche denne 
gang haver villet mødt Eftter loflig Stefnemaal, saa forreleggis hannem Lauddag til Neste ting 
Eftter louflig Stefnemaal at Møde og svare til Sagen, eller og at have skade for modtvillige 
udeblivelse.

Foeden giorde ilige maade her som paa Scherføe Ting'st for spørsel til samtlige almue, om de viste 
noget vrag her i Tingsteden at vere faldet udj aarvinger ? 1710 ? 1711 ? og 1712. dertil de alle 
Enstemmende svarde Nej, dennem ej at vere noget vidende udj samme aaringer at vere falden her i 
Ting'st:

End og giorde foeden tilspørsel til Postbønderne her i Ting'st: om dennem iche var betalt deris 
postpenger for ovennefnte ? 3de aarRinger, derpaa de alle svarde Ja at vere af foeden betalt hver ? 2



ort udj hvert af ovenskrefne aarRinger, for posten at føre.
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Ao 1713 d=16 Juny udj velEdle og velbyr: Hr Amtmand Ove Schelderups bjværelse, som Retten 
preciderit, blef holdet et almindeligt og sædvanligt ledingsberg og
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Sageting udj Langesund for Helgøe Tingst. almue, overværend Kongl: foget Sr Andreas Tønder, 
samt til Rettens bethiening Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, Ejlert Mosesen Søerskar, Niels 
Peders: burresund, Michel gularss. torsvog, Peer Anders: qvalshousen, Olle Christophers: findl: 
Lars hansen skaarøen, Renhold gutorms: sletnes, og Andfind lars: baarset,

Søren Mortens: hegel: hafde indstefnet, gregus Joens: thienende Anders søeens:, for gield,

Debitoren Møtte og vedstoe stefnemaalet, Citanten fremviste sit kraf at vere - 4 rixdr, det Debitoren 
vedstoed at vere Retmessig, Citanten begierte dom, hertil afsagt. Som Debitoren gregus Joens: Sielf
vedstaaer at vere til Søren Mortens: heggel: skyldig ovenskrefne 4 Rixdr. Saa tilfindis hand da at 
Erlegge og betale samme 4 Rixdr til bemte. Søren Mortens: hegel: Nu til næst: Micheli dag: 
førstkommende, alt under adfær Eftter loven om det iche til forrelagte tid vorder betalt, processens 
omkostning betaller Debitoren med - 2 ort.

Jens Jens: Stabrund, fremstoed og fremlagde En skrifttlig stefning af dette Indhold,

Varsles Eder hans Joens: kield at Møde Mig i Retten paa førstkommende Ledingsberg ting, som 
skal holdis udj Langesund for bonde Lensmanden Niels Niels:, d: 10 Junj, nu førstkommende, og 
der at anhøre mine vidnisbyrd, som ieg agter at fremføre for Retten og lade examinere, for hvis 
ærRørrende ord, som de har hørt af Eder at vere talt til mig, nu sist afvigte Leedingsberg -1712 udj 
Langesund, og det under skiellig aarsag for hvilche skielsord ieg agter Eftter foregaaende vidnis 
byrds høring, at søge Eder lovlig, og erlange domb Langesund d=28 April 1713:

Jens Jensen.

Dernest hafde hand og ved Lensmanden Niels Lemming og Olle Lars: ladet Indstefne til dette ting 
Hr Michel heggel: og Hr Olle Mechelborg, til at vere viner i denne sag.

148 hans Joens: Kiel Møtte sielf, og protesterit, at hand iche var lovlig Stefnet, og derfor frastoed 
sig sagen at tilsvare denne sinde, saasom Stefningen blef ham først forkyndt d=7 Junj nestleden,

Hr Michel heggel: Møtte for Retten, og henskøe sig til dend giestlige Ret, og iche for verslig Ret 
ville aflegge sit vidnisbyr, Det Andet vine Hr Olle Mechelborg Møtte iche. Dennegang afsagt.

Saasom af Stefningen sees hans Joensen iche Eftter loven Er lovligen Stefnet, og hand derfor 
fraskyder sig Sagen at tilsvare, saa hienvises herved Sagen til lovlig stefnemaal skeer.

Karsten Anders: Berrenhof forvaltere paa Hr Baron de Pettersens Jordegoedtz her i Tromsen, 
fremstoed for Retten og gaf for at have ladet Indstefnet Lars Pedersen boende paa Rensvold, for 2de
Resterende aars Rettigheder, paa Lars Peders: vejne Møtte Morten Sørens: heggel: som erbøed sig 
til sagen at svare,

Citanten proponeret at som denne Lars Peders: som bebycher 1 pds: leje udj Rensvold, En af Hr 



Baron de Pettersens jorder og iche har villet betale sin Rettighed og leeding udj 2de aar 1710 og 
1712 og derforuden paastoed hand at vorde tilkiendt Eftter loven dend 4de part meere som loven 
byder, for indesidelse,

fuldmegtigen her tilsvarde at bemte: Lars Peders: har betalt samme aars Rettighed, til ærværdig Hr 
Michel hegel: Eftter hans ansøgning, Men hvad adgang hand der til kand have veed hand iche. 
Citanten paastoed dom, faar til afsigt, Saasom af agten sees at Lars Pedersen Eftter Hr Michel 
hegel: begiering haver betalt disse 2de aars rettigheder, saa kiendis for billigt at Lars Peders: for 
bemte: Karsten Berrenhofs foedring vorder frj, men bemte Berrenhof holder? sig til Hr Michel, som
samme Rettighed haver oppeberget, processens omkostning betaler Lars Peders: med - 1 ordt.

Gunder Christophers: af Balsfiorden var Indstefnet saavelsom Anne Olsdatter, for begaaet 
lejermaal, paa

149

Gunder Christophersens vejne møtte hans fader Christopher Gunders: og qvindfolchet Møtte sielf, 
som begge vedstoed gierningen, og vedstoed at de iche Ecter hinanden, hvor da qvindfolchet 
udsiger at samme Gunder haver lovet sig Ecteskab, det hun beviste mod hendrich Andersen Balsnes
og Olle Christophersen, som haver hørdt hans Ejne ord at hand Noch ville Ecte hende, men som 
hans fader ej ville tilstæde det, motte hand forlade hende hvilchet samme paabeRaabte Mend for 
Retten fremstoed og udsagde samme hendis sigende at vere sandt,

Thj formeente hun at hand da bør svare hende En hæderlig hiemme giftt, Dommeren giorde 
forspørsel om samme Persoener var noget Ejende, dertil faderen svarde hand at vere af slette 
vilchor, saavelsom qvindfolchet var ej noget Ejende; foretil afsigt.

Som disse Indstefnte personer befindis at have begaaet løsagtighed og Auflet barn sammen, og 
samme Gunder Christophersen iche Egter hende, Saa tildømmis hand derfor at bøde Eftter lovens 
6te bogs 13 Cap: 1. art: - 12 Rixd:, og saasom qvindfolchet med 2de trofaste Dannemend, 
overbeviset ham at have lovet sig Ecteskab, som iche skeedt Er, formedelst hans faders modsigelse, 
saa kiendis hand Eftter samme lovens Capittels - 4de art: hende at give En hiemmegiftt, som Eftter 
hans slette vilchor bliver - 6 Rixdr:, som henfalder udj hendis bøder, for denne hendis forseelse.

Albret Smidt af Bergen hafde til dette ting nu 3die gang ladet Indstefne, Peer siursen Søer 
Grundfiord for gield, Debitoren møtte og vedstoe Stefnemaal. Paa Citantens vejne fremlagde 
Kongl: foeget Hr Tønder En skrifttlig Regning under Albret Smidtz haand, datteret Bergen d=19 
Augustj - 1710. hvor af sees samme Peer Siursen en Ret vitterlig gield skyldig til hannem - 20 Rixd:
3 mk: 8 sk: hvilchen debet Debitoren ej kunde fragaa. hvor da der om parterne blef imellem talt at 
Debitoren paa denne skyld betaler aarlig 3 rd: - hvorom foeden paa Citantens vejne var med 
fornøjet, dog paa dend maade at I fald samme Debitor skulle bortdøe førEnd ovenskrefne 20 rd: 3 
mk: 8 sk: bliver afbetalt da hand at Nyde til Recompanse for ud udleg udj hans boe frem-
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for Andre hans Creditor, og dernest var Dom paastaaen,

Saasom befindis Peder Siurs: iche kand fragaa Jo Ret vitterlig gield skyldig at vere dend Summa - 
20 Rixd: 3 mk: 8 sk: til Sr Albret Smidt, Saa tilfindis hand da at betale til ditto Albret Smidt, samme



skyldige - 20 D: 3 mk: 8 sk: og det paa terminer, Nemlig aarlig til hver siste stefne betaler hand udj 
goede dyctige varre - 1 1/2 Rixd:, som Continuerer til gieldens afbetalling, og skulde benefnte 
Debitor derud Inden bortdøe, da bliver hand prioriterit fremfor hans andre Creditor. for hvis der End
da af gielden kunde Restere.

foeden tilspurde samtlige almue, om her i dette aar forrefaldet Noget vrag hvortil almuen svarede at 
der indtil var faldet her i tingstedet Noget, som dem vitterlig var, undtagen En hval som Niels Siurs:
Melvigen hafdt fundet, bemte: Niels siurs: blef paaRaabt, og tilspurdt om bemte: hvals findelse, 
hvortil hand svarede, at hand fandt dend En støche fra landet, og da hand dend til landet hafde 
opRoedt, befandis det at der tilforen hafde veret afskaaren - 2 fauner og 1/2 Allen spech i lengten, 
og 1 faun og 1/2 Allen i breden, Jens villums: beRettede, som paa Prousten ærværdige Hr Olle 
Oudensens vejne var udsendt Eftter, som samme hval var opRoedt paa Præsteboles goedtz at ditto 
hval var meed hofvedet og sporen - 24 allen lang, og var En tanghval, som ingen hvaltochen var udj
og hovedet var allene - 10 allen lang sig sielf, videre beRettede hand det samme som finderen at der
var afskaaren af samme hval, som før Er meldt, og blef da samme hval deelt i 3de parter, Eftter 
Prostens ordre, hvor af Kongen fich den 1/3 part, Prousten hvis goedtz hvalen Er til land Roedt, 
dend 1/3 part, og Arbejds folch dend 1/3 part, Eftter at først blef afskaaren findings spechet - 4re 
Allen i hver kandt, til dend som hvalen fandt udj findingsløn, dernest blef tienden og aftagen, som 
de tiende beRettiget haver annammet, videre her om kunde Ingen Eftter Retlighed givis. søren 
haagensen Skaarsfiord, som var med og maalte

151

bemte: hval berettede og alt det samme om samme hvals beskafvenhed, som for er meldt. hvorpaa 
foeden var begierende et tings vidne. som hannem og blef meddeelt.

Ellers blef i Retten læst, dend Kongl: skatte fororning for indverende aar, paa Joerdskatten udj 
indværende aar, hvor dette forbliver saasom forleden aar, var samme fororning var Datterit 
Kiøbenhafn d=17 Januarj-1713.

Ligeledis blef og oplæst, de andre docomenter, som paa Neste ting Er vorden oplæst, og her i 
protolen vorden extraherit indførdt,

End og blef oplæst En bøxelsedel udsted af Karsten andersen til Niels Anders: paa 1/2 w: fiskis 
landskl: udj Grøtnes her i tingstedet liggende, som hans verfader Olle sølfesters: goedvilligen for 
hannem haver afstaaet var datterit, NoerEjde d=22 Novembr: Ao 1712.-

End og oplæst En bøxelsedel, af samme Karsten udsted til Christen Sørens: paa - 1 pd: fiskis 
landsk: udj Noergrundfiord i Helgøe Tingst: liggende, som hans fader Søren Mortensen 
goedvilligen for hannem opladt haver. Var datterit Langesund d=16 Juny 1713.

End og blef oplæst en bøxel udstedt af Strange Nielsen Mull befuldmegtiget paa foeden Sr 
Rosenvings vejne til Peder Ejlersen paa 1 pd: leje udj Maasvær mod hermandtzfiord En af de 
velbyr: Rosencrantz goedtz, samme bøxelsedel var datterit Langesund, d=16 Junj Ao 1713.

iligemaade blef oplæst En bøxelsedel, af Karsten Berrenhof udsteed, til Lars Lars: paa - 1 vog 
fiskisleje, udj Noergrøtøen beliggende i Helgøe Tingst:, var datterit Langesund d=16 Novembr: 
1712.



Som da Indtet videre var at ForRette, blef derveed dermed dennegang tinget opsagt.

Justisprotokoll Helgøy 1714

161.

Anno = 1714 d=19 Juny, blef udj Langesund holdet Et Sædvanligt og ordinarit leedings berg og 
Sageting for Helgøe Tingstedtz almue, hvor da kongel: fouget Sr Andreas Tønder præsideris Retten,
sampt til Rettens bethienning Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, saa og hendrich Andersen balsnes,
østen Anders: grundfiord, Peer Pers: Noerskar, Joen Olsen hamre, Jon Jons: hamre Ejlert Moses: 
Søerskar Michel lars: vanderEjde, og Erich Peders: hersøen. alle Edsvorne laudRettes mend.

Kongl: May'ts fouget loed i Retten læse for samtlige Meeninge Almue En kongl: fororning af datto 
Husum d= 14 Junj Ao=1713 om Adskillige extra skatters Paabydelse i Norge for ? 1713.

1) En kongl: allernaadigste paabudne ordinaria lejleendings og Raadsthieniste skatte fororning som 
allernaadigste forbliver som Nest afvigte aar, var datterit kiøbenhafn d=2 Januarj?1714. Dernest 
oplæst En bøxsel Sedel af datto Tromsøe ? 1712 d=1 octobr: udsted af Pastor Hr. Olle Oudense til 
Jachob Jens: paa ? 2 pd: fiskis leje udj Laufvold, i Helgøe Ting'st: beliggende.

2) En bøxsel Sedel forkyndt, udsted af Karsten Berrenhof d=12 Augusti 1713 til Christen hans: 
heggel: paa ? 1 pd: fiskis landskl: udj SkidenElf i Helgøe Ting'st: beliggende, som hans vermoder 
for ham goedvilligen har opladt.

3) En ditto udsted af bente: Berrenhof d=6 Augustj 1713 til gabriel Erichs: paa 1/2 vog fiskis 
landskyld udj Noerleenangen som faderen Store Erich før beboet haver og Nu er fra døedt,

4) En ditto læst som og var udsted af samme Berrenhof datterit d=12 Augustj ? 1713. til Søren 
hansen heggel: paa 1/2 vogs leje udj Elvevold, som hans Moder Er fradøedt.

5) En ditto læst, og udsted af ditto Berrenhof d=1 Augustj 1713. til Jon Niels: paa ? 1 pd: 6 Markes 
leje udj Svensbye, som Sal. lars hans: løbberg beboet haver og Nu er fra døedt.
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6) og En ditto læst, som var udsted af Meer bente: Berrenhof, d=6 Augustj ? 1713, til Niels Anders: 
paa ? 18 Markes fiskis landskl: udj Noer leenanger i Helgøe Tin'st beliggende.

7) En ditto oplæst af hæderlig Hr. Olle Oudense Pastor til Tromsen udstedt Er d=1 May ? 1712, paa 
1/2 vog fiskis landskl: Jord udj Tisnæs udj Helgøe Ting'st beliggende til Claus Christophersen, som 
Enchen tyrj, til Ecte bekom.

Henrich hendrichsen Nu værende hos Søren Mortensen heggel: udj Noer grundfiord, var Indstefnet 
for begaaet lejermaal med lavine larsdatter.

benefnte Personer Møtte og vedgich gierningen at de udj løsagtighed haver aflet barn benefnte 
hendrich hendrichs: blef tilspurdt om hand Egtet hende, dertil hand svarde Nej, ligeledis Efter 
tilspørsel svaret ej at vere noget Ejende til sine bøders betalling, saa velsom qvindfolchet ligeledis. 



Endelig fremkom Jon Niels: Svendtzbye sin qvinde og for drengen Erbøed sig imod hans arbejde at 
betale ? 4 rdr.

Kongl: fouget paastoed at som disse ej hafver deris fulde bøder at Erlegge, de da Efter loven til 
fensel vorder hendømt.

Som hendrich hendrichs: og lavine larsdatter her for Retten er vedstaaet at have begaaet løsagtighed
til sammen og Auflet barn sammen, og de iche Ecter hin anden, da som hendrich hendrichs: ej var 
videre Ejende til sinne bøders Erleggelse End de 4r: som Jon Jons: Svensbye imod hans thienniste 
for hannem betaler, saa tilfindis benefnte hendrichsen udj Steden for de øfrige 8 rdr. Rixdr. af 
bødene, at udstaae fengsel paa vand og brød udj ? 3 uger. angaaende qvindfolchet, som og ej Noget 
til bøderne er Ejende, bør derfor da Efter loven at udstaa fengsel paa vand og brød udj ? 14 dager.

Sr. Niels Niels: Lemming fremstoed for Retten og gaf for at hand Efter tilskichet fuldmagt og ordre 
fra velEdle Hr. Amptm: Ove Schelderup: var datterit Trundhiem d=26 octobr. ? 1713. har ladet 
Indkalde Hr. Michel Heggel: ved loflig Stefnemaal for gield Eftter hans udgifne obligation til Sr. 
Jens Christens: Seested borger i Trunhiem, hvor om Stefningen lyder Saaledis
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Velærværdige Hr Michel heggel: givis hermed laugl: kald og varsel at møde minder til af velbaarne 
Hr. Amptm: Schelderup beordrede fuldmegtige til først holdende Sageting udj Helgøe Ting'st: 
holdis udj aaret ? 1714. for at Indfrj Eders til Mig Ao. 1695 udgifne pantlig obl: og det Med sine 
Skadisløse Renter, sampt fororsagende omkostninger at tilsvare alt til En dombs erhold, Trundhiem 
d=21 November ? 1713, Jens Christensen Seested,

Ao. 1714 d?23 May Er bente: Stefning forkyndt udj Hr Michels Nærværelse. Fest. Peder Anders: og
Anders Pedersen,

Hæderlig Hr. Michel heggel: sielf Møtte og til sagen erbøed sig at svare.

Hvornest fuldmegtigen paa Citantens vejne i Retten Indlagde En obligation, var datterit Trundhiem 
d=29 April 1695: og underskrefvet af hæderlig Hr. Michel Jons: heggel: hvor udj hand forpligter sig
at vere skyldig til sin morbroder Sr Jens Christensen Seested, Penger ? 33 rdr: ? 2 ort og 4 sk. som 
hand hannem samme tid laandt og med forstragt haver. Hvilche penger Hr. Michel udj samme sin 
udgifne obligation Skadisløs at betale med ? 6 pro conto udj Rente deraf at betale Indtil 
fuldbetalning skeer.

Paa meer benefnte obligation var tegnet, Ao. 1701 d=8 Junj Er mig underskrefne betalt paa denne 
Indbemelte obligation af Hr. Michel heggel: paa Jens Christensen sine vejne Sexten Rixdr, hvor for 
qviteris karlsøen ut Supra hans Joensen Kiil.

End og fandis samme obligation at have veret læst paa ledingsberg tinget paa NoerEjde d=15 Junj?
1699 som var Testeret af Søren Pedersen bogøe,

Videre Indlagde fuldmegtigen En Regning under bente: Seestedtz Egen haand datterit Trundhiem d:
21 November 1713 som lyder paa Resterende Capital, med Rente og Rentis Renter til dend Endelig 
Summa ? 55 rdr. 3 Mk. 15 sk. som hannem foruden de ovenmelte ? 16 rdr: som findis paa 
obligationen at vere betalt, saa og derforuden Er processens omkostning.
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til Sagen svarede Hr. Michel heggel: at hand ej kand fragaa Efter hans obligations lydelse at hand 
vare til sin morbroder samme Penger skyldige hvorpaa hand som og paa obligationen findis har 
betalt ? 16 Rixdr: og at dend Resterende ? 17 rdr. 3 mk. 4 sk. af Capitalen ej til denne tid Er betalt, 
forregiver Hr. Michel at have Indeholdt formedelst hans Morbroder Jens Seested Indesidder Med En
bibel, som hans Sal: fader tilkom, hvilchen bibbel Hr. Michel forregiver sig af sine medarfvinger, at 
vere givet der udj deris anpart. Saa at Naar Meer bemte: hans Morbroder over lever ham samme 
bibbel skal hans Resterende penge vorde betalt.

fuldmegtigen protesterit, at denne Hr. Michels forregivende, det hand formeener ej kand 
præjudicere ham til denne hans lovlige fordring, mens haver Hr. Michel nogen prætentioner til 
bente: Jens Seested da faar hand hannem derfor lovligen søge. Hvor nest hand herom var en 
skadisløs dom Paastaaende. Givis til afsigt.

Som ærværdige Hr. Michel heggel: iche fragaar hvis hand sig udj denne sin obligation haver 
tilskrefven, og hans propocission for de Endnu Indesiddende af Capital 17 rdr. 3 Mk. 4 sk. i følge af
Lovens 5te bogs 13 cap: 4 art: iche denne sinde kand præjudicere Jens Christensen Seested udj 
denne hans fordring. thj tilfindis meer bente: Hr. Michel heggel: Eftter lovens 5te bogs 1: Cap: 2 art:
inden 15 dager at betale til Meer bente: Jens Christensen Seested, Eftter denne doms afsigelse, dend
ovenmelte Endelig Rest af Capitalen, saa og der foruden dedts paafølgende Simple: Rente med ? 5 
pro Cento som Er tilsammens med de Endnu Indesiddende Capital og Rente til datto dend Summa ?
44 rdr. = 10 sk, Saasom ej noget til datto af Renten Er vorden betalt, alt under excecution udj hans 
boe og
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og Ejendeele, om de ej til dend forrelagte tid vorder betalte og som Hr Michel har foraarsaget det til
proces, da tilfindis hand udj processens omkostning at betale 2 rdr: Hæderlig Hr. Michel heggel: var
dommen begierende begrefven.

Sr. Jeremias fienskouf hafde til denne tid og Sted ladet Indkalde, Adam Klocher til Karlsøe 
Meeninghed, for det Løftte hand til sin formand Jachob Kocher Indgaaet haver.

Stefnemaalet beEdiget Povel larsen at hand tillige med thommis hansen, for ? 14 dager siden, 
samme Adam Klocher lovligen haver Indstefnet; dend Indstefnte blef paaRaabt, men ingen paa hans
vejne loed sig finde til sagen at svare.

Sr. fienskouf forregiver at bente: Adam Klocher Endnu skal Indeside for 2de aaringer med sit løfte 
til forrige Klocher, som Erhver aar ? 5 w: fisk og 1 1/2 Rixdr: i penger, som bliver tilsammens forde
2de aar ? 10 Vogr. fisk, og 3 rdr. i penger. og som hand ej til dette ting har villet mødet at svare til 
sagen Er hand paastaaende at bente: Adam Klocher vorde forrelagt til Neste ting at Møde og svare 
til sagen. denne gang afskeediget.

Som Adam Klocher ej Eftter dette Stefnemaal har villet Mødet, saa forreleggis hannem laudag til 
Neste ting Efter lovlig Stefnemaal at Møde og til sagen at svare, eller og have skade for modtvillig 
udeblivelse, saa som derda skal gaa en Endelig dom i Sagen.

Hans tostesen Selnes hafde Indstefnet, Niels Joensen find i Ullsfiorden for, 37 Spr: fisk, hand hos 
Niels Joensen find paa hans Jel hafde hengende, som hannem Er frakommet.
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bente: find beRettet lensmanden Niels Lemming at være lovlig Stefnet, og dernest blef paaRaabt, 
mens Ingen paa hans vejne loed sig Indfinde til sagen at svare, hvorfor hand var paastaaende ham 
motte, ? forreleggis laud dag til Neste ting at Møde at giøre oplyslighed for samme fisk, denne gang
afsagt.

Som denne Niels Joens: find iche har villet Mødet denne sinde, og sagen behøfver ham personligen,
saa forreleggis ham til Neste ting lauddag Persoenligen at møde, og om disse 37 Spr: fisk, giøre 
fuldkommen oplysning, hvor Eftter dom kand holdis.

Ærværdige Hr Olle Mechelborg forregaf at have ladet Indstefne til dette ting Anders Mogenseen 
huusmand udi Rødgammen, for overfald af hannem da hand gich fra sin kirche Eftter 
gudtzthienniste var forRettet, og til sit huus, hvorom Morten Christensen bevidner at hand Med 
David Andersen for ? 14 dager siden samme Anders Mogensen til dette ting at Møde for dend 
overlast hand sin Præst Hr Olle Mechelborg haver begiegnet, hvorom hand haver at anhøre vidner.

Bente: Anders Mogensen blef 3de ganger paaRoft, mens ingen paa hans veine loed sig Indfinde til 
sagen at svare.

Citanten loed paaRaabe sine prof som var Jon Vormhuus Rødgammen og Andfind larsen borset, 
hvilche befandis ei Nu her ved tinget at vere, thi paastoed Citanten de samtlige motte forreleggis 
lauddag til Neste ting at Møde, denne gang afsagt.

Saasom dennne Anders Mogensen ei Eftter Stefnemaal har villet dennesinde møde, saa forreleggis 
ham lauddag til Neste ting Eftter lovlig Stefnemaal at Møde og til sagen at svare, sammeledis 
forreleggis og Sr Vormhuus og Andfind larsen som prof udj denne sag, at møde og aflegge sit prof 
udj denne sag, hvor Eftter Sagen da Nermere skall forretagis.
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Kongl: fouget loed fremkalde Postbønderne udj dette tingsted, om de iche var levert deris 
postpenger for dette aar 1714, hvor de da alle vedstoed at dennem hver af fouden for Pousten at føre
udj dette aar? 1714 derfor ?2 ort.

Videre giorde fogden tilspørsel om her i tingstedet siden Neste afvicte Leedingsberg ting Er 
forrefaldet noget vrag af hvad slag det End kunde verre. hvorpaa de svarede indtet videre End En 
hval som blef funden af Niels Nielsen sine folch saa og af Hans hansen Heggelund, Christen Larsen
Heggel. og Claus Christensen Tisnes deris folch, var tilsammens 4 baader, hvilchen hval de haver 
oprodt til holmen paa det Rosencranses godtz, og Eftter det fouden derom blef giordt vitterlig, gaf 
hand bondelensmanden ordre at medtage 2de mend og maale samme hval, hvor Eftter dend Er 
befunden Eftter lensmandens Egne ord som Nu her tilstoed for Retten saa vel som af finnerne at 
samme hval var 8 1/2 Alen lang. Videre tilstoe ovenskrefne Mend og finnere Eftter foudens 
tilspørsel om de iche Haver faaet deris penger Eftter deris Indgifne Regning, hvortil de svarede Ja at
de alle var betalt, og hafde derfor qviterit, derforuden hafde de faaet deris findingsspech af bemte: 
hval, som loven befaler, iligemaade tilstoed de og Eftter tilspørsel ej at vere nogen hvaltogten udj 
samme hvalkieften, Men var En tandhval, som Ingen togten haver. Videre vrag viste almuen Ej at 
sige af at vere fundet til denne tid. Hvorpaa fouden her for Retten var tingsvidne begierende til sine 
Regenskabers bileggelse.



Som indtet videre Eftter tilspørsel, dennegang var at forRette blef Retten dermed opsagt.

Justisprotokoll Helgøy 1715
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Anno 1715 d = 2 May blef udj Langesund holdet et Sædvanligt og ordinarie vaarting for Helgøe 
Tingst: almue, hvor da var overværende til Rettens administration Kongl: foeget Sr Andreas Tønder,
og til Rettens bethienning tillige Med Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, Eftterskrefne Edsvorne 
laudRettis Mend Søren Mortens: heggel:, Jeremias Elias: fienskouf, hans Siursen Rebbenes, Erich 
Peers: hersøen, Abraham hansen torsvog, Jon olsen hamre, Peer Pers: Noerskar, og hans hansen 
haarsens.

Allerunderdaniste for tilstædeværende almue oplæst Eftterskrefne Kongl: fororninger og andre 
vedkommende messive. 1 ? En Kongl: fororning angaaende dem som forseer sig med lejermaal og 
iche formaaar bøderne at betale da at hendømmis Mændtz Personer til festningerne
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Castellet; eller bergvercherne, og Qvindfolcherne til Spindehuset til arbejde for 8 sk. om dagen at 
yde til deris bøders erleggelse, var daterit Kiøbenhafn den 5 Januarj 1714.

2 ? En Kongl: fororning om Krigs Styr udj Norge for aar?1714, daterit Jegersborg d=19 May 
Anno=1714.

3 ? En Kongl: fororning om tildømte Bøders Inddrifvelse til vor Frelseres kirche i Christianshavn 
datterit Stade d=21 July?1714.

4 ? En Kongl: befaling fra Slosloven af Aggershuus d=1 Sept: Ao 1714. til Hr JustitzRaad og 
Amtm: Ove Schelderup: hvorledis med delinqventer her Eftter skal forholdis med deris doms 
Indstefning for overRetterne. Nemlig Naar En delinqvendis dom for laudmanden falden Er, og 
delinqventen ej er begierende Apellation, da execution Strax at paafølge.

5 ? En Kongl: befaling til vice Statholoder Baron Krag, hvorpaa følger hans ordre igien til Hr 
JustitzRaad og Amtm: Schelderup, om Nogen her udj amtet kunde behøfve nogen af de Svenskee 
fanger til thienniste. datterit gotrop d=22 Augusti Ao. 1714 saavelsom Christiania d= 8 sept: 1714.

6 ? En Kongl: befaling til de høye herre deputere beskichede 4 Commissaries om maaden? hvor 
Eftter dend allernaadigste paabudne dagskat for aar 1714. Eftter dend Kongl: fororning af 19 May 
1714. samme Kongl: befaling var datterit Kiøbenhafn d=3de: octoberis Ao. 1714.

7 ? oplæst Capittels Taxsten for Trundhiems stiftt, Paa korn taxsten for aar?1714. som af 
Stifttbefalingsmanden og Biscopen d = 10 Novembr. lagt. Dernest blef Sagerne forretaget.

Et løst qvindfolch ved Nafv Marite Pedersdatter var til dette ting Indstefnet for begaaet horreries 
gierning Med sin Svoger hans larsen boende i burresund.
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Før benefne Marrite Pedersdatter som forRetten var tilstæde, blef tilspurdt om dette hendis bedrefne
horreries gierning, hvor hun da sielf her for Retten bekiender og vedstaar Med graa og bejamrer sin 
undoms daarlighed, at hun dissver haver bedrefvet horreries gierning Med En Enkemand ved Nafn 
hans lars: som haver til Ecte hustru hendis hulde Søster Karen Pedersdatter, og med hannem aflet 
barn.

Den forbente: hans lars: blef for Retten Eftterspurdt, hvor da laudRettet beRetter at hand Nest 
afvicte ungefer En 5 uger før Mecheli tider Med En Røsfarer er bortRømt til Røsland, førEnd nogen
om denne hans bedrefne blodskamsgierning var vidende.

Dommeren giorde tilspørsel til lofRettet om dennem var vitterlig at denne hans lars: var denne 
Indstefnte Synderindis Svoger, hvor til de samtlig gaf deris svar, at det var dem vitterligt og udj alt 
sandhed, at denne omspurde hans lars: haver Endnu udj lefvendis liv til Ecte hustrue denne 
Synderinders Marite Pedersdatters fulde og Rette Søster Karen Pedersdatter.

fouden giorde tilspørsel om denne Synderinde var Ejende noget Ejendeeler dertil laudRettet svarede
hun ej at verre videre Ejende End hvis hun til legemedtz skiul her for Retten istoed.

Endvidere blef hun tilspurdt om hun viste sig fri for anden barnefader, og om hendis barn Er 
lefvende Eller dødt. Der til hun gaf svar at hun ei viste af anden barnefader End bente: hendis 
Svoger hans lars:, og til det andet svaret hun at det Er bort døedt Eftter at det lefvede her i verden ? 
8te dager.

Kongl: foget paa hans May'ts: veine protesterede at denne Synderinde for dette sit bedrefne 
blodskam bør at lide dom Eftter loven og miste sit lif. hvor om hand var dom paastaaende.

Da blef saaledis af os for Retten dømt og afsagt .

Saasom lovens 3de bogs 18 Cap: 9 art: 4 part? forbyder, at En Mand skal holde sig lige saavel
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fra sin hustrus Slegt, som sin Egen, og som hand iche maa have sin Egen Søster til Egte, saa maa 
hand Ej hafve sin hustrus Søster til Ecte; og der forre, Som dend benefnte Synderinde Marrite 
Pedersdatter Nu her for Retten af fri Eggen bekiendelse har nu staaet og aabenbahr giordt bekiendt, 
at hun haver bedrefvet blodskam og aflet barn Med hendis Svoger ved Nafn hans larsen, havende 
udi lifve til Ecte hustru hendis fulde Søster Karen Pedersdatter, det og til dedtz Meere Kraftt af 
agten kand Erfaris samme Svogerskaf udj sandhed saa at verre. Saa dømmer vi da at Meer bente: 
Synderinde Marrite Pedersdatter, bør for dette hendis aabenbahrlig bedrefne blodskam Eftter lovens
6te bogs 13 Cap: 14 art, at Strafvis paa sit lif og miste sit hofvet, andre til skrechelse og afskye.

Gabriel Erichsen af Noerleenanger, og Marrite Ollufsdatter, var Indstefnet for begaaet lejermaal 
sammen, og Aflet barn sammen udj løsagtighed.

benefnte Personer Møtte begge, og vedgich samme lejermaal, og derhos begge bejaer at de vil Ecte 
hinanden blef da saaledis derom dømt og afsagt.

Som Indbenefnt gabriel Erichsen og Marite Ollufsdatter her for Retten vedstaar at have aflet barn 
sammen og derhos her for Retten belover at Ecte hverandre, saa bliver da deris bøder ? 3 rd: 2 mk: 
4 sk:



Hans Andersen og Lucie Andersdatter begge af geitnes varre Indstefnet for begaaet lejermaal, 
benefnt Personer blef paaRaabt, Mens befandis iche at vere her ved tinget, ej heller nogen paa deris 
vejne, thj Er dennegang afsagt. Eftter som lensmanden vestaar de at vere lofligen Stefnet.
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Som denne hans Andersen og Lucie Andersdatter ej dennesinde haver villet Eftter Stefnemaal 
parerit, at svare til sagen Saa forreleggis dem lafdag til Neste ting holdende her i tingstedet Eftter 
Stefnemaal at Møde og til sagen at svare, til doms Erholdelse.

Velagte Jon Vormhuus hafde ved bondelensmanden Niels Lemming, og Anders gundersen i 
daafiorden til dette ting ladet Indstefne Villum Ejners: daafiorden, for gield hand til hannem skyldig
Er.

benefnte Villum Ejnersen blef paaRaabt, Mens befandis ej at vere til Stæde her ved tinget, ej heller 
nogen paa hans vejne, hvornest kalsmendene afhemlede Stefnemaalet, hand at vere loflig Stefnet. 
thi Paastoe Citanten at hannem motte forreleggis lauddag til Neste ting at Møde. Derom saaledis 
afsagt.

Som denne Villum Ejnersen ej Eftter loflig Stefnemaalet har villet dennesinde parerit, saa 
forreleggis hannem lauddag til Neste ting her i tingstedet holdende vorder at Møde og svare til 
sagen, Eller og at have skade for Modtvillig udeblivelse, saasom der da Eftter Citantens Rigtigheder
til gieldens bevisligheder, skal derom falde dom.

Gundele hansdatter Horsens hafde til dette ting Indstefnet gregus Joensen Nu thiennende hans 
heggel: for hand skal have belofvet hende aarsthienniste og iche Eftterkommet det. benefne Persoen
blef paaRaabt, men ej var tilstede her ved tinget, Mens hans hosbonde, hans heggelund, hvorom 
Meere lensmanden bekrefttet hand at vere loflig stefnet, Paa Citantens vejne Møtte hendis fader 
hans hans: haarsens, som paastoed hannem motte blive forrelagt lauddag til Neste ting at Møde, 
denne gang afsagt.

175

Som denne Sag udfoedrer at denne Indstefnte gregus Joensen Persoenligen at Møde, saa forreleggis 
hannem lauddag til Neste ting at Møde og udj Sagen at giøre oplysning om samme sin belofvede 
thienniste, saafremt hand ej for mudtvillige udeblivelse vil have skade for hiemmegield,

Jens Jensen af Tønsvigen hafde til dette ting Indstefnet, Niels thommes: i daafiorden, for En koe 
hand hos hannem haver haftt paa leje, og samme koe har ladet for hannem forkommet.

Niels thommesen blef paaRaabt, Mens befandis ej at vere tilstæde, hvornest lensmanden beRetter 
hand at vere loflig Stefnet, hvor Eftter Citanten paastoed at hannem motte forreleggis lauddag til 
Neste ting at Møde og anhøre dom, dennegang afsagt.

Niels thommesen som dennesinde ej Eftter Stefnemaal har villet Mødet, forreleggis da laudag til 
Neste ting her i tingstedet holdende at Møde og til sagen at svare, Eller og at have skade for 
Mudtvillig udeblivelse

Hans tostesen Selnes hafde Nu andengang Indstefnet Niels Joensen find af Ulsfiorden for 37 Spr: 
fisk, hand hos hannem hafde behengende paa han Jeld til tørchelse, Paa Citantens vejne Indfandt sig
Bondelensmanden Niels lemming, som fremkalde sin protestant som og her persoenligen Møtte, og 



svarde til sagen, hvor om hand saaledis beRetter at hand hafde gifvet hans tostensen forlof at henge 
paa hans Jeld disse 37 Spr: tillige med Endeel sej som de paa En anden Jeld hafde hengende hvor da
hand beRetter at noget der Eftter at hans tostens folch, som der i fiorden loed til fiskeriet, ville 
hiemfare, haver de oplagt
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hos hannem at hiem Med sig tage Sejen, dertil Niels Joensen bad dem at de skulle og tage med sig 
de ovenmelte 37 Spr:, saasom hand sielf Nu hafde sin Jeld fornøden, dernest toog hand samme fisk 
af Jelden og lagde dem i fiæren hos dem, hvor Eftter hand saa gich fra dem, veed derfor ej hvor de 
siden af samme fisk haver afgiordt.

Niels Lemming Paa Citantens vejne blef tilspurdt om hand hafde noget her imod at protestere, dertil
hand svare at som sagen er hannem fast fremmet for, kand hand Ej noget derimod prostere men 
Indstiller sagen til dommerens skiøndsomhed. Dennegang afsagt.

Saasom Niels Joensen find udj sin beRettning om disse omtvistede 37 Sper: vedstaaer at skal have 
Nedtaget samme fisk og levert dend til hans tostensens Egne folch udj fiæren hos sig, Saa kand Ej 
denne gang der om nogen Endelig dom feldis. Mens hans tostensen forreleggis at fremskaffe 
samme sine folch, som Niels Joens: paabeRaaber at have overleveret fisken til, hvilche der om 
haver at aflegge deris vidensbyrd, som samme fiskesbeskafvenhed, hvor Eftter da dom skal feldis

Karsten Andersen Berrenhof, som forvaltere over Madam Irgens Jordegoedtz udj Tromsøe foederie,
loed her for Retten tilspørge, om her paa nogen behørige Stæder i foederiet Er publicerit Nogen 
lovlig Adkomster fra Hr Baron de Pettersen af holland, at hand samme Jordegoedtz Er tilhørende, 
dertil de Nerværende almue alle svarede Nej, ej til denne tid at have hørdt Nogen skøde, eller andre 
adkomst brefver, at samme skal tilhøre Baron de Pettersen. alt saa proponerede benefnte berrenhof, 
til almuens EftterRetlighed, at Saasom hand Er foraarsaget Nogen tid her fra Steden at begifve sig,
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agter hand da imedens at beskiche sin fuldmegtige, Som Indtraderne af samme Jordegoedtz skal 
oppeberge udj hans fraværelse, Saasom hand holder sig EftterRetlig Sorenskrifverens til denne tid 
usvechede afsagde dom, faldet paa Noer Rotsund, d= 14 Juny?1714, som melder Baron de Pettersen
bør at Skafve Nøjagtige adkomster til goedtzet, og Karsten Berrenhof der ud inden Indtradernis 
Indkomster har at tilholde sig Eftter sin forhen gifne fuldmagt.

d=4 ejusdem blef Retten af kongl: foeget, Sorenskrifver, og ovenbente: LaudRettet igien honorerit. 
Som da indholdt Eftterskrefne.

Fougden loed ellers tilspørge tilstædeværende laudRettet og almue her udj helgøe Tingsted, om det 
Enhver iche var beviest, og paa behørige Stæder oplest, at her Skulle holdis Refse ting over dend 
her Nu hos bondelensmanden siddende Synderinde Anne Larsdatter, Som Nu udj En 14 aars tid 
saaledis haver hensidet, og Er Eftter dend allernaadigste høyeste Retts dom dømt fra lifvet, Hvor til 
de Svarede at tingbrefvet var for dem her om kundbar giort. Dernest loed hand fremkalde 
bondelensmanden Niels Niels: og tilspurte ham om hand iche Med 2de Mend Nafnlig Olle 
Andersen og Olle Sølfæsters: hafde Eftter foudendtz befaling verret hos hæderlig Hr Michel heggel:
d=1 May og der overlevert ham Prousten ærværdige Hr Olluf Gundersens aabne begiering, Saavel 
foegdens bref belangende denne Synderindes bethienning, Med Jesu leggeme og blod, og følgning 



til hendis Rettersted Eftter Retualens tilhold; hvortil Bondelensmanden svarede, at hand hos Hr 
Michel hafde verret samme dag Med ErMelte 2de Mend, Mens Præsten svarede, at saasom 
Synderinden var ej af hans Sogn, bethiendte hand hende slet intet, og agtede ej saadanne befalinger 
med videre, dernest blef dend her siddende Synderinde fremstillit for Retten
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og af fouden tildpurdt, hvorlenge det Er siden hun udj sit fengsel var bethiendt med det hellige 
Sacramente, og om hun ville døe før end hun Nu blef bethiendt, og om hun var med hederlig Hr 
Michel heggel: fornøjet at lade sig af ham bethienne, Eftterdj hand giorde forhindring der udj, at 
hun iche første gang da hun for en 13 aar siden var paa Retterstedet, og skulde Eftter de forhen 
Ergangne domme have mist hendis lif, Som alt formedelst Hr Michel heggelundtz imodsigelse og 
giorde Caution til daværinde foudens fuldmegtig, blef hindret, hvor til hun Svarede at hun gierne 
var fornøjet med Hr Michel at hand vilde følge hende til sin døed, og trøste hende Med gudtz ord, 
saavelsom og gierne forlengts Eftter at Meddeles Jesu legem, og blod til sin Syndtz forladelse, 
saasom det er Nu fast aar og dag siden hun blef bethiendt, og bød derhos at hun iche Motte døe 
førend hun kunde blive bethiendt udj hendis Salighedtz sag, saasom hun forlenggis der Eftter, 
fouden tilspurde Almuen og laudRettet, om iche denne Synderindes bedrefne horrerj var begaaet i 
dette tingsted, og hendis domb over hende til hiemting feldet i dette Sogn, hvor hæderlig Hr Michel 
Heggel: er Residerende Capelan, saavelsom og om Hr Michel iche tilforren hafde bethiendt hende 
med Sacramentet, da hand toog hende til sig fra det sædvanlige Rettersted Carlsøen første gang,da 
hun skulde have udstandet sin pligt for hendis begagne forseelse, Hvortil de svarede at Synderinden 
var af dette tingsted og helgøe Sogn, Mens anlangende hendis bethienning Med Sacramentet, da 
kand Synderinden sielf derom give fuldkommelig giensvar saasom de iche viste om hun imedens 
hun var for Præsten blef bethiendt eller iche, Synderinden derpaa seilf svarede at som hun var hos 
Hr Michel En 3 aars tid eftter at hand først friede hende fra Refsestædet, forend hun blef sadt i arest 
hos bondelensmanden, saa blef hun iche bethiendt med Sacramentet, Mens Eftter at hun der i arrest 
og sad udj 6 aar blef hun 2 gange bethiendt, dette forlangede fouden at Motte faa under 
Sorenskrifveren og samptlig laudRedtz hender beskrefven, som hand Er Nødsaget at give.
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Paa høyere Stæder aller underdanist tilkiende, saasom hans SamVittighed iche kand tillade ham 
denne gang at lade Synderinden henRette, førEnd hun kand blive bethiendt, og ingen anden Præst 
saa Nær paa En 4re Miile Er ved haanden, som Mand kand lade hende til fangen at trøste paa saa 
kort En tid; thi som Nu Excecution iche kand skee Med bente: Synderinde før End leedingsberg 
tingenedtz holdelse, formedelst andre forRetninger, som fougden haver udj sit Embede, alt saa vil 
det komme paa deris ansvar, hvem som aarsagen her udj Er, at Synderinden nu igien paa Ny bliver 
hensadt til forvaring, saasom fougden formeener iche at kand komme deris Kongl: May'ts: det at 
betale, hvor om alt hand et tingsVidne har verit begierende, som Mand iche har kundet negtet ham.

Som da Indtet videre var at forRette ved tinget blef Retten dennegang dermed opsagt.

183

Anno=1715 d=22 Juny, blef udj Langesund holdet et Sædvanligt og aardignarit leedingsberg og 
Sageting, for Helgøe Ting'st: almue, overværende ved Retten Kongl: May'ts: fouget Sr Andreas 
Tønder, samt til Rettens administration, Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, Abraham hansen 



torsvog, Erich Peers: hersøen, Baar Niels: Tønsnes, Peer Peers: Noerskar, hans Siurs: Ribbenes, 
Erich torlefs: skulgammen, hans ottesen, Oldervigen, og Joen Olsen hamre, alle Edsvorne 
laudRettis Mend.

Kongl: fouget lyste ting, og tingfred, og derhos forregaf at hannem Ej til datto er Indhendet videre 
Kongl: fororninger, eller andre høye Øfrigs befalninger til nogen publication, End de som her 
forhen paa Nestholdende vaarting her i Tingstedet, Er vordet forkyndt og her i protocolen 
exstraherit Er Indførdt.

Hans Anders af grøtnes var Indstefnet for begaaet lejermaal Med et løst qvindfolch Nafnlig Lucia 
Andersdatter, benefnte personer Møtte og vedstoed gierningen, at de udj løsagtighed hafde Aflet 
barn sammen; Dernest blef de tilsppurdt om de Ecter hver anden, hvortil hand svarde at hand Noch 
vil Ecte hende, men hun derimod stoed ingenlunde at ville Ecte ham. Dommeren giorde tilspørsel 
om de var noget ejende til bødernis Erleggelse, dertil de svarde Nej ej at vere noget Ejende. 
Endeligen tilbøed hans hansen heggel: sig for hannem at svare, hvor imod hand da hos hannem det 
igien ved sin thienniste hannem for at fyldigstgiøre. Givind folchet angaaende.
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Da formeente fuldmegtigen til Sagefaldet, at Naar dom falden Er bekommis vel pengerne, og derfor
begierde hende ej at motte tildømmis spindehuuset, hvornest Dommen blef afsagt.

Indbenefne hans Andersen, og Lucia Andersdatter, som her for Retten haver vedstaaet at have 
bedrefvet løsagtighed og Aflet barn sammen, Som Ej Ecter hinanden, thj bør hans Andersen da 
derfor Eftter loven at bøde fulde bøder, som Er ? 12 rdr, for hvilche penger Sr hans hansen hegel: 
tilbøed sig som Caution, hvor imod Meer bente: hans Anders: Indstiger i bente: hegelundtz 
thienniste til hand dermed haver gordt hannem fuld fornøjelse for samme sine bøder. Angaaende 
qvindfolchet, da tilfindis hun at bøde iligemaade ? 6 Rixdr:, Eftter lovens lydelse.

Sal: Anders Sørensens Eftterlifverskee Gunnelle hansdatter Horsens var Indstefnet til dette ting, at 
Svare paa hendis Sal: Mandtz vejne til bøderne for hans bedrefne horerjs gierning med Kirsten 
hansdatter, passerit ? Ao=1712.

bente: Gunnelle møtte iche, ej heller nogen paa hendis vejne, som til sagen ville svare. Men 
qvindfolchet møtte sielf.

hvornest Lensmanden Niels Lemming fremkom og afhemlet Stefnemaalet at vere lovligt hende 
forkyndt. qvindfolchet kirsten hansdatter blef her for Retten tilspurdt, hvem hendis barnefader Er, 
dertil hun svarde iche at have anden barnefader End Anders Sørensen heggel: som Nu ved døden er 
bortfaldet, og haver hun og føedt samme sit barn udj findmarken, Ao:, 1712. og derfor i 
Hammerfæst kirche staaet kirchens difeiptin. Det hun og afbeviste her for Retten med hæderlig Hr 
hans Mogensens atest, datteris Hammerfæst d= 20 July?1714. benefnte løse qvindfolch blef 
tilspurdt, om hun var noget Ejende til bødernis Erleggelse, dertil blef svaret nej, Endeligen forregaf 
Lensmanden, at have Regning med Carsten Berrenhof, og sine tilkommende tiendepenger og derfor
formeente hand, som hun er i hans thienniste
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at ville ved Liqvidation paa deris mellemhavende betale for hende hendis bøder, og i fald hand ej 



saa meget hos Berrenhof med Rette kunde tilkomme, Erbyder hun sig det øfrige at betale.

Dernest loed fougden Indføre, at saasom denne sig forhen har verret givet lensmanden befaling, om 
at Indstefne, og personerne ej har paa Nogen af siderne mødt, før End Nu, da qvindfolchet allene 
her fremstiller sig for Retten, Mens paa Anders Sørensens vejne Endnu ingen svarer. Saa der siunis 
at ligesom Retten herved af hans vedkommende foragtis. Da paastaas hand paa deris Kongl: May'ts:
vejne at som Sagen i sig sielf er oplyslig, og u=disputeerlig at Indtet imod sigis kand. thj formeener 
hand at afgagne Sal: Anders Sørensens Eftterlefversker bør da uden videre opsettelse at betale eftter
loven hans bøder i det minste med ? 12 rdr: hvilchet udj hans boe hos hans Eftterlefversker kand 
udleggis og af de beRettigede Søgis. Saaledis dennegang afsagt.

Som denne Sag Eftter at dend første gang til tings har verit Rejst, ej ved Stefnemaal Er vorden 
forfuldt, og benefnte Anders Sørens: som søgis for sagen imidlertid ved døden Er bortfaldet, og 
hans Eftterlefvende qvinde søgis Nu at svare hendis Sal: Mandtz bøder, som Ej Eftter dette 
Stefnemaal har villit møde, og sagen at tilsvare paa hendis Sal: mandtz Væjne. altsaa forreleggis 
hende lauddag til Neste ting at møde, og svare til sagen, Eller og have da skade for udeblivelse. 
belangende qvindfolchet, da tildømmis hun at betale 6 rdr: udj sine lejermaals bøder, Som Niels 
Niels: lemming paa dend Maade Eftter hans her i agten gifne demonstration vorder derfor, som 
Caution.

Olle Jocharisen Daadfiorden var til dette ting Indstefnet af Søren Mortensen heggel: for gield hand 
til hannem skyldig var. bente: Jocharisen møtte og svarde til sagen.
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Citanten produeceret i Retten sin vel Conditionerit Regenskabsbog, hvor der da Eftter Rigtig giorde 
Liqvidation og afRegning, som skeede her inden Retten, befindis hand at blive benefnte Søren 
mortensen skyldig for goede varer alt til dend Summa 115 vogr: 1 pd 7 mk:, Ochsom debitoren 
ansees af slette vilchor blef Søren mortens: anmodet, om hand ej ville giøre Nogen afslag i gielden, 
dertil/:i hvorvel Debitoren Ej kunde noget derimod have at sige:/ loed da bente: heggel: sig 
beqvemme, og giorde afslag ? 50 voger, og bliver da hans Endelig gield til hannem igien, som Er ? 
65 vogr: 1 pd 7 mk. beRegnet til penger ? a vogen Eftter landegang til ? 32 rdr. 4 mk: 4 sk:, hvorpaa
Debitoren Erbøed sig at betale aarlig paa samme Debet udj Termin ? 6 vogr.

Citanten derimod protesterit, at i fald hand iche sin ingaaende termin Rigtig betalte, formener hand 
da at lyde Dom for at tiltræde hans boe for sin fulde betalning uden nogen afkortning. og derpaa var
Dom paastaaende. Gifvis til afsigt.

Som Søren Mortensen her inden Retten har bevistgiordt med sin vel Conditionerit Regenskabsbog, 
at hans Debitor Olle Jocharisen, bliver hannem Eftter Rigtig afRegning her inden Retten, Ret 
vitterlig gield skyldig dend Summa 115 vogr: 1 pd: 7 mk:, hvor imod Søren Mortens: her for Retten 
goedvilligen afslaar, 50 w:, og bliver da igien dend Endelig Rest 65 vogr: 1 pd: 7 mk: som beRegnis
til penger ? 32 rdr: 4 mk: 4 sk: hvilchet bliver da Olle Jocharisens Endelig Debet. Saa tilfindis da 
Meer benefnte Olle Jocharisen, at betale samme skyldige ? 65 vogr: 1 pd: 7 mk: til sin creditor 
Søren Mortens:, og det paa aarlig terminer, Nemlig til hver siste
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Stefne betaler hand 6 vogr:, som Continuerer til fuld betalning skeer, og i fald bente: Debitor ej sin 



forresatte termin Rigtig betaler, da som Creditoren haver giordt saa anseeligt et afslag, bør da ditto 
debitor Eftter denne doms anvisning, at betale uden nogen afkortning dend fulde Summa under 
execution i hans boe og Ejendele. processens omkostning betaler Debitor med ? 2 ort.

Jens Jensen Stabrun tønvigen hafde til dette ting Indstefnet Niels thommesen find Søer Grundfiord, 
for En koe bente: Jens formeener sig hos hannem at have; Niels thommesen find møtte og vedstod 
Stefnemaalet og svaret til sagen.

Citanten beRettet at hand ungefær for En 13 aars tid siden har levert denne Niels thommes: find 1 
kalf til at opfoestre, som og forblef hos hannem til hun var blefven koe, og Eftter at dend hafde for 
opfostring Melchet sig frj, har Endda verrit hos hannem paa leje fra 1?2 aar.

Contraparten Eftter tilspørsel af Retten, bejaet dette af Citanten indførde, og kunde iche fragaae det.

Citanten var dom paastaaende Med formeening at i fald hand Ej Eftterkommer at betale ham koen 
Med ? 4 rdr: for koen og de 2de aars Resterende leje, da at Debitoren, bør Indtræde i hans thienniste
til gieldens betalning. Dømt og afsagt.

Niels thommesen find, som her inden Retten ej kand fragaa at have antaget af Jens Jensen, 1 kalf til 
opfostring, som og Eftter Egen vedstaaelse har veret hos hannem saa lenge, og af sin Melchning 
betalt sin opfostring, og derforuden vedstaaet at Indestaae med 2 aars leje, Som Citanten giør 
beRegnet til
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penger Med koen og de 2 aars leje tilsammens ? 4 rdr: alt saa tilfindis bente: Niels thommes: find, at
betale inden 15 dager Eftter denne doms afsigelse, til benefnte Jens Jens: de skyldige ? 4 rdr:, Eller 
og saafremt pengene ej til Rette tid Ej vorder betalt, da tilfindis hand at Indstige i dette 
Nestkommende slotte Arbejde, hos Jens Jensen til ovenmeldte 4 rdr: Med arbejde Er vorden 
fornøjet, processens omkostning, betaler Niels thommes: med ? 3 ort.

Jon Vormhusen af Rødgammen hafde til dette ting indstefnet Villum Ejnersen find, for gield hand til
hannem skyldig Er; Dend Indstefnte møtte, og vedstoed Stefnemaalet, og til sagen at svare.

Citanten producerit i Retten hans vel Conditionerit Regenskabs bog, hvor der paa folia ? 205, findis 
at vere anførdt Eftter Rigtig afRegning at vere skyldig tilsammens ? 104 vogr: 9 mk: hvor udj 
blandt Er beRegnet de 30 rdr: som hand paa folia 47: inden Retten Er befundet at vere skyldig, 
benefnte debet kunde Debitorens foedring ej fragaae, men til bød sig med ? 12 w: aarlig til sin 
gieldtz betalning. Citanten paastoed dom til sin gieldtz betalning.

Som Citanten Jon Vormhuus har her inden Retten med sin vel Conditionerit Regenskabsbog, giort 
bevist, at Villum Ejnersen find Er hannem til datto udj alt skyldig ? 104 vogr: 9 mk:; Saa tilfindis da
meer bente: Villum Ejners: at betale indbenefnte 104 vogr: 9 mk:, til Jon Vormhuus, og det paa 
terminer, Nemlig at svare og betale Rigtig aarlig ? 12 vogr:, hvor af hand da betaler Nu til 
førstkommende Seglingstid, dend første
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termin, som Er ? 12 vogr:, og siden aarlig at holde sin forrelagte termin, til fuld betalningen skeer. 
alt under adfer Eftter loven, om hand det ej Eftterkommer. processens omkostning betaler Villum 
Ejners: med ? 3 ort.



Gundle hansdatter Horsens hafde Nu anden gang ladet Indstefne Gregus Jonsen Nu thiennende hans
heggel: for hand skal have tilsagt hende aars thienniste og derpaa antaget gudtzpenger;

Dend Indstefnte møtte, og svarde til sagen, og beRetter at hand hafde lovet hendis broder morten 
hansen at ville Stige udj Gundele hansdatter sin thienniste til Nu Neste afvicte Paasken paa dend 
baade, om hans Nu hafvede hosbonde hannem vil Slippe, hvorpaa hand haver antaget gudtzpenger.

Hosbonden hans heggel: blef tilspurdt om hand hafde lovlig opsagt sin hosbond, dertil hand svarde 
Nej, det og drengen sielf bejaet, og derhos imodstaaer ej at ville indstige til thienniste hos Gunnelle,
Mens vil forblive hos sin Nu havende hosbonde. Citanten paastaar dom,

Som denne Indstemte Gregus Joensen iche kand fragaa, Jo at have antaget fæstepenger, hvor af 
Noch Er at slutte, at hand maa have tilsagt gundelle hansdatter sin thienniste, Endskiøndt hand sin 
dahafvende hosbonde iche lovlig sin thienniste haver opsagt, som af agten sees Nu her for Retten at 
vere tilstaaet, baade af hosbonden hans heggel:, saa og af drengen sielf; derforuden har drengen her 
for Retten udsagt ej at vil Indstige i bente: gunnelle sin thienniste
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men vil forblive hos sin Nu verende hosbonde; og kand da bente: dreng imod sin villie tilkiendis at 
thienne hende men hand, som dermed hende har fixerit, Eftter lovens 3 bogs 21 Cap: 14 Art: at 
betale til hende foruden de annammede festepenger 4de parten af et aars løn, som Er beRegnet til 
penger ? 1 1/2 rdr:; og som gregus Joensen har veret aarsag til denne proces, saa tilkiendis hand 
dend at betale med ? 4 ort.

Endelig var inden Retten læst, En bæxelsedel udgifvet af Carsten Berrenhofs befuldmegtige, 
Christen Jørgens: og det til Roel Østensen paa En half vog fiskis leje udj Snarbye, som Enken for 
hannem opsagt haver. Var datterit Langesund d= 20 Juny?1715.

Ligeledis blef og læst En bøxseelsædel af samme persoen udsted, og det til Erich Pedersen paa 1/2 
w: fiskis leje udj Søer grøtøen her i tingstedet beliggende, var datterit Langesund d=20 Junj?1715/.

Kongl: fouget giorde tilspørsel til samtlige tilstæde værende almue, om her i dette Tingst: Er 
forrefaldet vrag i Indværende, dertil de samtlige Svarede at dennem ej var vidende noget vrag i 
dette tingstedtz destrict siden nestholdende leedingsberg ting 1714 at verre faldet det vere sig af 
hvad slag det Endskiønt kunde verre.

ligeledis tilspurde hand Postbønderne her i Tingstedet verende, om dem iche var betalt deris 
postpenger for posten at føre. Dertil de alle sammens svarde at dennem var betalt og gotgiort af 
fouden. Tønder hver ? 2 ort for posten at føre for indværende aar ? 1715. Paa disse 2de poster var 
fouden Et Tingsvidne begierende, til sine Regenskabers bjleggelse. det hannem og blef Meddeelt. 
Som Indet meere var at forRette, blef Retten dermed dennesinde opsagt.
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Anno=1716 d=23 April: holdis et Sædvanligt vaarting paa Langesund for helgøe tingstedtz almue 
oververende kongl: foget Sr Andreas Tønder, samt til Rettens bethienning Sorenskrifveren Asmus 
Rosenfeldt, Jeremias Elias: qvitnes, Morten Sørens: bachebye, Erich Peers: hersøen, Peer Peers: 
Noerskar, baar Niels: tønsnes, hans Siuers: Rebbenes, Erich torlefs: skyldgammen, og hans ottes: 
oldervigen, Edsvorne laudRettismend.



195.

Dernest blef for Meeninge almue i Retten oplæst de Kongl: fororninger, og bref, samt dend given 
fuldmagt af Niels Sandersen venvig i bergen, som her paa Nest foregaaende ting exstraherit Er 
indførdt. dernest blef Sagerne forretaget,

hans glad, og hustru Siunneved, verende husfolch paa Rensvold hos Christen Christens: vare begge 
indstefnet til dette ting for Ecteskabs bøder.

benefnte Personer blef 3de ganger paaRaabt, mens Ingen paa deris vejne var som til Sagen ville 
svare. hvornest Lensmanden Niels Niels: afhemlede Stefnemaalet at vere lovlig dem forkyndt. 
denne gang afsagt.

Saasom denne Hans glad og hustru ej til dette ting har villet Eftter Stefnemaal mødt, saa forreleggis 
dennem lauddag til Neste ting her i tingstedet holdende vorder da at Møde, og til Sagen at svare, 
eller at have skade for udeblivelse.

Anders Rasmus paa Svensbye, var og til dette ting indstefnet for Ecteskabs bøder med sin qvinde 
Marit hansdatter.

benefnte Personer blef 3de ganger paaRaabt, mens ingen paa deris vejne loed sig indfinde. 
hvoreftter lensmanden Niels Niels: Lemming afhemlet Stefnemaalet at vere lovlig dem forkyndt, 
her om afsagt.

Anders Rasmuss: forreleggis laudag til Neste ting at Møde og svare til Sagen eller og at have skade 
for modtvillig udeblivelse.

Haagen Ifvers: Sandvær var og til dette ting Indstefnet for Ecteskabs bøder Med lisbet Povelsdatter. 
hvilche Personer ej Eftter stefnemaal
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til dette ting har villet Mødt. Thj forreleggis dennem laudag til Neste ting at Møde og svare til 
Sagen, eller og at have skade for udeblifvelse.

Peer Anders: En thiennistedreng hos hans hansen haarsens var til dette ting indstefnet for begaaet 
lejermaal med lisbet Mogensdatter,

bente: Peer Andersen Møtte og Vedgich at hand hafde hatt med hende legems omgengelse ved 
pindtz dags tider, og om hand kand Regnis for Rette barnefader thviler hand paa. anlangende hans 
tilstand da var hand ej noget Ejende til bødernis Erleggelse, og der hos var svag udj sin Rych, saa 
hand ej uden Straf kunde gaa. begierte derhos at som qvindfolchet iche Nu Møtte at Sagen motte 
opsettis til Neste ting da hun kunde Møde og udsige om hand var Rette barnefader Eller Ej. 
dennegang afsagt.

Som lisbet Monsdatter ej til dette ting har villet Mødt, at giøre forklaring om hendis barnefader, og 
her begieris opsettelse i Sagen ham angaaende, Saa forreleggis hende lauddag til Neste ting at Møde
da hand og tilligemed haver at Møde og giøre dend oplyslighed som i Sagen kunde forlangis, hvor 
Eftter da skal feldis dom.

Christopher Arensen thienner hos Morten Sørens: Heggelund bachebye var indstefnet for begaaet 
lejermaal med En Enche kone Marjte Ifversdatter.



Mandtz personen Møtte, Mens iche qvindfolchet, thi blef hand tilspurdt om hand var skyldig i 
denne gierning, dertil hand svarede hand ej det kunde Negte hand Jo hafde begaaet løsagtighed og 
Aflet barn med ovenbente: qvindfiold, dernest Eftter tilspørsel benegtet hand ej at vere det Ringeste 
Ejende, Desligeste og at hand iche ville Ecte hende.
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dernest Sr Hans Hansen Haarsens Erbøed sig at svare hans bøder, hvor imod hand da Indstiger udj 
hans thienniste.

angaaende qvindfolchet, da svarede Morten Sørens: paa hendis vejne, at det Er sandt hun denne 
løsagtig gierning begaaet haver og derhos beRetter at hun ej er noget Ejende til sine bøders 
Erleggelse, Mens Er geRaaden i Største fattigdom med 2de sinne u=myndige børn. Saa og var ingen
som erbød sig bøderne for hende at ville svare.

fouden sagde i Rette og begierte dom Eftter fororningen. Saaledis afsagt.

Som Christopher Arens: sielf Inden Retten har vedstaaet at have begaaet lejermaal og aflet barn 
med Marite Ifversdatter, og derhos har benegetet ej at vilde Ecte hende. Saa tilfindis hand da, for 
denne sin begaaende løsagtige gierning derfor at bøde ? 12 rdr. for hvilche bøder hans hansen 
haarsens bliver ansvarlig til vedkommende for; hvor imod Christopher Arensen indstiger og 
forbliver i hans thienniste tilsamme 12 rdr. ved thienniste bliver af betalte.

Belangende qvindfolchet da som her paa hendis vejne af Morten Sørens: giør fuldkommen 
underRetning saa vidt som i denne Sag kunde forlangis det agten udviser. Saa hendømmis hun da 
Eftter seeniste udgangne fororning af 5 Januraj 1714. til Spindehuset at arbejde udj saa lang tid, at 
hendis bøder som er 6 rdr: derved kand vorde betalte. prosessens omkostning betaler de hver med 1 
1/2 ort.

Guneld hansdatter Horsens Sal: Anders Sørensens Eftter lefvende qvinde, som paa Nest afvicte ting 
her
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i tingstedet var forrelagt lauddag til dette ting at Møde og svare til dend horeriges sag saa vidt 
bøderne angaar hendis Sal: Mand Søgis for, var nu og til dette ting Indstefnet, at svare til sagen.

Hvor da paa hendis vejne fremstoed hans hansen haarsens, og Er bøed sig til sagen at svare. som 
derhos beRetter at det skal vere passerit 1712 hand denne gierning skal have bedrefvet, og om 
vaaren 1714. Er hand ved døden bortfaldet, og iche i hans levende lifve Er vorden derfor paatalt til 
tinge.

Hvornest hans hansen haarsens producerit et origenal Skiftte bref passerit 1714. d=30 July Eftter 
bente: Sal: Anders Sørensen, hvor af sees at boes Ejendeele med visse og u=visse tilstaaende skyld 
at vere tilsammens ? 99 rdr: 1 Mk. og derimod dend fordrende gield sees at har veret ? 170 rdr: 5 
Sk. hvormed hand formeener at saasom boet ej har veret tilstrechelig til gieldens afbetalning kand 
hun da ej heller vere ansvarlig nogen bøder for sin Sal: mand udj denne sag.

fouden paa deris Mayst: vejne begierte at dette motte Indføris, at saa som hand tilforen hafde bevist.
afgangen Anders Sørens: at vere Rette barnefader, og i midlertid, sagen Stoe under proces, Er 
manden for medels u=lychelig hendels blefven paa Rejsen da hand var Eftter hans Næring. saa 



formeener hand dog, at hand bør Eftter hans Mayts: lov at bøde Eftter sin yderste formue til de 
beRettige i henseende, at deris kongl: Mayts: bør Nyde 6te og 10de penger af visse og u=visse Naar
de føris her af Riget, Er varter her paa Sorenskrifverens Kiendelse.
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Dommeren giorde tilspørsel til parterne om de hafde meere i Sagen at Indvende, der til de svarde 
Nej. men var dom paastaaende. denne gang afsagt, Dommeren optager Sagen til Neste ting her i 
tingstedet holdende til doms afsigelse, paa parterne haver at Møde og anhøre dom.

Jens Christensen Sæsted af thrundhiem, hafde ved sin fuldmegtige Niels Niels: Lemming til dette 
ting ladet Indstefnet ærværdige Hr. Michel Heggel:, til Nams doms erholdelse, Eftter dend 
forregaaende afsagde dom, som ej i Rette tid Er vorden exeqverit.

Hr. Michel hegel: blef paaRaabt, som befandis ej her ved tinget var til stæde, ej heller nogen paa 
hans vejne som til sagen erbøed sig at svare.

Citanten fremkalde sine Stefningmend hvor da Christen Niels: og Jørgen Andors: for Retten 
fremstoed og Eftter loven afhemlede Stefnemaalet, det at vere lovlig forkyndt for Hr. Michel. 
Denne gang afsagt.

Som ærværdige Hr. Michel heggel: til dette ting ej har villet Eftter lovligt Stefnemaal purerit? Saa 
forreleggis hannem lauddag til Neste ting at Møde og til Sagen at svare, Eller og at have skade for 
udeblivelse.

Ejlert Mosesen Søerskar hafde til dette ting Indstefnet hæderlig Hr. Michel heggel: for hvis hand 
inden Retten afvicte aar 1715 hannem tillagte.

Hr. Michel blef paaRaabt mens befandis ej her ved tinget at vere. ej heller nogen paa hans vejne 
Indfandt sig.

200.

Paa Citantens vejne mødte hans Søn Olle Ejlersen, at tale paa sagen, saa som hans fader Nu for faae
dager siden skal vere ved døden bortfaldet. hvor Eftter lensmanden Niels Niels: og Christen Niels: 
for Retten afhemlede Stefnemaalet at vere ham lovlig forkyndt.

Citanten var begierende at Hr Michel motte forreleggis lauddag til Neste ting at Møde, denne gang 
afsagt.

Som Hr. Michel Heggel: ej til dette ting har villet ladet sig Eftter dette Stefnemaal her ved Retten 
indfinde, saa forreleggis hannem lauddag til Neste ting at møde og svare til sagen, Eller og at have 
skade for modtvillig udeblivelse.

Hans Hansen Haarsens hafde til dette ting Indstefnet Johannes Kundsen for gield hand til hannem 
skyldig skal vere,

Debitoren blef paaRaabt Men befandis ej her ved tinget at vere, ej heller nogen paa hans vejne 
indfandt sig at svare til sagen. hvornest lensmanden beRetter hand at vere lovlig Stefnet. Citanten 
var lauddag begierende til neste ting at møde. dennegang afsagt.

Johannes Knuds: forreleggis lauddag til Neste ting at Møde og til sagen at svare Eller og at have 



skade for Modtvilligt udeblifvelse.

Som Indtet videre var ved tinget at forRette blef Retten og tinget dermed opsagt.

Justisprotokoll Helgøy 1716

209.

Anno=1716 d=20 Juny holdis et almindeligt leedingsberg og Sageting for Helgøe Tingts: almue paa
Langesund gaarden, hvorda Retten blef administrerit og bethiendt af kongl: foeget Sr Andreas 
Tønder og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt saa og til Rettens bethienning hans Siurs: Ribbenes, 
Abraham hans: torsvog, baar Niels: tønsnes, Erich Peers: hersøen, Peer Peers: Noerskar, Joen Ols: 
ytter Hamre, Erich torlefs: skulgammen og hans Ottes: oldervig, alle Edsvorne laudRettis Mend.

Eftter at fogden hafde Sat Retten, blef for Meeninge almue oplæst: dend allernaadigste skatte 
fororning om dend almindelig lejlendings skat, og andre smaa skatter, var datterit d=15 Januarj 
1716.

dernest forkyndt Et tryct Placat under Cammer Collegii Segl. af d=29 februarj ? 1716. at alt 
kongens Indkomster af foedegoedtz, tiende, og andre Rettigheder.

210.

Skal til forpagtning opbydis til den høystbydende Hr af Norlandtz ampt, som skal anslaais udj 
Stiftambtstuen udj bergen Nu til først holdende siste Stefne. dernest blef lest Capittels taxsten, som 
af Stiftamtmanden og biskoppen udj trundhem sat Er, d=20 Novembr: 1715. dernest blef i Retten 
læst Eftterskrefne bøxselSedeler, Nemlig 3de udsted af kongl. foget Sr. Andreas Tønder, hvilche ere

1) ? af 22 Junj?1715 til Gabriel Sørensen paa 1 pd: fiskis leje udj ytter Hamre af det velbyrdige 
RosenCrantzes goedtz, som forhen har ligget øde.

2) ? af 22 Junj 1715. til hans lars: 12 Mk. fiskis landskyld. udj Burresund, som gudtorm Peers: for 
hannem goedvilligen opladt haver.

3) ? af 18 Juny?1716. til Søren Christensen heggel: paa 2 1/2 pd. fiskis Landsk: udj fladvær, som 
forhen har ligget øde.

Noch oplæst En bøxselSedel udsted af Pastor Hr Olle Oudensen, datterit d=1 decembr: 1715 til 
frandtz hansen paa 1/2 vogs leje udj Tisnes, som forrige Jachob hemmings: Er fradøedt.

End og En ditto oplæst af 18 Juny?1716. udsted af hans hansen haarsens forvalter over det Baron de
Pettersens goedtz, og dend til Olle Anders: paa 1 pdtz. leje i Søer leenanger.

Noch En ditto, af 4 Julj?1715. af Christen Jørgensen utsted, som fuldmegtige paa fru Irgens 
Jordegoedtz, paa 1/2 w: fiskis landskyld udj Rensvold, til Jørgen Pedersen hvilchen part afdøde lars 
Peers: har brugt?1pd: og afdøede Jachob Klocher ? 12 Mk. Dernest blef Sagerne forretaget.

Peder Anders: Nu verende paa BratRein, var Nu anden gang Indstefnet for begaaet lejermaal med 
Lisbet Mogensdatter af burresund.



211.

Indstefnte Personer Møtte Nu begge, og vedstoed gierningen saa og at de iche Ecter hinanden, 
denne indstefne Mandtz persoen blef tilspurdt hvad hand til bødernis erleggelse hafde at betale, Der 
til hand svare ej at vere videre Ejende End hvis hand Nu til legemes skuel gich og stoed udj. og 
derhos sees og befindis hand af Gud at vere paalagt vandhelse, saa hand ej uden straf kand gaa, og 
iche noget arbejde kand udRette som og har udseende at vilstedtz Continuere med hannem.

angaaende qvindfolchet da beRetter sig at vere ej af noget Ejende, Men erbyder at Indstige i hans 
hansens haarsens thienniste for bøderne, og imedens hun for samme bøder thienner erbyder hun sig 
at holde sielf med klæder, og lønnen at erlegge for bøderne. Herom afsagt.

Som disse indstefnte personer Peder Andersen og lisbet Mogensdatter deris her for Retten indstefte 
læermaals gierning ej kand fragaa, saa og derhos bekiender ej at Ecte hver andre. og hernest af 
agten sees benefnte Michel Anders: ej noget veret Ejende til bødernis Erleggelse, iche heller er af 
helse og førlighed at hand Eftter fororningen af 5 Januarj?1714. til noget arbejde kand thiene. Saa 
dog iche dismindre bør for denne sygedtz giernind Strafvis, saa til dømmis hand derfor at udstaae 
fengsel paa vand og brød i 4re uger, hvad qvindfolchet angaar, da bliver hendis bøeder Eftter 
loven ? 6 rdr: og til dedtz betallings for??øjelse hun indstiger udj hans hansen haarsens thienniste og
der forbliver til samme bøder er opthiendte hvor imedens benefnte hans hans: for bøderne forbliver 
til de vedkommende som Cautionist.
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Hans Glad og Sønneved Nielsdatter begge paa Rensvold verrende, var Nu andengang Indstefnet for 
deris Ecte bøder, benefnte Personer Møtte iche, dog beRetter laudRettet at hand samme sin Nu Med
Ectegiftte qvinde Er kommet for tidligt Med deris sammen aflede barn. Saaledis afsagt.

Som dette Nu er dend anden gang denne hans Glad og Sønneved Nielsdatter Er lovlig Indstefnet for
deris Ecteskabs bøder, og de dog ej har villet Møde Eftter forrelagte lauddag, saa tildømmis de at 
betale Ecteskabs bøder, tilligemed processens omkostning, Med 3 rdr: 3 mk: 8 sk:

Anders Rasmusen Svensbye Med hans Nu giftte qvinde Marite hansdatter var Nu anden gang 
Indsteefnet for Ecteskabs bøder, benefnte personer Møtte iche ej heller nogen paa deris vejne at 
svare til sagen, thj Er afsagt.

Anders Rasmusen og Marite hansdatter, som ej Eftter forrelagte lauddag har villet Mødt, tildømmis 
at svare og betale udj Ecteskabs bøder tilligemed processens omkostning med ? 3 rdr: 3 mk: 8 sk:

Haagen Ifvers: Sandver og lisbet Povelsdatter var Indstefnet for Ecteskabs bøder det benefnte 
haagen Ej kand fragaa, som sielf her var tilstæde, thj er derom afsagt: Haagen Ifvers: og lisbet 
Povelsdatter for Ecteskabs bøder Med processens omkostning tildømmis at betale Med ? 3 rdr: 3 
mk: 8 sk:

Dernest blef Parterne afsagt dend afsigt som paa Nest foregaaende vaarting til doms var optaget, udj
dend sag Gunnele hansdatter hamre hendis Sal: mandtz sag angaaende, hvorom afsigten lyder 
saades.

213

Denne horeriges gierning, som Nu Sal: Anders Sørensen heggel: tiltales for, Endelig Noch sees at 



vere bevislig at hand den begaaet haver, som erfaris baade af qvindfolchet kirsten hansdatter her 
inden tinge hendis giorde bekiendelse d=22 Juny 1715, saa og af fuldmegtigen hans hansen 
haarsens vedstaaende her for Retten d=23 April?1716, samme horeriges gierning, at vere passerit ? 
1712 hvorfore Eftter saadan bevislighed hand Noch som iche kunde sees befriet, for den Straf, som 
loven derom byder, om dend Ellers Straxsen til tinge hafde bleven forfuldt og paatalt, Mens som de 
vedkommende, som sagen skulle paatale, først dermed har hvilet omtrent 2 aarsdag at Regne, Eftter 
at gierningen skal verre passerit og til hans døds dag, som skeede 1714 in Aprilj, og imidlertid ham 
ej til tinge derfor søgt. Dernest Endda dermed hvilet Indtil d=22 Juny?1715. Da fogden Sr Andreas 
Tønder hans Eftterlefende Enche Gunnelle hansdatter til tinge lader Indstefne, for denne hendis Sal:
mandtz Sag, og for Retten prot esterer paa bøderne Eftter loven, Giør og da dend propocition, at 
hand forhen skal have givet lensmanden ordre sagen at Indstefne, hvorpaa dog sees paa de forhen 
erholte tinge ingen forfølgning inden Retten derpaa er paafuldt. Och som lovens 6te: bogs 13 Cap: 
25: art: lyder, at de som Med bevislig horeriges gierning befindis at have begaaet i deris Ecteskav, 
skal derfor Strafvis paa yderste formue, da saa som denne Nu Sal: Anders Sørens: iche har 
Eftterladt sig nogen beholden Ejendis Midler, Som Noch er bevisligthiendt, med det her for Retten 
producerede original Skifttebref at datto d=30 July?1714. hvor af fuldkommeligen erfaris, at 
Creditorene Eftter Meer benefnte Sal: Anders Sørensen ej har kundet vordet fuldkommen 
fyldisgiordt for deris fordringer, iche heller kand
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Sees dennem at vere beføjet noget igien at fra sig levere til dend Sal: Mandtz nu paastaaende bøders
erleggelse, af det de engang saaledis paa Skifttet til betalling bekommet haver, alt i følge Eftter 
lovens 5te bogs: 6te: Capt: 1: art:, Saa Er da herom nochsom saa pure? bevisligheder, at ingen 
overblevende Ejendis Mideler Eftter dend Sal: Mand veret haver; thj kand da hans Eftterlefvende 
Enche iche svare nogen bøed for denne sin Sal: Mandtz begaaende horeriges gierning, Mens bør 
aldelis derfor at vere frj for dedtz videre tiltale.

Niels Niels: lemming fuldmegtiget paa Sr Jens Christensen Seested af trundhiem, hafde Nu anden 
gang Indstefnet Ærværdige Hr Michel heggel: til Nams doms erholdelse Eftter den herom for 
afsagde dom af d=19 Juny 1714:

Citanten, saavelsom Contraparten Comparede for Retten hvor da ærværdige Hr Michel heggel: 
beRetter at hand samme tildømte penger skal have translaterit til ovenbenefnte Seested, og til 
fuldkommenhed afbeviste hand det her for Retten Med Anders Andersen Morsundtz Egen haand, og
Er af dette Indhold.

Kiendis ieg underskrefne at have annammet af Sr Jeremias Eliasen fienskof, paa Hr Michel 
heggelundtz veine penger ? 44 rdr: En ort 2 sk:, siger fire og førretiufve dr: En ort og 2 sk:, som ieg 
ved min lychelig ankomst til trundhiem skal levere til Sr. Jens Christens: fieldfind, de forreskrefne 
penger paa Hr Michel heggelundtz vejne til vitterlighed med min Egen haand underskrifver og 
Fasterer ieg. Ao: 1716 d=4 Juny. Aders Andersen Moursund. Med denne Anders Andersens haand 
var Citanten paa Jens Christensens vejne Med fornøen og ej videre Nafns dom paastaaende.

215

fogden Sr Andreas Tønder hafde til dette ting ladet Indkalde ærværdige Hr Michel heggel: for hvis 
hand tillagde Gabriel Erichsen Leenanger inden Retten Nest afvicte aars leedingsbergting. 



Iligemaade var og Gabriel Erichsen og Marit Olsdatter Indstefnet at paahøre samme beskyldning.

Ærværdige Hr Michel hegel: saavelsom gabriel Erichsen paa Egne og sin konis vejne Marite 
Olsdatter, Møtte Persoenligen, og til sagen erbød sig at svare.

fogden giorde tilspørsel til laudRettet at de skulle errindre sig den beskyldning, og de ord som Hr 
Michel hegel: Nest afvicte aar her paa leedingsberg ting skal have for Retten talt. hvor da laudRettet
indsiger at de hørde Hr Michel heggel: da her for Retten Sagde, at der skal vere fundet i en 
møcherdunge paa Noer leenanger udj En hosse? Et dødt barn, som ovenbenefnte Gabriel Erichs: og 
hans Nu hafvende qvinde Marite Olsdatter skal have tilsammen aflet.

Dend Indstefnte Gabriel Olsen fremstoed, og siger sig derfor aldelis ganskee frj at vere, og derhos 
var paastaaende at saadan paasagn af Hr Michel maa hannem vorde Med lovlige vidner overbevist.

Ærbværdige Hr Michel hegel: Er begierende at saasom hand Nu iche haver sine vidner som hand 
agter at føre udj denne sag, at sagen da motte opsettis til Neste ting, da hand agter at føre sine 
vidner. hvilche ere Jeremias fienskof, Jon vormhuus, og hans qvinde, og Anna fienskof af qvitnes. 
dennegang afsagt. Denne sag opsettis til Neste ting her i tingstedet holdende, da parterne som sagen 
angaar haver at møde; til samme tid og sted forreleggis Hr Michel heggel: lovlig at fremføre sinne 
paabeRaabte prof hvor Eftter Sagen skal vorde agerit og til doms afsigelse fuldEndt.
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Olle Ejlertsen paa sin Sal: faders Ejlert Mosesens vejne hafde Nu andengang indstefnet Hr Michel 
heggel: til hvis hand talte her for Retten paa hans Sal: fader;

Hr Michel heggel: Møtte og svarde at det hand paa tinget her Nest sagde at Steen hansen af fladver 
sin qvinde Bastianna hypbersdatter, for hannem skal have sagt at Dorte hansdatter som Erfindis 
Mandz Søster for hende skal have talt om Et barn som skal vere bortkommen, hos Ejlert Mosesen 
Søerskar, hvor om forhen 1705. for Retten samme sag skal vere agerit til tinge.

fogden loed Indføre, at som hand fornemmer at denne sag skal have veret for Retten indstefnet 
1705, og da protesterit de vidnisbyrd, som da var tilstæde, altsaa vil sagen opsettis til velbaarne Hr 
Amtm: kand tilskrifvis at have oplyselighed ud af det aars tingprotocol, for at see og erholde 
oplyslighed udj denne sag. Saa parterne da der Eftter kand indkaldis.

Anders Pedersen Qvalshuusen, har ladet Indstefnet Stephen Olsen Leenanger for skielsord,

Paa Citantens vejne Compareret Niels Niels: Lemming, som begierde sagen motte protocoleris. 
Dend Indstefnte Møtte, og sagde sig ej at afvide at vere Stefnet udj denne sag. hvornest lensmanden
beRetter at Niels Anders: og Olle Andersen leenanger skal have hannem indstefnet, hvilche blef 
paaRaabt at afhemle Stefnemaalet, som befindis iche at vere her tilstæde ved tiget. Dennegang 
afsagt.

Som Stephen Olsen her for Retten haver ErClerit sig ej at afvide nogen Stefnemaal udj denne sag, 
iche heller befindis Stefnismendene her ved tinget at vere som Stefnemaalet kunde afhimle. saa 
opsettis denne sag til lovlig Stefnemaal skeer som Citanten til Neste ting haver at fyldigstgiøre og 
da sammetid at føre alt hvis bevislighed hand til sin sags besterchning eragter Nødig at vere.
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Fogden giorde tilspørsel til Postbønderne her i tingstedet om dennem iche var betalt deris 
postpenger for indeværende aar: Hvor da fremkom Niels Jachopsen, og Olle Jachops: Lyngen, Olle 
Jachobs:, og Niels Joensen Ulsfiorden, hans Ottes: Oldervigen, Jachob Jensen Laudvold, baar Niels:
tønsnes, og Jens Villums: Søer Langenes, som alle bekiender at dennem af fogden Er betalt hver 2 
ort, undtagen hans Ottesen Oldervigen som siger sig at hafve bekommet allene ? 1 rdr:, Saa og Jens 
Villums: Søer Langenes, som har annammmet ? 9 mk: dansk. herom var fogden tingsvidne 
begierende.

Dernest tilspurde fogden samtlige Almue og LaudRettet, om det som udj for om Rørde 3de posterne
angaaende vrag, qverner eller Sauver, 60: laad Sølfsbøder, med hvis vidre som i forommelte 3de: 
poster findis anførdt. og paa Scherføe Ting'st: passerit. hvortil almuen saasom laudRettet gaf til 
giennsvar, dennem iche her i tingstedet siden Neste ledingsberg tings holdelse Er vidende noget at 
saadant at vere holdet, Det vere sig af hvad Nafn det haver kand, som i foromrørde 3de poster er 
anførdt. herom var fogden tingsvidne begierende.

Som indtet videre var ved tinget at forRette blef tinget og Retten dermed opsagt.
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