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Anno = 1717:d=18 Juny holdis et Sædvanligt leedingsberg og sageting udj Langesund, for helgøe 
tingstedtz almue, overværende til Rettens administration og bethienning, Kongl: foget Sr Andreas 
Tønder, Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt laudRettet, Nemlig, Hans Siurs: Reppernes, Erich 
torlefs: Skiulgammen, Erich Pers:, hersøen, Abraham hans: torsvog, hans ottes: oldervigen, Joen 
Olsen hamre, Peer Pers: Skar, og Baar Niels: tøunsnes, alle Edsvorne laudRettis Mend.

Eftter at foeden hafde Sat deris kongl: May'ts: Ret loed hand for Meeninge almue ordlydende 
oplæse de Kongl: fororninger, og andre docomenter, som paa Neste forregaaende ting, og paa 
folia ? 122: og 123, exstraherit findis at vere anførdt.
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En bøxselsedel oplæst, udsted af Mons'r: hans hansen haarsens, til Jens Christophers:, paa 18 mk: 
fiskis landskl: udj Snarby. Som Enken Marrite Pedersdatter for hannem har opladt. var datterit 
Bratrein d=26 octobr: ? 1716/:

Noch En ditto forkyndt, udsted af Mons'r: Michel Hvid, til Michel Helgesen, paa dend Vog fiskis 
landskyld, Som Sal: Hr Olle Mechelborg paaboede og Er fradøedt, og hans Enche Nu paa tinget 
haver opsagt, var datterit Langesund d=18 Juny?1717/:

Endda blef læst En ditto udsted af hans hansen haarsens til Olle Andersen, paa 18 mk: fiskis 
landskyld af det ødeliggende goedtz udj Noer leenanger, samme bøxselbref var datterit Langesund 
d=20 octobr: 1716/:

Endnu blef oplæst En bøxselsedel udsted af fogden Sr Andreas Tønder, til Olle hendrichsen, paa 1 
pd: fiskis landsk: udj hermandtzfiorden, som Søren Mortens: forhen haver brugt, og Nu var ledigt 
og løest, datterit d=16 Juny?1717/:

Anders Sørens: finnes og Jane frandtzdatter ibid: var begge Indstefnet til dette ting for begaaet 
lejermaal tilsammen. De Indstefnte Personer møtte, og vedstoed gierningen at have udj løsagtighed 
auflet barn sammen, det og her for Retten hafde med sig, og Eftter tilspørsel benegtet de at Ecte 
hinanden, Dernest tilspurt hvad de var Ejende til deris bøders erleggelse, hvor da hans bendts: 
udsagde at var foreent Med Michel hvid, om hans bøder, Men qvindfolchet, var ej noget Ejende, ej 
heller ville nogen hende antage, og svare for hende. Er dermed afsagt,

Som anders Sørens: og Janne frandtzdatter, der befandis at have begaaet lejermaal Med hverandre 
og auflet barn sammen, og de derfor benegter at Ecte hverandre, thj bliver hans bøder Eftter loven ? 
12 rdr: og som qvindfolchet ej er noget Ejende, til sine bøders Erleggelse, saa hendømmes hun 
Eftter dend kongl: forordning til spinnehuuset til hendis bøder, som Er 6 rdr: bliver opthiendt.

228

Olle Ejlersen af Søerskar, hafde Nu atter Indstefnet Steen hansen fladvær, og hans qvinde for de 
tilleg hans qvinde Skal have tillagt Sal: Ejlert Mosesen, angaaende det barn, som og skal verre 
bortkommet hos bemelte Ejlert Moses:

Benefnte Steen hansen Møtte og vedstoed Stefnemaalet, og derhos udsiger, at hans qvinde var siug, 
og derfør ej kunde Møde.

fogden loed produceret, dend forhen paabeRoftte Sal: Bogøe ting producol, hvor der paa folia?96: 
findis samme Sag til tinge, at vere ageret Ao: 1706 d=7: July, og Eftter de der daførde vidnisbyr, ej 
befindis Nogen fuldkommenhed om barnedtz bortkom saa der ej har kundt bevisis hvor det er 
afblefven.



Dernest udsiger Steen hansen paa Egne og hans qvindis vejne, at det hand eller hans qvinde skal 
have talt om det barn der skal vere bortkommet i Søerskar 1706: kand hand ej bevise, ej heller 
Enden hand eller hans qvinde veed Noget derom at sige, hverchen Nu eller her Eftter, og derfor 
beder vedkommende om forladelse.

Citanten producerit, at som Steen hansen paa Egne og qvindes vejne, undslaar sig fra sagen, siger 
sig Ej der om at vide noget til beskyldings bevisning, saa dog Endskiøndt hand kunde have 
prætentioner til Steen hans: for dette hans tileg; vil hand dog det dermed dennesinde lade falde, dog 
at de beskylde udj Dommens afsigt bliver purgerit. at samme beskyldning dem ej her Eftter skal 
komme til nogen Nagdel. videre hafde hand iche i sagen at Indvende, Mens var En afsigt 
paastaaende. Saaledis afsagt.

Som denne sag 1706 d=7 July, til tinge har veret aggeret, og da befindis Eftter de der da førde 
vidnisbyrd, ingen fuldkommenhed, hvor det barn er afbleven, som skal vere samme aar bortkommet
hos Nu Sal: Ejlert Mosesen Søerskar; og Steen
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hansen, og hans qvinde, som Nu siden, skal have tillagt bemelte Ejlert Mosesen for samme barns 
bortkom, Nu her for Retten har vedstaaet det ej at kand bevise, ej heller veed der meget af at sige i 
Nogen maader. Saa aldelis frikiendis da ?? Meer bemelte Sal: Ejlert Mosesen og hans 
Eftterlefvende qvide og barn for samme beskyldning, og iche her Eftter at skal komme dem til 
nogen Nagdel i nogen Maader, og saafremt Steen hansen Endda her Eftter skulle fremture med 
saadan sin u=bevislige beskyldinger, da at undgielde og lide Eftter loven, prosessens omkostning 
betaler Steen hans: til Citanten med ? 3 ort.

Jane Christensdatter verrende hos hans heggel: paa Elvevold, var indstefnet for lejermaal, benefnte 
qvindfolch Møtte, og bejamrede sin forseelse, og derhos udsiger sin barnefader at vere Mogens 
Peers: snicherer, hvilchet hans heggel: Nu beRetter at skal vere giftt i trundhiem, og sig der Nu skal 
opholde.

hvad hendis formue er angaaende da var hun iche noget Ejende dog at befrj hende fra anden straf 
blef Michel hvid med hans hegel: herom forligt. thj Er her om afsagt.

Jane Christensdatter, som befindis at have begaaet lejermaal og Auflet barn med dend beskylde 
Mogens Snicher, saa tildømmis hun at bøde derfor Eftter loven ? 6 rdr: hvad hans persoen angaar, 
da har vedkommende hannem at søge der hand sig Nu opholder.

Morten Sørens: heggel: hafde til dette ting indstefnt Ærværdig Hr Michel heggel: for hvis hand til 
hannem pligtig er,
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Ærværdige Hr Michel heggel: møtte og vedstoed Stefnemaalet; hvor nest Citanten fremviste en 
u=Reviderit Regning hvor af sees Hr Michel skal blive skyldig til Morten Sørens: penger ? 3 rdr: 5 
mk:

angaaende samme Debet, tilade Hr Michel ej til fyldigst tilstaae, saasom hand formente sig, at have 
nogen Contra Regning der imod, hvilchet for dedtz vitløfttighed, og ej at opholde Retten dermed, 
tilbyder hand sig, at 2de dannemend motte tilNefnis, at oversee deris mellomhavende Regninger. 
Dennegang afskiediget.

Saasom befindis Citanten Morten Sørens: ej denne sinde kand denne sin foedring hos Hr Michel, 
for En Endelig Summa paasige, formedelst deris imellom løbbende Regninger og sammenhavende, 
og samme Regninger ansees noget vidtløftigt. saa Retten denne sinde ej der over kand have til 
Dennem til Endelighed at udføre, da Eftter lovens anleding tilnefnis og paaleggis, Jeremias Eliasen 
fienskouf, og hans hansen heggel:, at de udj parternes overværelse, forretager sig deris 
mellemhavende Regninger, og Rigtigen giør afregning parterne imellem, og hvad dend Ene dend 
anden med Rette kand have at foedre. og saafremt parterne da dermed ej kand vorde foreenet, da 



haver de sin sag for Retten at udføre.

Gabriel Erichsen af Noerleenanger, fremkom for Retten og angaf at hand til dette ting har ladet 
Indstefne Ærverdige Hr Michel heggel:, Nu at fremføre sine paabeRoftte Prof som paa Neste ting 
Er passerit; og beloftt Nu at skal vorde fremførdt,

Hr Michel heggel: møtte persoenligen, og sagde sig at vere lovligen Stefnet.
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Dernest udsiger Hr Michel, at hans forhen paaberofte prof, har hand iche ved fuldkommen 
Stefnings Mend ladet til dette ting indkalde, saasom de sielfver Skal have lovet hannem udstraffet at
Møde.

Paa beRoftte prof som i agten paa Nestholdende ting her i tingstedet, er benefnt, blef Nu Eftter 
loven paaRoftt, mens befandis iche at vere her ved tinget til stæde.

End videre forregiver Hr Michel, at hand til dette ting har ladet Indstefne, Stephen Ols: Noer 
Leenanger, til at vere prof udj denne sag.

Dend indstefnte blef paaRoftt, Mens befandis ej at vere her ved tinget tilstæde. Hr Michel paaRoftte
sine Stefnings Mend, hvor da fremkom Adam lamberts: Klocher til Carlsøe Meenighed, og siger her
for Retten, at hand og hans Søn Lambert Adams: Rømt over fiorden dager siden, har veret Eftter Hr 
Michels begiering, paa Noerleenanger og Indstefnte benefnte Stephen Ols: til dette ting at møde og 
giøre forklaring om de ord hand skal have sagt at Marrite Olsdatter var med barn. Mens dend anden 
Stefnemand Eftter tilspørsel siger Adam ej at vere her Nu ved tinget Mens hiemme.

Proprietariens fuldmegtige, som til sigten Er beRettiget, og pligtig at paatale Midtz????? Synder, 
Nemlig Michel hvid var nu tilstæde for Retten, og som hand fornemmer Gabriel leenanger Med sin 
qvinde, Er beskyldt for saadan en vigtid sag, som i sin effect skulle vere livet paagieldende, saa ville
hand thiens: bede og formode, at Ærværdig Hr Michel
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heggel:, som disse beskyldinger eller angifvelser har førdt for Retten, ville u=forsømmelig giøre 
dend andstalt, at det lovligen kand blive beviist paa det mand kand vide, om mand fengselig skal 
antaste Personerne eller iche, thi det taaller iche Nu lenger ophold, og om Personerne, Enten noget 
dødelig skulle tilgfalde, eller i andre maader at Sentere sig, ville det falde hans Ærværdighed til last,
at iche de paabeRoftte beviser, betimmelig fremkommer.

Fogden Erbøed sig, dersom Hr Michel heggel: det forlangede, at begiere exstra ting, da at skulle paa
rettens vejne, vere hannem assisterlig, at til Nefne og anbefale et fuldkommen laudRet, saa hand sig
her ud inden iche skulle finde brøstfald;

fogden befalede bondelensmanden, at tilspørge Ærværdige Hr Michel heggel: Som fra Retten var 
udhentet om hand her til videre hafde at svare, eller lade Indføre, hvor da bondelensmandens svar 
var dette, at Hr Michel svarede Nej.

Sr Niels Erichs: af Scherføen, hafde til dette ting Indstefnet, Gunder Christophers: Selnes, for hand 
iche Eftter foreening har til bagge førdt ham sin tendrings baad, som 1715 Skal have hannem laandt 
at hiemføre sin fisk paa.

Paa Citantens vejne Compareret Jens Jens: Stabrun, hvornest dend Indstefnte blef paarobt, mens 
befandis iche at vere her ved tinget. Mens forregivis at skal vere Reist til findmarkens fiskerie. Jens 
Jens: loed paaRaabe sine Stefnismend at afhemle Stefnemaalet, hvor da Baar Niels: og Olle hans: 
Kragenes og Eftter loven afhemlede Stefnemaalet, udsiger at de har verret udj hans
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huus, og Meer End for 14 dager siden forkyndt ham Stefnemaal, at Møde til dette ting hvilchet de 
forkynde for hans qvinde, saasom hand sielf ej var hiemme.



Citantens fuldmegtige proponerit, at som hand Nu er iche her ved tinget, og tilstede, sagen da motte 
opsettes, og hannem at forreleggis til Neste ting at Møde. Dennegang afsagt.

Denne sag opsettis til Neste ting her i tingstedet holdende, da Citanten haver sin vederpart lovligen 
at Indstefne, til hvilchen tid og Sted da benefnte Gunder Christophers: af Dommeren forreleggis at 
Møde, og til sagen at svare, eller og at have skade for Modtvillige udeblivelse,

Jon Niels Ulsfiorden, hafde Indstefnet, Joen tostes: Givigen, for ærRorende ord, hand skal have talt 
paa hannem.

Dend Indstefnte Møtte, og vedstoed Stefnemaalet,

Citanten paaRoftte sine prof, som hand agtet at føre udj denne sag, hvor da fremkom Aamund 
Christophers: find af Lyngen og boende udj Qvalvigen, og Eftter hand ved opRagte fingre giorde 
sin Ed Eftter loven, og dernest udsiger hand at Nest afvicte høst om Martini tider var hand og Olle 
Pers: find boende udj Lyngen, udj Givigen der Joen tostesen boer, hvor da bente: Olle Peers: Spurde
Joen tostesen at, om det var sandt han har hørdt, at din Broder skal have sagt at hand vilde skyde 
Jon Svenche i hiel for hans broders goedtz hand har staalet fra ham. Dertil svarde Joen tostes: hand 
torde vel og vofve En kule. videre viste hand iche her om at sige.
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Endda paaRoftte Citanten Olle Peers: find boende udj Lyngen, som skulle profve udj denne sag, 
Mens benefnte find befandis ej dennesinde at vere her ved tinget til Stæde.

Jens Jensen paa Contrapartens vejne, tilspurde, Jon Niels: Svenskee om hand hafde fleere vidner i 
Sagen at føre End de 2de som Nu ere Nefnte.

Dertil hand svarde, at hand Endda hafde Josep Andersen find boende i Lyngen, Som hand agter til 
Neste ting at føre, og Er derfor opsettelse opsettelse udj Sagen paastaaende. Denne gang afsagt.

Denne sag opsettis til Neste ting her i tingstedet holdende, da Citanten haver sine paabeRoftte prof 
her for Retten at fremføre, hvor Eftter Sagen Nermere til exstrimitet, kand forretages.

fogden giorde tilspørsel til laudRettet og samtlige almue, om her i tingstedet siden Neste ting er 
forrefaldet Noget vrag; Item om her er faldet Noget forbrudt odelsgoedtz, 60 laad Sølfsbøders 
forbrydelse, 6te og 10de penger for udenRigers Meedelers bortførelse, saavel som førlaadtzpenger, 
for Arfs bort fløtning af End grund paa En anden, Eller andet dislige; Saa og Eftterspurde om her er 
nogen Sauver, eller qverner; som dend kongl: forordning omtaler, at skattis af i særdelished. Til alt 
dett svarde laudRettet og samtlige almue, at dennem ej var vidende noget af saadan her i tingstedet i
dette aar at vere faldet.

End og loed fogden fremkalde Postbønderne, hvor da fremkom, hans Ottes: oldervigen, Jachob 
Jens: laudvold Baar Niels: tønsnes, Jens
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Villums: Søer Langenes, Olle Jachobs: find i ulsfiorden, Niels: Joens: ibid:, Niels Jachobs: Lyngen, 
og gudtorm hansen ibid: hvilche alle vedstoed at dennem alle af fogden var betalt hver ? 2 ort, 
undtagen hans ottes: og Jens villum, som hver af fogden har bekomme 1 rdr: for indeværende aar, 
for posten at føre.

Dernest blef for Retten oplæst En bøxselsedel udsted af hans hansen haarsens, til Antonj Olsen, 
paa ? 18 mk: fiskis landskl: udj Grøtnes Joerd her i tingstedet liggende, som hans Svoger Niels 
Anders: goedvilligen for hannem opladt og afstaaet haver. benefnte bøxselbref var daterit 
Langesund d=20 Octoberis 1716/:

Videre var der ej ved Retten at forRette, thj blef Retten og tinget dermed opsagt.
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Anno=1718 d=29 Juny Blef holdet et almindeligt leedingsberg og sageting udj Grundfiord for 
Helgøe ting st: almue, hvor da Retten blef præsiderit af Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, 
samt bethiendt af Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, saa og hans Ottes: oldervig, Erich 
torlefs: Skulgammen, Jon Ols: hamre, Abraham hans: torsvog, hans Siurs: Rippernes, Peer Peers: 
skar, Erich Peers:, hersøen, og baar Niels: tønsnes, alle Edsvorne laudRettis Mend.

fogden loed for Meeninge Mand oplæsse de Kongl: forordninger som for hen paa folia?132: og 
133: exstraherit Er indførdt. Dernest blef oplæst En bøxselsædel udstedt af Pastor Hr Olle 
Oudensen, til hans hansen heggel: paa En vogs leje udj Inderbye, En af præsteboels Jorder, var 
datterit 1717 d=24 octobr:

2) ? forkyndt En ditto af Mons'r: Michel hvid, som fuldmegtig paa høy bemde Baron de Pettersens 
Jordegoedtz i Tromsøe fogderie, og det til hans graa paa 4 pdtz leje udj Langenes med Langesund 
og Hertzfiord, som Niels Niels: Lemming før bebygget haver, og for hannem opladt, var daterit 
Langesund d?18 Juny?1718/:

Gabariel Erichsen En Ecte giftt mand af Noerlenanger, tilligemed øllegaard Michelsdatter var til 
dette ting og holdende Ret Indstefnet, for begaaet bloedskams bedrifvelse med hver andre,

hvornest Bondelensmanden Niels Niels: Lemming og Jørgen Adriansen paa grundfiorden fremkom 
og afhemlede Stefnemaalet, at de lovligen Eftter fogdens ordre hafde indstefnet ovenbemelt 
delinqventer, hvilche og her Nu for Retten blef fremstillet.

Mons'r: Michel hvid paa herskabet Hr Baron de Pettersens vejne, Indfandt sig for Retten, at antage 
sagen dend at udføre, og Eftter loven over synderne at lade Rette, har paa fangen gabriel Erichs: 
ledigløs af sit fengsel blef stillet for Retten og blef tilspurdt, om hand Endnu iche tilstaar sine 
begagne misgierninger,
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ligesom hand tilforren, paa det beRammede vaartings d=7 April: Nestleden, i fattelse af 
fuldkommen laudRettes sammenkomst, for fogden og Sorenskrifveren, samt fire dannemendtz 
Nerværelse haver tilstaaet,

for det 1: om hand iche er barnefader til det barn, Øllegaard Michelsdatter, som thiente hos hans 
grande Stephen Olsen Leenanger, Nu sist i hoer haver Auflet, og om dend samme Øllegard iche er 
hans halfsøsters datter, og om hand iche var vitterligt førEnd hand begyndte sit horerie med hende, 
om samme deris slegtskab.

Til dette første tilspørslet svarede hand at hand iche kunde disverre Negte det, hand hafde begaaet 
som ovenmelt Er, saa og var ham og vel vitterlig samme deris Slegtskab, før hand nogen tid bedref 
hoer med hende, og forklare self at Moderen til samme Synderinde, var hans halfsøster, saa de 
hafde haftt Moder sammen, mens iche fader.

2) ? End og bekiender hand frj villig, at hand med bente: sin Søsterdatter kort forhen, og har Auflet 
barn med, hvilchet kom til verden, 8te dager for Sant'e: Olstider ?1716:, Mens da det blef føedt, var 
hand ej hiemme, men udj sommer Arbejde hos Søren hansen paa Elvevold, unggefær 2de: Mile fra 
hans hiemsted, hvorfra hand hiemkom 8te dager Eftter at barnet var døedt, som da hans Ecte qvinde
Marrite Olsdatter, kund giorde hannem om alt dedtz beskafvenhed, nemlig, at da bemelte barn var 
føedt, døfte bente: hans qvinde det strax, overværende hans Moder Marrite larsdatter tilholdende 
paa samme leenanger gaar, hvilchet barn Eftter 8te dagers forløb bortdøde, forregifvende da barnet 
var tilkommet, skal de have skaaret Naflen paa barnet for nær af, hvor over blodet det forløb, som 
dette da var hannem tilkiende gifvet, giorde hand kiste til det, og Nedlagde det der udj hvilchet hand



da Nedgrof udj sin boe staaende der paa gaarden, hvilchen hengrafet? var bente: hans moder, og 
hans qvinde vitterligt. samme barns
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liig, Eftter at mand derom blef vidende, Er Eftter ærværdige Hr Michel heggel: Residerende til 
Carlsøe Meenighed hans ordre, blefven Efttersøgt, fundet og opgrafvet udj samme boe, af hans 
klocher Adam lambrets: og henførdt til Carlsøen, det hand Nu her for Retten Vedstaar sandt at vere, 
og at det siden blef Nedgrafvet udj Carlsøe kirchegaar.

3 ? videre bekiende benefnte Gabriel, paa vaartinget Nest leden ? 7de: April:, at have haftt legemlig 
beblandelse, og Auflet barn, for ? 5 aar siden, med hans Nu til Ectehavende qvinde, benefnte 
Marrite Olsdatter, før hand kom med hende udj Ecteskab tilsammen, hvilchet barn hand siger skal 
vere døedt kommet til verden og der hun hafde føedt barnet, tog Moderen det En stund der Eftter, 
og gich udj benefnte boe med det, mens hvor hun siden giorde af det veed hand iche. Hvilchet alt 
sammen hand sielf, ydermeere Nu atter her for Retten vedstoed sandt at verre. saa denne 3de post 
om hans Egen giorde bekiendelse indformelder.

Mons'r: Michel hvid tilspurde Gabriel, hvorledis med samme foster var beskafvet, om det var 
fuldbaaren i moders lif, Eller om hand viste om det hafde haftt lif, eller og om der var nogen 
overværende, Endten der det blef født Eller blef begrafvet.

til det første siger hand at det var iche fuld baaren, thj det siundis iche nogen barneskabning paa det,
dernest svarede hand at hverchen hand Eller nogen var overværende da hun føde det til verden, og 
iche da det blef hengrafvet, mens forholder sig, som hans forhen bekiendelse derom, omformelder, 
men hand legger denne forklaring dertil, at paa anden dagen førEnd hun føede Skulle hun hielpe 
Gabriel at udsette En fembørringsbaad hvor hun da imidlertid blef klemt imellom baaden og 
Nystdøren, saa hun der over
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fich skade og føde sit foster før Rette tiden var. 4 ? End Meere bekiender hand, Nemlig bente: 
Gabriel at ungefær for ? 7 aar siden skal hand og udj sammenblandelse havet Auflet 2de: ganger 
barn Med et løst qvindfolch ved Nafn Cathrina Mathisdatter, da thiennende hans Nu Sal: fader 
Erich halfvors:, boende paa samme leenanger gaard, hvor af det første siger hand kom dødt til 
verden, det hand sielf giorde kiste til og lagde det udj, og saa tilligemed bente: Catrina begrof det 
udj bente: boe. fleere siger hand her om dette barn ej at vere vidende.

Mens det andet da imedens hun gich med det, blef det kundbart, at hun var med barn, hvilchet da 
hun Eftter barnefader blef tilspurdt, gaf hun skyld paa En vaarfælle, som hafde Reist til findmarchs 
fiskerige, og der det Endelig kom til tiden hun skulle føede, døde hun tilligemed sit foster og blef 
begrafvet udj Carlsøe kirchegaard.

Mons'r: Michel hvid tilspurde bente: Gabriel, om det første barn, som hand hafde med denne 
Catrine, var fuldbaaren eller iche da det blef føedt til verden, og om det hafde haftt lif; Derpaa 
giorde hand dend bekiendelse, at det hverchen var fuldbaaren, iche heller hafde haftt lif; thj da det 
blef føedt var det allene som et lefret bloed, forklaret derhos, at En dag hun skulle gaa i skouven, 
var Madmoderen vred paa hende, hvor over hun var ilde tilfredtz, drog saa i Skouven at hendte Ris 
til fædmad, da der var temmelig dybt Snee, og tog saa haardere i arbejdet End hun kunde taale, hvor
over hun en timmis tid Eftter hun kom af Skouven føer Ilelde og føede u=tidigt.

Synderinden benefnte Øllegaar Michelsdatter som og til dette ting var indstefnet, og Stefningen
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af forbemte Stefnings Mend blef afhimlet, lofligt at vere forkyndt, blef dernest løst og leedig 
fremstillet her for Retten, Som der hos frjvillig bekiender, at for bemelte Gabriel Erichs: af 
Noor=Leenanger, som Er hendis Moders halfbroder, hand at vere hendis Rette og sande barnefader 
til sit barn hun Nu anden paaskee dag nestleden, haver føedt til verden, og Eftter fiorden dags forløb



bortdøede det;

videre Eftter tilspørsel, kand hun iche benegte Jo, at vere hende forhen vidende, hun at vere bente: 
Gabriels halfsøsters datter.

2) ? Bekiender hun Nu her for Retten, og frjvillig tilstaar, at bente: Øllegaar, ungeferlig for 2de aar 
siden, iligemaade, og skal have auflet Enda et barn, med samme benete Gabriel sin Morbroder, 
samme hendis foster bekiender hun, da det kom til verden, var overværende Gabriels Moder Marite 
Larsdatter, saa og bente: gabriels kone, Marritte Olsdatter som Eftter at de hafde søbt barnet, døbte 
bente: Marrite Olsdatter det, og kalde det Bryrde, og henlagde det saa paa gulfvet, til Moderen som 
loed der, der Eftter gich bente: qvinder ud, hvor Eftter strax indkom, Gabriels sin kone med 3 
Stocher Raa Birche ved, og lagde paa Ilden, gich strax ud igien, og lugte døren til paa huuset, hvor 
Eftter der blef saadan Røg udj huuset, saa at hun som paa gulfvet laaed med sit spæde foster motte 
snart omkomme af Røg, hafdet hun iche verret saa megtig, dog med stoer besverlighed, krøb hun 
frem og fich døren aaben, saa at Røgen gich ud af huuset. Noget der Eftter kom igien oven bente: 
Marritte larsdatter, og Marritte Olsdatter, og tog da
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barnet fra hende, gich ud, og var borte udj gabriel sin Stue Med det, Natten over Indtil om 
Morgenen, da de igienkom, og lagde det hos Moderen, og Eftter 8te: dagers forløb døede det saa, da
Nu samme barn var døedt klæde bente: qvinder det, og lagde det saa hen udj En stoer gl: kiste 
staaende udj huuset, Indtil bente: gabriel sielf hiemkom, som var borte udj sommer Arbejde, 8te 
dager Eftter barnedtz døed kom hand hiem, hvor hand da giorde kiste til det, og der udj Needlagt, 
begrof hand det saa udj sin boe staaende paa gaarden;

Eftter Nermere tilspørsel og barnedtz bortdøed, og om det var saa at de hafde skaaret Naglen for 
nær af dertil hun svarede hun ej der om andet viste End da barnet faldt fra hende, sledis Naglen af 
paa det hvor over det fich skade, saa det bløtte Stosse?, hvilchet der det Eftter 8te dags forløb 
hendøde.

Disligeste Eftter tilspørsel benegtet hun, at hendis hosbonde, hun da saavelsom Nu thiente, Nafnlig 
Stephen Ols:, tilholdende paa gaarden leenanger og bemte gabriel sin Moders Ecte Mand, at hand 
om dette hendis barns omgang, aldelis iche derom var Ringeste vidende, iche heller kunde hand 
formerche det paa hende da hun gich med det.

Øllegaar blef tilspurdt om det deche, Over hulfvet paa taget, hvor Røgen skulle udgaae, var oplagt; 
da Marrite Olsdatter lagde den Raae ved paa Ilden, dertil hun svarede, At der ej var lagt noget paa 
hullet paa taget, mens ganske aftaget.

Dend udj agten forhen Nafngifne Marrite Olsdatter bente: Gabriels sin kone som Er beskyldt, at 
have Auflet Et barn med bente: sin
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mand, før de kom udj Ecteskab tilsammen, var og til dette ting tillige Med, bente: Gabriel sin 
Moder Marite larsdatter, Indstefnet.

hvornest Stefnemaalet blef af Bondelensmanden Niels Niels: lemming, og Povel lars: af Carlsøen 
Eftter loven afhimlet, at vere dennem lovligen forkyndt.

Og dernest blef merbente: Marrite Olsdatter, benefte Gabriel sin Ecte qvinde fremstillet for Retten, 
hvor hun da frivillig bekiender det samme, og eenstemmende, som forbenefnte: hendis Mand, her 
forhen bekiendt og tilstaaet haver, saavidt det barn er angaaende, som hand med denne sin Nu Ecte 
qvinde, førEnd de kom udj Ecteskab tilsammen, og hafde i løsagtighed tilsammen Auflet, forklarer 
og Med fosteris omgang og fødsel samt Nedgrafvelse, at verre i alle maader saaledis tilgangen, som 
Manden gabriel, til forren haver bekiendt og i agten findis indførdt. til hvilchen Ende samme 
bekiendelse, Er blefven hende ord fra ord lydelig oplæst; saavidt hende vedgaar.

der Eftter blef gabriel sin hustrue, tilspurdt, om hun iche hafde vist, af dend bloskam og skørlefnet, 



som hendis Mand, med sin Søsterdatter haver holdt, hvor lenge det haver varet, og hvorfor hun iche 
har angifvet det, Endten for geislig eller verslig Øfrighed, Item om hun iche haver veret vidende om
det barn, som gabriel og øllegaar haver Auflet føed og Nedgrafvet udj dølsmaal, og om hun kand 
Negte, noget af det, som samme Misstædere har bekiendt Nu her for Retten udj hendis paahør, saa 
vidt hende der af kand vedkomme.
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Til det første svarde hun, at hun iche kand Negte hun Jo var deris onde lefnet, vidende, og det siden 
hun kom i Ecteskab med sin mand gabriel, som Er til 4re aar siden; til det andet svarede hun, at hun 
var forbødet af sin bente: Mand, og bente: Øllegaard, ej at motte aabenbare det, hvilchet hun derfor 
ej heller tørde; til det 3die svarde hun iche at kunde negte eller fragaa, hun Jo var vidende det 
dølsmaals omgang med det første Auflede barn, hendis Mand og Øllegaar haver sammen Auflet, og 
giør derhos dend bekiendelse at hun Søbte og vasket barnet, og Eftter det var dødt klæde hendis 
vermoder bente: Marrite larsdatter det og henlagde det udj en stoer gl. kiste. Indtil gabriel kom 
hiem, da hand giorde kiste til det, hvor Eftter hans Moder, lagde det der udj, og gabriel begroe det 
saa udj boen, som hun dog iche saae, mens vel viste af det.

Endelig og, blef fremstillit gabriel sin Moder bente: Marrite larsdatter for Retten, og blef 
exsaminerit og tilspurdt om hvis hende kunde angaae, denne forommelte sag vedkommende.

Monsr. Michel Hvid tilspurde bente: Marrite larsdatter om, hvor lenge hun har haftt kundskab, af 
det u=blyelig løsagtige lefnet, som hendis Søn, og Datter Datter har øfvet tilsammen, hvorledis hun 
kunde bære over sin samvittighed, at dølge saadan afskyelig bloeskam, og om hun kand Negte, End 
ogsaa at have lagt Dølsmaal, paa det i dølsmaal føtte foster eller kand imodsige noget, af det, som 
de andre Misstædere her for Retten, som sig sielf og hende har bekiendt. begierrer derforre samme 
bekiendelse for hende maa forrelæsis, for at fornemme om noget der imod har at sige.
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Til det første svarde hun, at hun iche viste, af deris onde lefnet sammen, før End Øllegaar føde det 
første barn, og da advarte hun hende, at hun skulle bede gudbevare sig, fra iche at komme saa igien,
men Øllegaar, saavelsom gabriel, truede hende, at der som hun aabenbarede det, hun gaae samme 
gang med dem. dernest angaaende det dølsmaal om det føtte foster kand hun iche Negte hun Jo 
afviste, og svøbte det Eftter det var dødt dernest blef dend exsamen, som med de andre holdt hende 
forrelæst, hvorpaa hun tilstoed alt det som de andre hafde bekiendt, at vere tildraget med barnedtz 
fødsel, Nemlig det første barn som Øllegaar hafde med gabriel, forklarer og Nu samtlige her for 
Retten, nemlig gabriels qvinde, Øllegaar, og Moderen Marite at fødselen overfaldt Øllegaar saa 
hastig, at hun iche kunde Raabe nogen til hielp, men qvinden Marrit Olsdatter var dog i stuen 
tilstæde hos hende, som hun Nu sielf for Retten tilstaar, og var hende behielpelig udj barsel Nøden, 
men da Moderen sielf høre barnet var føedt, blef hun saa forbauset at hun falt ned i døren, og Eftter 
at hun kom til sig igien, kom hun ind i stuen ned og saae, at barnet blef optaget, og søbt af qvinden 
Marrite Olsdatter. derpaa tog Marrite Olsdatter barnet til sig, og lagde det til sit brøst, om natten, 
tilligemed sit Eget barn, og om morgenen leverte hun barnet til Øllegaar igien, som beholde det 
under sin varetegt i 8te dager. Indtil det da døde. Eftter Nøje tilspørsel, til begge
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qvinderne Marrite larsdatter, og Marrite Olsdatter om de iche viste nogen aarsag til barnedtz døed, 
svarede Marrite larsdatter, at hun Meente dend fornemmeste aarsage var at det iche var fuld baaret, 
thj af Naflen siger hun det hafde Ingen skade; angaaende Nedgrafvelse, da kommer hendis 
bekiendelse overeens med de andris.

Mons'r. Michel hvid, tilspurde ærværdige Hr. Michel Heggel: disse synderis siæle sørger, som har 
bragt dem til bekiendelse, i første tid, da de haver vedstaaet deris synder, om hand viste Nu noget 
videre, sagen kunde thienne til oplysning eller haver hørdt nogen videre bekiendelse af dem, End 
som alleRede Nu i agten Er forfattet, hand det da ville behage at tilkiende gifve.



dertil Hr. Michel svarede Nej, at hand ej viste, Eller haver hørdt Meere, fangernis misgierninger 
angaaende, End hvis som for hen udj agten Er omformelt.

Eftter at da iche videre i sagen var at agere, føjede propritariens fuldmegtige, sin iRettesettelse over 
disse delinqventer, i følgende terminis. gabriel Erichs: som iche alleniste befindis En 
blodskammere, Eftter hans Egen tilstaaelse, om dend begagne synd med hans Søsterdatter, Mens 
End og saa skyldig med Raad og daa, i saa mange u=gudelige letferdigheder, og barnefødtzelens 
dølsmaal, baade Med denne syndere Øllegaar saavelsom med sin Egen qvinde, Item med dend 
bortdøde Synder Inde Catrine Juchumsdatter, hvor udj hand i enhver misgierning har giordt sig 
skyldig til døden paastaaes i kraftigste maader, hand med En exemplar Straf, andre til forskrechelse 
og afskye maa blive hendømt.
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Øllegaar Michelsdatter, som saavitterlig, og u=undskyldelig, har besmittet sig i bloeskam med sin 
Egen Morbroder, og Er blefven haarnachen i synden, saa at hun med ham har Auflet 2de: barn; 
paastaaes iligemaade at blive dømt til at lide, saavel for de misgierninger, som for sin fødsel i 
dølsmaal, Eftterdj hun iche har aabenbaret det, mens søgt at skiule sin store undskab, af hvilchet 
Enhver medfører lofvens forbrydelse.

Marrite Olsdatter, som iche har kundet Negtet, før End sit Ecteskab med denne misstædere, gabriel 
Erichs: at vere af hannem i u=ære besvangrede, og det samme iligemaade i dølsmaal, Er føedt, og 
til Nerværende tid skiult, vil formodis iche at kand undskyldis Jo at have giordt sig til døden skyldig
Eftter lovens Sag?920: art: 8te:

Endelig for de 4de: disse blodskienderis Moder Marrite larsdatter, Eftterdj hun haver veret saa 
u=gudelig, ej allene at legge dølsmaal, paa sinne børns vederstychelig omgiengelse, Mens End og 
saa, verret med videre, og hellere i dend fordulte barnefødsel, i hvilchet mand har aarsag at tvile, at 
moer kand vere underløbben, og saaledis ved sin uanstendige dølgelse, verret stoer aarsag, at En 
daabelt blodskam Er bedrefven, paastaas i krafttigste Maader, at saaledis bliver straffet, at det maa 
blive til En skrech og afskye for andre slige letsindede syndere.

deris boes laader angaaende, da i hvor vel det Er vel bekiendt, de indtet at vere
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Ejende, End iche saa meget, dend hidtil anvende bekostning paa deris fengsel opløbber, maa dog 
bruge lovens Maade at paastaa dedtz forbrydelse til herskabet, og saaledis i alle disse poster 
peremtoria begierer En Retferdig dom, saaledis at Synd og ugudelighed Maa blive udRydet.

Dommeren giorde tilspørsel til samtlig Syndere om de hafde Noget Meere at paastaa, Eller at lade 
Indføre i sagen, Derpaa de svarede at de hafde bekiend alt hvis de viste, og hafde ej meere i sagen at
indføre, mens begierer En naadig dom, for deris grofve misgierninger.

Dommeren optog sagen til doms til i morgen, da Synderne haver for Rette at Møde og anhøre 
Endelig dom for deris bedrefne misgierninger.

Dend = 30 Lujus blef Retten atter igien honoreret, af Kongl: foget, Sorenskrifveren, og samtlige 
ovenmelte laudRettet; som da først blef forkyndt Eftterskrefne bøxselsædeler,

1) En bøxselsædel udsted af Kongl: foget Sr Andreas Tønder til lars lars: paa ? 2 1/2 pds: fiskis 
landskyld udj Schaarøen, af de Rosenkrantzes goedtz, var datterit Grundfiord d=29 junj?1718.

2) ? af Mons'r: Michel hvid udsted til hans Ollufsen, paa ? 18 mk: fiskes leje udj Søerleenanger, 
Baron de Pettersen tilhørrig, og det af den ? 1/2 vogs leje, som Misstæderen gabriel Erichs: forhen 
har besiddet, var datterit d=29 Junj?1718.

3) ? udstæd af bemelte Hvid, til aamund hansen, paa 18 mk: fiskis leje udj Noerleenanger, som 
misstæderen gabriel Erichs: hidtil har beboet, var datterit d=29 Junj 1718/:
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4) ? udstedt af hans hansen haarsens, til Niels Sifvers: ? 1 vogs lejhe udj Sandvær, som ifver 
haagensen Er fra døet, hvis Enche hand igien har bekommet var datterit d=16 Octobr: 1716.

Sr: hans Joensen kiil tilholdende paa sit kremmerleje paa Bensjord, fremkom for Retten, gaf for at 
haver veret foraarsaget, til dette ting at lade indstefne Lars Jons: boende paa Tønsnes her i 
tingstædet; for Nogen ærRørrige skieldtzord hand Nest afvicte Nytaarsdag paa Tromsøe Præstegaar 
Eftter Prædichen var forRettet, talt haver dem hand formeener sig skal vere anRørende.

Dend Indstefnte blef 3de: ganger paaRaabt mens befandis iche at vere her tilstæde ved tinget, ej 
heller Erbøed sig nogen paa hans vejne sagen at tilsvare.

Hvornest Citanten fremstillet sine Stefnismend, som var hendrich Anders: Balsnes og hemming 
Jens: kalslet, her for Retten Eftter loven afhemlede Stefnemaalet, af disse ord, at Eftter hans Joensen
Kiils ordre, Romt 14 dager siden, haver veret hos Lars Joensen boende paa Tønsnes og forkyndt 
ham Stefnemaal, Nu til dette ting, at møde bente: hans Joensen Kiil, i Retten og der at anhøre 
vidnisbyrd hand agter at føre, over ham for de skieldtzord, hand udj sin fraværelse paa tromsøe 
Præstegaar passerit Nyt aarsdag Nestleden, saa og dernet til sagen at svare.

Som Contraparten Ej Indfandt sig Eftter Stefnemaalet, fremførde hand sine vidner hvor da 
fremkom, Joen Christophers: balsnes, gunder Christophers: Selnes, og Hans bendts: finnes, hvorda 
Eden blef for dennem ordlydende oplæst, og forreholdt, sin sandhed i denne sag at udsige
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som da de 2de blef udvist, imedens Joen Christophers: aflagte sit vidne, og Eftter at hand forhen 
med opRagte fingre aflagde sin Corpolig Ed, udsiger og vidner hand saaledis, at Nyt aarsdag paa 
Tromsøe Præstegaar, Eftter gudtzthienniste i kirchen var forRettet, kom hans Joensen Kiils søn 
Nafnlig thommis hans:, da sit Logement og tilhold hafde paa Præstegaarden, En liden Carel 
imellem hannem og bente: Lars Jons: søn, hvilchet hans fader lars Jons: fornam, som og var samme 
tid der tilstæde, giech strax op paa mallet lofttet, og strax der Eftter kom hand Ned paa gaarden 
igien, sagde hand hvor Er Nu hand thommis dend svine hund hand er en stoer kahrl, men fader hans
Er En tiuf alligevel, dertil svarde vidnet ham strax, og bad ham iche skulle snache saadanne ord, Ieg
har aldrig hørdt, dend mand har staalet noget. Ja hand har staalet En vog fisk fra mig, dertil vidnet 
videre svarde ham, om hand kand have giort Eder udRet, derfor saa har hand dog iche veret udj 
Eders Huus og staalet dend, dertil hand iche svaret ham noget, Mens gich til Søes og foer hiem, om 
morgenen, som der da og var prædichen paa tromsen, kom bemelte lars Jons: igien til kirchen hvor 
da bente: thommis hansen, for prædichen talde til bente: lars Jons: med tilspørsel om hand vil staa 
med de ord hand i Jafttis? hafde talt, Ja svarede lars, de ord som ieg haver talt kand ieg sagde staae 
med, og gich saa i kirche, og loed sig bethienne med alterens Sacramente, videre hafde dette Vidne 
hverchen seet heller hørdt sagen angaaende,

dernest fremkom Gunder Christophers: og Eftter hand med opRagte fingre aflagde sin Corpoli Eed 
at sige sin sandhed i denne sag, hvor hand da udsiger og vidner det samme som Joen Christophers:
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udj sit giorde vidne, vunnet haver, at hand hørde at da lars Jonsen kom ned af loftet, sagde hand 
hvor Er, Nu dend stoere Kahrl, Sønnen hans, hans Joens: Kiil, hans fader Er dog en tiuf adligevel, 
dertil siger, at det forrige svaret, at hand har aldrig hørdt at dend Mand har staalet noget, Jo sagde 
hand, hand har staalet En vog fisk fra mig, meere Eller videre viste dette vidne iche at af sige, sagen
angaaende.

det 3die vidne Nafnlig hans bendts: fremstoed og med opRagte fingre aflagde sin Corpolie Ed og 
dernest vidner at som hand kom gaaendis oven af fra gaarden paa Tromsen, hørde hand at lars Jons: 
sagde hand Er En tiuf, dertil svarde det første vidne, snach iche saadanne ord Ieg har iche hørt dend 
Mand har staalet noget derpaa svaret lars Jons: og sagde hand er En tiuf, hand har staalet En vog 
fisk fra Mig. Videre hafde dette vidne at vidne, sagen angaaende;

Citanten var begierende, og paastaaende, at hans Contra part, som ej villet til dette ting møde, motte



af dommeren forreleggis laudag til Neste tings holdelse her i tingstædet, at møde, til sagen at svare, 
med videre lovmaal hand da agter over hannem at føre, med paastaaende Dom. dennegang saaledis 
afsagt.

Som dend Indstefnte lars Jons: iche Eftter Stefnemaal, denne sinde har villet Mødt, forreleggis Nu 
lauddag til Neste ting, her i tingstædet holdende, Eftter Stefnemaal at Møde, og til sagen at svare, 
Eller og at have skade for modtvilig udeblivelse, til hvilchet ting Citanten og haver at Møde sin sag 
nermere at udføre.

268.

fogden loed Indføre, at saasom dagen var til Ende, og helligdag i morgen tilstunder, derforuden Er 
tingdagen beRammet i Senniens fogderie, Eftter 2de dagers forløb, saa at de sager som Nu her til 
dette ting Er indstefnet iche kand forretagis denne gang, formedelst dend korte tid skyld, Mens 
beRoer til Neste ting, hvor da Enhver kand have sit Ret ved forregaaende lovlig Stefnemaal at siøge
og tiltale.

Hernest blef dend i gaard optagne Dom, over da forommelte Misstædere lydeligen for dennem 
afsagt, og var af Eftterfølgende indhold.

Gabriel Erichsen, som paa frj foed, og frivilligen haver giordt sin bekiendelse i gaar her for Retten, 
Nemlig at hand 2de ganger haver auflet barn med sin halfsøsterdatter Øllegaard Michelsdatter, og 
dermed bedrefvet blodskam, som strider saavel baade imod Gudtz lov, som voris høypriselig lov af 
Paginæ ? 536: andet art:, Saa og verret medvidere udj det første hendis barns, saavel dødelig, som 
dedtz hengravelses Stiltiendis omgang, hvor om agten Nermere og fuldkommeligere giør det 
forklarligt. dernest Eftter Egen videre bekiendelse tilstaar og udsiger, at have Auflet Et barn med sin
Nu til Ecte havende qvinde Maritte Olsdatter før End de kom udj Ecteskab tilsammen Med hvilchet 
barns fødzel /:uden dend ordentlig maade som i saamaader dertil skulle brugis:/ hand tillige med 
bente: sin Nu havende qvinde, dedtz omgang med hende haver veret sammeneenig, saa at dedtz 
fødsel, Endeligt, samt hengrafvelse, dem allene ichun har veret bekiendt. for det 3de: Erfaris og af 
hans Egen frivillig giorde bekiendelse, hand dedtz foruden nogen tid forhen, skal 2de ganger havet 
auflet barn med dend Nu hendøde Cathrine Juchumsdatter, da thiennende hos hans Sal: fader Erich 
halfvorsen hvor hand med det første hendis barns tilkommelse, tillige med hende haver omgaadis 
udj dølsmaal saavel med fødselen, som med hengrafvelsen, da

269.

for saadanne hans oftte giorde misgierninger, Nemlig, størst 2de ganger blodskams bedrifvelse med 
sin Søsterdatter, dømmis hand derfor Eftter lovens 6te: bogs 13 Cap: 14 art: at miste sit liv.

dernest som hand haver udj dølsmaal omgaadis med sine 3de: udj u=bluelig løsagtighed Auflede 
børn deris bortfald, og paa et u=ordentlig sted Stiltiendis dennem sielf hengrafvet, hvorfore samme 
gierning ansees af lige straf, som de der føder udj dølsmaal, bør derforre Eftter lovens 6te: bogs 6te:
Capt: 8te: og 7de: art:, Eftterat hand Er halshuggen, da hans hofvet at settis paa En stage, og 
Endelig som hand saa tidt og oftte haver begaaet saadanne grofve misstædigskee gierninger bør 
derforre kroppen henleggis paa Stejle, andre slige u=dædigsker Mennisker til skrechelse og afskye. 
samt og Endelig dedtz foruden at have sin boedtz laad til sit herskab forbrudt.

Hvad sig Synderinden Øllegaard Michelsdatter hendis begangne Misgierninger anbelanger, da som 
hun Nu her for Retten frj villig haver giordt bekiendt og tilstaaet, at have auflet 2de ganger barn udj 
blodskam med denne sin Morbroder Gabriel Erichsen, hvorforre hun Eftter lovens 6te: bogs 13: 
Cap: 14: art: hendømmis at miste sit liv. Og Endskiøndt hun udj sin bekiendelse tilligemed de andre 
hos værende qvinder, bekiender det første af disse 2de hendis barn skal vere levende kommet til 
verden, og Eftter 8te dagers forløb Er hendøedt, saa dog adligevel kand denne hendis /:saa vel som 
deris:/ i saamaader giorde bekiendelse ej statueris, saa som hun tilligemed de overværende qvinder 
haver det forduldt, og derhos veret med videre udj det Stiltiendis hengrafvelse paa at u=ordentlig 
stæd; thi
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ansees hun da for samme dølsmaals giernings bedrifvelse at vere samme Straf undergiven, som de 
der føder udj dølsmaal, hvorforre hun Eftter lovens 6te: bogs 6te: Capt: 8te: og 7de art: bør hendis 
hofvet at settis paa En stage. Samt hendis Eftterladende Ejendeeler til sit herskab at vere forbrudt.

Hvad sig angaar Synder inden Marritte Olsdatter hendis begangne Misgierning, da som hun her for 
Retten frivillig, og udtungen, haver tilstaaet, hendis Mandtz giorde bekiendelse, i det, at hun førEnd 
de kom udj Ecteskab tilsammen, haver udj løsagtighed auflet Et barn sammen, hvilchet hun udj sin 
bekiendelse tilstaar at vere tilkommet før tiden, og var ej fuldbaaret, saa og tilstaaet, Eftter hendes 
Mandtz videre giorde bekiendelse, da samme barn tilkom, haver de begge alleniste det veret 
bekiendt, og stiltiendis med fødselen, samt barnedtz bortgrafvelse, veret sammen eenig, saa hun 
dermed haver i modgaaet dend ordentlig Maade, som i de tilfælder burde at vere. da for saadan i 
dølsmals barnefødsel, og dedtz u=lovlige omgangs Medfardt, ansees hun til straf, for samme hendis 
gierning at lide og undgielde Eftter lovens 6te: bogs 6te: Capt. 8te: og 7de: art: at miste sit liv, 
hendis hofvet at settis paa En stage. saavelsom sin boes laad til sit herskab at verre forbrudt.

Endelig og Belangende Mistæderen Gabriel Erichs: Moder, Maritte larsdatter, hendis sag 
angaaende, da haver hun frjvillig her for Retten bekiendt, iche at kunde fragaa, Jo at verre vidende 
hendis ovenskrefne Søns Mistædigskee gierningers øfvelse, særlig blodskams bedrifvelse, og om 
det første barn saavel Med føedtzelen som med dedtz døed og bort grafvelse, hvilchet i stæden hun 
som en Retsindig Moder, tilsynden
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at kundet bleven af strafvet, burde haftt det obbenbaaret for sin øfrighed, har derimod Neddult 
samme deris Misgierningers øfvelse, som de over Er bleven dismeere haarnachet udj deris syndige 
og u=bluelige lefnet, og der Eftter fremturet Med deris bedrifvelse: da for saadan hendis dylgelse, 
som det ej andet kand hentydis og appliceris til, End som et Rufferj af hende at vere begaaet, bør 
derforre Eftter lovens 6te: bogs 22 Cap: 1: art:, at Strygis til Kagen, og ved Bødelen her af fogderiet
udføris.

Endelig før Retten blef opsagt, loed fogden fremkalde Postbønderne udj bemelte tingsted, og 
dennem tilspurde om de iche var af ham betalt og gotgiordt deris postpenger for indværende aars 
post at føre.

dertil de alle enstemmende svarede Ja at dennem hver er betalt 2 ort undtagen hans Ottes: oldervig, 
og Jens Villums: søer langenes, hvilche 2de: hver har bekommet ? 1 rdr.

Iligemaade loed fogden for Meeninge allmue og laudRettet af tingbogen oplæse hans Spesialiter 
poster, som paa folia ? 133: og 134: findis anførdt, om her i tingstedet noget af deelene, siden 
Nestholdende ting og til datto Er forrefaldet noget da hannem da derom deris sandferdighed, med et
tingsvidne ville Meddele,

til alt dette svarede almuen saavelsom laudRettet dennem iche at vere vidende noget af Enden af 
deele udj Memelte tid her i tingstædet at vere forrefaldet, hvilchet laudRettet Eftter begier 
Meddeelte derom fogdet tingsvidne.

Som indtet meere ved tinget var at forRette blef tinget dermed dennegang opsagt.

hernest Eftter findis Indførdt verbaliter de Skrifttlig docomenter, som Sr Uldrich Rosenlund, Contra
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Holger Danefær, udj sin sag i Retten haver indlevert, hvor om findis exstraherit paa folia ? 137.

1) ? Stefningen af Eftterfølgende indhold.

Til første ting, anstundende Sommer paa Rotsund holdis, Stevnis Sr: Holger Danefær, for hans 
tvehermede uRigtige vidne og ubeviislige giorde beskylding anglde: 7 tdr: tallig af mig til Bergen 
indførdt, som af Consumptions bethienterne blev antastedt og borttaget, hvilchet vidne og 



beskyldning hand paa ditto Bergens byting d=7 Sept. 1717 har giordt og aflagt, hvor ved mig stoer 
spot og skade er tilføjet, som ieg Nermere til ovenmelte tid skal beviise og for Retten skriftlig lade 
demonstrere, derfor at lide dom Eftter loven og Sagens beskafvenhed, Talvigen dend 12 februarj Ao
1718.

U. Rosenlund

Paa Stefningen fandis forkyndt d=11 May?1718: Rasmus Clemmesen, Thommis Andersen.

dernest fremlagde Citantens fuldmegtige Eftterfølgende Docoment.

Extract af Bergens Bytings Protocol passerit udj Sagen Indstefnt af Consumptions forpagteren 
Christian Justesen Contra Uldrich Rosenlund saavit det Eene vidne udj Sagen Holger Danefærs 
vidnisbyrd angaar.

Holger Danefer Møtte og aflagde sin Eed, sandhed at vidne, derpaa forklarede at i findmarken auflis
iche talg som udføris, men heller indføris, hand sagde og at vide at dend omtvistede tallig iche Er 
Auvlet i findmarken eller Norlandene, Men Er kommen fra Maassøen fra de der tvende ulychede 
Mouschovie forer.

Hr. vice Byefoeget Bagge paa Rosenluns vejne
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Tilspurde vidnet om hand var Nærværende og har seet paa Rosenlund haver kiøbt dend ommelte 
talg;

dernest om hand hafde verit paa det stæd som Rosenlund dend annammede og haver seedt derpaa

3de: om hand haver seedt at talgen er opfischit enten af hausbotten eller af de skibbe som hand om 
vidner? Vidnet svarede til det første at hand iche var nærværende, men viste at det var Muschovi 
tallig, paa fremdelis spørsmaal der om, hvor af hand veed det, kunde Retten ej faa anden oplysning 
af ham End hand sluttet ved sig sielf, at det var Muschovie talg, saa som hand viste at der fiskeedis 
talg ved maasøen af de forulychede skibbe, sagde og at være velkiendt i maahsøen og føris ej talg 
derfra Men vel til; til det andet spørsmaal svarede vidnet ligesom forhen; Til det 3die: svarede hand 
Nej, og at Gud veed det samt de der har faaet talgen. Hr vice Byfoget Bagge erindrede Retten om 
dette vidne iche formedelst sin u=stadighed og u=Rigtighed i hans vidne burde af Stadens 
underfouged tiltalis. Saaledis af Bergens Bytings Protocol Eftter begierd extraheris. Test: JGartner. 
Ligeledis Indlevert fuldmegtigen, Citantens Egenhendig Indleg, af Eftterfølgende Indhold.

Høyagtbahre og velviise Hr: Sorenskrifver! Jeg har indstefnet En mand udj Eders tingsteds Districht
ved nafn Holger Danefær, hvis forhold Øfrigheden, med mange andre got folch, noch som 
Erbekiendt, vil fordj dennesinde forbjgaar det samme videre at repetere. Bemte: Persoen haver Nest 
afvigte høst udj Bergen med villie og forsæt, af Ondskab og had til mig
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der aldrig noget ont af hannem hafde forskyldt, for Consumptions bethienterne, og andre 
vedkommende i ditto Bergen angivet, at ieg dertil Stædet hafde indførdt en deel tallig fra 
findmarken, som tvert imod min angivelse, ej sammestedtz var aulet, men ved de her i landet 
foru=lychede hollanskee Muschoviske Vahrer opkiøbt, og i saamaader veret en angiver til sagen og 
aarsage til ibragte process, skade, og ophold, hvilchet nermere der af kand sluttes og fornemmis: 
1) ? hand var iche med dend Jegt hvor ieg og det angivnetallig var paa. 2: blev hand allene og ingen 
anden paa dend Jegt hand seiglede Med krævit til vidne, 3de: kunde Consumptions bethienterne 
u=muligt vide at lade Stevne hannem, som en u=bekiendt Mand og paa en anden Jegt værende, 
fremfor nogle hundrede Noerfarere som da var i Bergen, dersom hand ej sielf hafdt giordt sig 
bekiendt, og sagen angivet, som bemte: bethientere og saalidis for mig har tilstaaet, Endelig for det 
fierde sees af dend i Rettelagde Ting Protocol Exstract at bemte: Danefer, paa et fremmet stæd, der 
ej var hans verneting, hvor hand iche var pligtig i saadan sag at bære vidne, haver dog meget 
velvillig sammestedtz aflagt sit vidne absolute, at dend paastefnede tallig, var af mig ved Maasøe af 



de forulychede skibe indkiøbt, der hand dog aldrig har seet eller værit tilstæde da ieg samme tallig 
her i landet opkiøbte, som hand og paa Min fuldmegtiges tilspørgelse strax eftter for Retten tilstoed,
og saaledis igien forandrede Ja ganskee ophævede sit vidne, først at hans sluttede ichun ved sig sielf
at det motte vere af dend tallig hand havde omvidnet, og dernest med et absolute Nej, og at Gud 
viste det med videre som for hannem er bleven proponerit, og hans derpaa fulde svar beviisliggiør. 
Da Eftterdj at meere bente: holger Danefer af ondskab og forsæt først har værit aarsag og angivere 
til sagen, dernest aflagt

275

sit vidne uden nogen omstendighed, at dend omtvistede tallig var og de foru=lychede skibbe 
kiøbt /:som ieg hermed ganskee og aldelis for u?Regtig og u=sandferdig beskylder, indtil hand det 
samme bevislig gotgiør:/ og samme sit vidne igien forandret og fragaar, som oven forre Er viist, saa 
hand virchelig baade har vidnet om de ting hand aldrig har seet eller veed, langt mindre kand 
bevise, dernest verit Tvehermedt,? og først u=Rigtig bejaet Et siden et andet, Saa formeener ieg at 
hand for slig ustadighed og ulovlig forhold bør at ansees Eftter lovens 1ste. bogs ? 13 Cap: 21 art: 
ligeledis paastaaer ieg at tidt bente: Danefer, som ved sin angivelse og u=Rigtige vidner har giort 
mig mistincht, hvor udover process og Rettergang mig til stoer skade og tidspille i Bergen er bleven
paaførdt, hand derfore tillige med denne processes bekostning bør at betalle mig i det Ringeste ? 20 
Rixdr: herpaa ieg i alt vil forvente En louskichet forsvarlig Dom. Alten udj findmarken d=20 Octob:
1717 ? Ulrich Rosenlund.

Justisprotokoll Helgøy 1719

281.

Anno=1719 d=19 Juny, holdis Et almindeligt leedingberg og sageting udj grundfiord for samtlige 
Helgøe tingstedtz almue. hvor da Retten blef administrerit og behiendt af kongl: foget Sr: Andreas 
Tønder og Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, disligeste til Rettens behienning, Abraham hans: 
torsvog Joen Olsen hamre, Peer Peers: skar, Andfind lars: Rødgammen, Erich torlefs:, skulgammen,
Rejnholdt gudtorms: Sletnes, Baar Niels. tønsnes, og hendrich Anders: Balsnes alle Edsvorne 
laudRettis Mend.

Eftter at kongl. foget hafde sat deris Mayts: Ret loed hand formeeninge almue oplæsse de kongl: 
allernaadigste forordninger, samt Capittes Taxsten for 1718, hviche alle findis Spesificerit paa 
forregaaende folia ? 150.

dernest blef læst Eftterskrefne bøxselsedeler, nemlig, 1 ? En udsted af Mons=Michel hvid til Michel
Mortens: paa 1 pds. leje i Søer=Lenanger i Helgøe tingsted, som hid Indtil har ligget øde. samme 
beviis var datterit d=21 Juny?1719.

2 ? af bemelte Michel hvid udsted til Christen hans: heggelund, paa 18 Mks. leje udj Snarbye, som 
Jens Christophers: forhen beboeder, og Nu har frasagt sig, ditto bevis var datterit d=20 Juny?1719.

3 ? Blef oplæst En ditto af kongl. foget Sr. Andreas Tønder udsted, til Elias hansen paa?2 1/2 pds 
leje udj Vandvog; som hans graa forhen har beboet, og Nu frasagt sig. Samme beviis var datterit 
d=8 April?1718./

Rasmus Clemmes: af Noer Rotsund udj Schierføe ting hafde Indstefnet til dette ting, Peer Hujas 
find boende udj Lyngen, for gield hand til hannem skyldig Er,

Benefnte Peer Hujas blef paaRoftt men befandis ej at vere her ved tinget, ej heller nogen paa hans 
vejne
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Hvornest Bondelensmanden Niels Niels. fremstoed og bekreftet at samme persoen var lovlig 
Stefnet.

Citanten loed producere sin fordring, som udj alt opløber til ? 69 w: 1 pd. 12 Mk:, beRegnet til 
penger Eftter landegang, a: vogen ? 3 Mk: Er saa ? 34 rdr. 4 Mk: 8 sk: her om dennegang saaledis 
afsagt.

Som debitoren Peer Hujas iche har villet møde til dette ting Eftter loulig Stefnemaal, saa forreleggis
ham lauddag til neste ting Eftter Stefnemaal at Møde og til sagen at svare, eller og at skade for 
mutvillig udeblivelse.

Hans Joensen Kiil, som paa Nestholdende leedingsberg ting hafde indCiterit lars Jons: Tønsnes for 
skieldtz ord hand hannem hafde tillagt, var Nu til dette ting atter indstefnet.

Benente lars Jons: Møtte her for Retten, og udsiger, at hand iche kand mindis, at hand skal have talt 
de ord om hans Joens: Kiil som vidnerne forhen? har vunnet, og siger derhos at hand iche veed eller
kand sige andet om bente: Kiil, End alt hvis Erligt Er i allemaader. Saasom hand bekiender at have 
veret druchen, da samme forseelse skulle vere begaaet.

Kongl. Mayts foget Sr Andreas Tønder hafde ladet til dette ting Indstefnet Eftterskrefne Mender for 
førrenskabsnegtelse Nemlig, Niels Anders. leenanger, Olle Anders. ibid. Aamund Hans; ibid. Hans 
Olsen ibid. Peer Pers. Hvalshousen, anders Jachobs. vandvog, og Elias hans. ibid. hvilche Personer 
afReijste i vaar før fogden og Skrifveren fremkom, da de til vaartingene skulle Rejse.

Paa bemeltes vejne talte Hr Michel heggel: og refererer at de iche haver giordt det af mudtvillighed,
mens deris Store Nøed og trang foraarsagedet, hvor over fogden loed sine prætentioner falde.

fogden tilspurde for Retten ærverdige Hr. Michel heggelund, Residerende til Carlsøen; saavelsom 
ærvædige Hr Niels
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Olsen som Tromsøe kald Nu bethienner Eftter sin Sal. faders døed om de iche hafde heste, og hvor 
til de dem bruger, de da der om ville give ham deris svar, dertil de svarede at de iche kunde Negte 
de Jo har hest; Mens iche bruger dem til nogen Joerd auling, saasom her i fogderiet iche kand saaes,
iche heller bruger dem til deris høe, mens maa føre det paa baader, Mens ichun alleniste bruger dem
til at kiøre sig ved Med om vinteren imedens føret Er.

Iligemaade Eftterspurde fogden inden Retten, Eftter de hannem tilsende Mangels poster 4 de: 
angaaende de huusmender som iche 1714 Er anførdt men at verre udelaadt begierede herom 
laudRettis vidende hvor samme huusmender ere henbleven; hvornest fogden Nafn gav dem, som ere
Niels Andersen Qvalshousen, Jens Jens: Søerlangenes, Jens Christophers. Balsnes, og Edskeld lars: 
til dette svarede laudRettet, at dend 1st: har tagen Jord i NoerLeenanger, 2den tog der Eftter 
thieniste, dend 3die: har taget Jord paa Snarbye, og dend 4de antog sig at vere Mestermand, og boer
Nu paa Jord i Senniens fogderie.

fogden tilspurde og Postbønderne udj bemte: tingsted om deris Postpenger, dertil de alle svarede 
dennem at vere levert hver ? 2 ort, undtagen hans ottes: og Jens Villums: som hver hafde bekommet
1 rdr for Posten at føre indeværende aar.

Iligemaade Eftter tilspørsel svarede Almuen iche her i tingstedet siden Nestholdende leedingsberg 
ting Er faldet noget vrag; ej heller af de andre sorter som paa Neste ting udj samme tingsvidner Er 
ommeldet.

Som Indet Meere var at forRette blef tinget og Retten dermed opsagt.



Justisprotokoll Helgøy 1720

293.

Anno=1720 d=18 Juny holdis Et sædvanligt leedingsberg og Sageting paa Norgrundfiord, for 
samtlige Helgøe tingstedtz Almue. hvor da Retten blev administrerit og bethiendt af Kongl: foget 
Sr: Andreas Tønder, Sørenskrifveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens behienning, Abraham 
hansen torsvog, Erich Peers: hersøen, hans Siurs: Rebbenes, Peer Pers: Noerskard, Erich torlefs: 
skulgammen, Baar Niels: Tønsnes, hans ottesen oldervig, og Jon Olsen hamre alle Edsvordne 
laudRettis Mend.

Eftter at Kongl: foget hafde sadt deris kongl: Mayts Ret blef dernest for Meeninge almue forkyndt, 
samtlige de kongl: fororninger, og andre høye Øfrighedtz ordre, læst og forkyndt, som paa forhen 
Neste ting Specialiter paa folia ? 155: og 156: exstraherit Er indførdt.

En og blev oplæst En kongl: forordning angaaende adskilligt Justitien andgaaende, datterit 
Kiøbenhaun d=31: Martj ? 1719/:

Eftterskrefne Dannemend, hans graa langesund, Claus Christens: Tisnes, Niels Andersen grøtnes, 
gabriel Sørensen hamre, Jacob Jensen laudvold, Rasmus Rønnelsen Sandnes, Christen Christen 
Reinsvold, og Peer Ejlersen Maasvær, hvilche alle bleve
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tilneste og anbefalet, at Indfinde sig for velEdle Hr Laudmand Angel, at aflegge Ed, saa de til Neste 
aar kand bethinne Retten,

dernest blev for Retten forkyndt En bøxselsædel udsted af ærværdig Hr: Niels Olsen Thulesius, til 
Ander Peers: paa 1/2 vogs leje udj Raunefiord En af Præstboes Jorder til Tromsen, hvilchen part Ere
dend som hans Moder tilforen har bebychet, og Nu for hannem opladt. samme fæstebref Er udsted 
d=28 May?1720/:

Noch 1: ditto udsted af Mons'r: Michel hvid, som forvaltere paa Hr. Baron de Pettersens 
Jordegoedtz udj Tromsøe fogderie, til Jens Jens: paa?18 Mks. leje udj Snarbye, som Er 
Sorenskrifverens afsignerede Jord, hvilchen Jordepart Sal: Sanders Enche før har beboet og Nu 
samme Jens Jens: Ecte, samme datterit 1720 d=19 May/:

End og En ditto af Ærverdige Hr. Oluf Oudensen Pastor til Tromsen, paa 1 pds. leje udj Tønsnes En 
af Præsteboels Jorder; var datterit 1712: d=1 Augsutj/:

Noch En ditto udstedet ? 1696: d=2 Desembris af ærværdige Nu Sal: Hr Niels Bredal, da Pastor til 
Tromsen, paa 1 vogs leje udj Noer Langenes, En af Præsteboels Jorder og det til Joen Nielsen.

Hans heggel: hafde til dette ting lovligen ladet indstefne, Jørgen Peders: af Carlsøen, for En greene 
hand sig har bemegtiget, som fangen af Leenanger marrite larsdatter var tilhørende;

beneftte Jørgen Peers: blev paaRaabt, mens befandis iche at vere her ved tinget tilstæde mens var 
afReist thj paastoed Niels Niels: lemming, som paa Citantens vejne Comparede, at hannem Motte 
forreleggis lauddag til Neste ting. Er da dennegang herom afsagt,

Som Jørgen Peers: iche dennesinde Eftter stefnemaal har villet Mødet, saa forreleggis hannem 
lauddag til Neste ting Eftter lovlig Stefnemaal.
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at møde, og til sagen at svare, Eller og at have skade for modtvillig udeblivelse.

Sr. hans Joensen Kiil, som til leedingsbergting?1718, hafde Indstefnet, dend dannemand Lars 
Jonsen boende paa Tønsnes, var Nu atter indstefnet at overbevise bente: Kiil de errørige ord hand 



hannem hafde paasagt med videre doms paafølgning.

Bente: Lars Jons: Møtte Nu sielf, og sagde sig at vere lovligen Stefnet.

dernest Indlagte Citanten sit Skriftlig Indleg af d=13 Sept: 1719, som ordlydende paa folia?165: 
skal indføris.

dernest udsiger lars Jons: iche at kand overbevise ham noget uErligt paa, Mens refererer sig til sit 
forrige paa Nest holdende leedingsbergting, hvilchet hand Endnu atter igientager og ymyg afbeder 
sin formastelse imod hans Joens: og sagde sig ej at vide eller kunde paasige bente: hans Joens: 
saavel som hans Søn thommis hansen, andet End alt hvis Erligt Er i allemaader; og som vel Egner 
og instaar Erlige folch i alle Maader.

HvorEftter da hans Joens: formedelst got folche intersesion loed sig beqvemme til forladelse med 
de paastaaelse hand udj afsigten kunde blive purgerit for samme errørige tilleg,

Videre hafde parterne iche i sagen at indvende mens Eftter deris foreening var derom En Kiendelse 
paastaaende. Er da her om saaledis udj sagen afsagt og dømt.

af denne sags agerende tingagt, erfaris Noch af de førde vidner, lars Jonsens store og grove 
formastelse, med errørige tilleg paa dend Dannemand Sr Hans Joensen Kiil, hvorfor bente. lars 
Jonsen her inden Retten har deprecerit til hans Joensen med afbedelse omforladelse
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for denne sin formastelse imod ham, saa som hand da samme tid har veret druchet, og derfor ej viste
hvad hand talde, og sagde ieg Nu og ej andet at kunde paasige bente. Kiil End alt hvis Erligt Er i 
allemaader, hvormed hans Joensen loed sig da vere med fornøyet hvornest da dend sag bente: hans 
Jons: vedkommende dermed vorder Endet, saa at samme sag Errørrige ord og tilleg, iche bør 
komme Hans Joens: Kiil til nogen Nagdeel eller æris forkleignelse i Ringeste maader, Mens verre 
og blive som udtalte, og ubeskylde. Belangende hans Søn thommis hans: som samme tid og af ditto 
Lars Jons: Er tuhserit paa hans reputation, saa tilfindis hand derfor at bøde 3 rdr. halfparten til de 
fattige i Tromsøe Meenighed og dend halfve part til helgøe kirche. Endelig og processens 
omkostning angaaende, Dasom lars Jons: udskyldeligen har paaførdt og foraarsaget Meer bente: 
hans Joensen denne proces, og dermed førdt ham til omkostning, saa tilfindis hand at betale og 
erlegge til hans Joens: ? 4 rdr: udj processens omkostning.

Jens Jons: af Tønsvigen, Paa Niels Erichsen af Scherføen sine vejne, fremstoed for Retten og var 
begierende, at dend sag angaaende dend tiltalle som bente: Niels Erichs: hafde til gunder 
Christophersen Selnes tillige med hans medskibbere, angaaende hans baad de hafde deris fisk hiem 
paa fra findmarken; hvilchen sag var indstefnt 1717 d=18 Juny, de Nu motte forretagis til doms 
afsigelse;

Hvornest de blev paaRaabt, Mens ingen af dem befandis her ved tinget tilstæde, iche heller sagde 
Jens Jens: de at verre Stefnet, mens for meente at som dennem forhen 1711 var
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forrelagt lauddag at Møde til Neste ting, som siden og blev forfuldt, mens formedelst Mellem tale 
derom at afhandle dend sag uden tinget, som dog Ej Endnu har kundet skeet, var hans Meening da 
dend Nu til Endelighed kunde udføris og paastoed paa Citantens vejne at de motte tilfindis at betale 
ham 20 w fisk i fragt, saa og 30 voger for sin bekostning baaden at hende fra Tromsen til Scherføen,
med videre Erstatning for hvis af Rendskabbet kand vere borkommet, saavelsom og paastaaer 
processens omkostning. hvor om hand var dom paastaaende. hvorom da blev afskeediget, I hvor vel
gunder Christophers: med sine andre medskibbere var 1717 d=18 Juny, forrelagt lauddag til Neste 
ting derEftter at Møde og tilsagen at svare, hvor Eftter dom da skulle fellis. Dog som sagen det 
udfordrer at de søgende Persoenligen faar at Møde; og det erfaris at de til dette ting iche har verret 
indstefnet saa kand ingen Endelig dom udj sagen kienddis; Mens Citanten haver dem til Neste ting 
at Indstefne, hvor nest de forreleggis da Eftter stefnemaal at Møde, Eller have skade for udeblivelse 



saasom da udj sagen Endelig dom skal vorde afsagt, saafremt de iche disinden kand blive indbyrdis 
foreent, om deris mellem havende

Sr. Morten Sørensen heggel; fremstoed for Retten og gaf for hand til dette ting hafde ladet Indstefne
Olle Zacharisen før boende i Daafiord, for hvis hands Mynling Søren Sørensen, som hand Er 
formyndere for, hos hannem udj hans arfvepart Eftter sin Sal: forfader arfveligen Er tilfaldet, udj 
dend skyld Olle Zachariasen til Sal: Morten Sørensen skyldig var,
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dend Indstefnt blev paaRaabt, Mens befandis iche at vere tilstæde, hvornest lensmanden udsiger 
hand at vere lovligen Stefnet; thj paastoed Citanten hannem Motte forreleggis laudag til Neste ting 
at Møde. dennegang afsagt,

Som Olle Zachariasen iche Eftter Stefnemaal dennesinde har villet Møde saa forreleggis hannem 
lauddag til Neste ting, Eftter Stefnemaal at Møde og til sagen at svare, Eller og at have skade for 
udeblivelse.

Kongl: foget tilspurde inden Retten, om her udj dette tingsted siden Nestholdende leedingsbergting 
og til datto Er forrefaldet noget vrag; de da ville det Nu tilkiende give. hvorpaa almuen svarede at 
der var fundet Et oxsehove med vin af Jørgen Niels: som Er Niels Peersens søn udj burresund; 
boende, hvilchen vin Er funden Eftter forClaring, som her Nu inden Retten Er giort En halv miil 
ude paa havet, og af ham med sine medskibere, med stoer besverlighed Roede under land, der Eftter
af dem samtlige giort det bekiendt for lensmanden som og haver forføjet sig til Burresund at have 
det udj øyesiun, hvichet oxsehovet vin da det fandis, Eftter lensmandens beRetning, at vere omtrent 
En 5 anchere og at verre deraf udlegchet over 1 ancher af samme vin, haver biergerne, Eftter deris 
endfoldige Meening annammet deris 3die part i biergeløn, og Resten har de ført til 
bondelensmanden, og derEftter til vaartinges beRammelse, som var dend 11 April:, da øfrigheden 
kom her paa stæden, bleven Eftterseet udj Morten Sørensen Heggel:, Lensmand Niels Niels: og 
Erich Peersens hersøens overværelse
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hvilchen vin da befandis at verre hvid fransk viin, og Endda at ligge paa Moderen, og bestoed udj 
half 3de: ancher. som befandis at vere paa bente: oxsehovetz fustatia, samme vin har da fogden til 
sig annammet, og paa deris kongl: Mayts: vejne og skal svare derfor allerunderdaniste Regenskab 
Eftter toldRettens indhold.

End videre blev giordt bekiendt, Ejlert Mosesens Enche boende i Søerskar, hendis folch, hafde 
fundet paa landet liggende i vinter Et oxsehovet med En slump vin oppaa, hvor om de og hafde 
givet tilkiende for bonde lensmanden, som og hafde verret der ude sielf paa stæden, og taget samme
vin udj øyesiun, hvor da samme træ var ilde medfaren Eftter hans beRetning, saasom dend var 
kommen paa et forland iblandt store berg og steene, saa det Meest var udlechet, samme vin blev og 
leverit til bonde lensmanden, som da motte dend strax omtappe lade, og blef da samme vin tillige 
med dend forrige paa vaartinget af forskrefne Dannemand befunden at verre Røe fransk viin, som 
bestoed udj En halv Tdr. og 10 kander, Mens vinen var ganskee forskallet, saa dend var til liden 
eller indet thienligt, blev ogsaa af fogden imodtaget at giøre derfor allerunderdaniste Regnskab, 
Eftter told Rullens indhold.

Videre og Meere Enden af saadan slag, eller andet benegtet almuen iche at verre fundet eller dem 
vidende.

Endvidere fremviste fogden for Retten hans Mangels poster fra det høylovlige Cammer Collegie for
1715 og 16:, hvor da blev oplæst dend 4 de. art: udj dend 18 post som Naadigst anbefaler ham at 
forskafve tilstrechelig beviis og forklaring hvor forre at Johan Vormhuusen
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Rødgammen og hans Hansen Heggel: iche udj dend formuende dagskat ligesaavel som de øfrige der



Er svaret allerunderdaniste Reggenskab for iche og dend tid blev taxserit, hvortil da blev svaret at 
Johan Vormhuusen Endnu, som dend tid, iche hafde formue til at betale, saasom Hans ganskee 
Ejendeeler iche da Eller Nu kand tilstreche til hans Creditores afbetalning. Hans Hansens 
Heggelundtz formue var ej heller da Eftter hans Kiøbmandtz Regningers fremleggelse imod hans 
boes tilstand, at hand udj samme formuende dagskat kunde indføris, som og Rettens bethenter da 
samme tid opserverende; det de samme 2de sielf og her for Retten tilstoed sandt at vere, om deris 
daverende tilstand.

dernest blef fogden Meddeelt, de tingsvidner som paa Neste forregaaende ting blef tagen, og var 
almuens svar af samme indhold. videre var iche ved tinget at bestille, thj blev Retten dermed 
opsagt,

Justisprotokoll Helgøy 1721
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Anno=1721 d=21 Aprilis, Eftter Kongl: foget Sr: Andreas Tønders anordning, blev paa 
Grundfiorden udj helgøe tingsted forretaget En Seqvesterations forRetning over det velbaarne Hr. 
Baron de Pettersens sig tilEjende Jordegoedtz i Tromsøe fogderie beliggende, for de til datto 
Resterende Kongl: skatter af samme godtz dependerede, og til datto forfaldne. til ditto bethienning 
og forRetning var Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, samt og Morten Sørensen heggel: Niels 
Nielsen Lemming, hans hansen heggel:, hans graa langesund, samtlige af Helgøe tingsted, saa og af 
Hillesøe tingsted Olle larsen Grebstad, og Olle torlefs: Noer Mielle, alle Edsvorne laudRettismend.

Dernest Eftter at forRetning var forretaget, fremlagde fogden Sr: Tønder, En Skriftlig stefning af 
Eftter følgende Indhold,

Velbaarne Hr Baron de Pettersens forvalter over Tromsøe fouderies Jordegoedt, Michel Hvid, hilser 
Eder,
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Saasom ieg iche haver hverchen hos Eder , som beskicede forvaltere over Tromsøe fogderies 
Jordegoedtz, eller hos Administratoren Sr. Niels Sanders: Veinvich i Bergen, kundet Erholde de 
Kongl: Contribotioner, som af samme Hr Barons gods og midler, saa og hans Jordegodses opsiddere
haver veret pligtig at svare udj disse aaringer, som Enhver inden tinge er lagt udj, alt Eftter dend 
aarlig Eder, og forrige forvaltere tilstillede Regninger, hvorom ieg og til overflødighed haver 
indeværende Aar, 1720 paa sommertingene forfattet En Rigtig General Restantz, og dend samme 
inden Retten ladet Examinere, paaskrive, og for Amtmanden siden anviist, til Execution, som og 
haver paategnet til fuldbyrdelse mens har der imod mottet tage Allene imod de penge, som i saa 
saavelsom Administratoren har siuntes billig, og Ret at ville betale, som af mine Regninger 
qviteringer kand ersees. Dasom det høylovlig Cammer=Collegio Allernaadigst har anbefalet mig 
uden ophold at inddrive Restantzen, Eftter derom forhen ergagne Kongl: ordres, hvilchen Restans af
dette Jordegoedtz nu er opløben til dette 1720 aars udgang til 612 rdr: 1 mk: 8 11/12 sk: thi Varsles 
Eder forvalter Mons'r: Michel Hvid at møde og vere tilstæde udj Rette paa Grundfiorden hos 
Bondelensmanden Niels Nielsen d=21 Aprilis 1721 Nu førstkommende, til hvilchen tiid ieg agter 
paa deres Kongl: May'ts: vejne ifølge Eftter ordre at lade mig giøre indvisning og udleg af 
Sorenskriveren og de tilNefnte Dannemend udj velbyd: Hr: Barons Jordegoedtzes reveniner for 
ermelte Capital med paaløbende omkostninger, som mig er foraarsaget, og derpaa at erholde en 
louskichet forRetning, verre Gudbefalet. Eders thienstvillige thiener. Vang d=3 febr: 1721/: A. 
Tønder
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Paa samme Stefning fandes tegnet.

Mig loulig anvist d= 22 febr: 1721. Men som ieg haver paa min Principals Sr: Niels Sandersen 
Wenvichs vejne /: som ved En høylovlig ober oberhofReters dom dend ? 5 Marty 1715 udj En sag 
imellem Hr foget Sr Tønder og hannem, er tildømt goedseds skatter at betale:/ Indstefne velbar: Hr 
foget til en exstraordinarie laudtings Ret, med flere vedkommende til d=26 May Nestkommende, i 
hvilchen sag og endeel Hr foges Regninger er begreben, saa vil ieg formode det passerer for lovlig 
forfald, at ieg iche til dend her udj determinerede tiid kand møde saasom ieg da iche kand vere viis 
paa, formedelst vejens lengte og besværlighed paa dend haarde Aarsens tiid, at kunde opnaa det 
beRamte laudting. af Hr fogedtz thienstærbødigste thiener, Michel Hvid Stegen uthupre.

Dernest produceret fogden Sr Tønder 3de Skrifvelser og ordres fra det høylovlig Cammer Collegio, 
dend førde af datto Rente Cammeret d=2 January?1717:, dend 2den af datto 6 May 1719:, dend 
3die og siste af datto d=5 octobr: 1720/: hvilche alle verbaliter paa folia=171.72.73. skal vorde 
indførdt.

Videre produecered hand En original Restantz af 21 April 1721 Eenslydende med de 2de forhen 
inden tinge forkynde/: og af Hr Justitz Raad og Amptmand Schelderups paategnelse til 
Seqveteration i følge af dend Kongl: ordres 2 Januarj 1717:/ Restantzen dend ene af datto?21 Juny 
og anden af 22 Juny?1720. af hvilchen oven melte original Restantz befindis Baronen at vere 
skyldig udj Kongl: skatter til datto dend Summa, 607 rdr: 4 mk: 8 11/12 sk:, saa og udj
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denne forRetnings omkostning, Eftter paa sammeRegnings paategnede Special forklaring 
opløbbende til datto ? 30 rdr: 1 mk: 2 sk: hvilchet giør da til sammens dend Endelig Summa 637 
rdr: 5 mk: 10 11/12 sk:, og skal forskrefne Regning orlydende paa folia vorde indførdt.

Endelig og producerede fogden sit skriftlige indleg af datto grundfiorden d= 21 April 1721 /: 
hvilchet lydeligen paa folia=174: skal vorde indførdt.

Som da ingen videre Eftter anmodning, hafde noget udj denne forRetning at indvende, blef da 
denne sinde saa vidt denne forRetning angaar, saaledes til slutning af os afskeediget.

Saasom erfares af dend her udj forRetningen producerede Stefning, forvalteren Mons'r: Michel 
Hvid lovligen til denne tiid og stæd, at vere varslet, hvilchet af hans Egen paategnelse af ? 22 
february 1721/: fuldkommelig kand fornemmes, med forregivende hans udeblivelses undskyldning, 
mens som samme hans paaskyldende undskyldning iche kand ansees af dend betydning, Med 
foraarsagende nogen ophold eller hindring i forRetningens fremgang, og det ej kand verre taalleligt 
dermed lengere at henstaae, Eftter at saa mange af fogden forhen giorde ansøgninger til betalningen 
iche har kundet formaadt Enten forvalteren her Eller Administratoren Sr: Wenvich til nogen 
betalning for de forfalne Kongl: allernaadigste paabudne skatter, Eftter Rigtige indgifne Regninger. 
Da Efttersom det erfaris af fogden her i forRetningen indlagde Regninger af datto 21 og 22 Juny?
1720, dend Summa at vere skyldig ? 607 dr: 9 mk: 8 11/12 sk:? som inden tinge er vorden 
forkyndte, og da befandis Rigtig at vere, Hvor Eftter høyEdle og velbyrd: Hr Justitz Raad og 
Amtmand Schelderup ved sin høymyndige paategnelse har henstillet det til fogden, at
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See samme Restantzer til betalning ved Seqvesteration i Baronens reveniuer Eftter hans Kongl: 
May'ts: Resolution af datto?2 Januarj 1717. derforuden paastaaes i omkostning 30 rdr: 1 1/2 sk: 
Altsaa paa det En hvis og fuldkommen forsichring kand haves for samme Resterende Kongl: skatter
til betalnings fuld erholdelse med paaløbbende omkostning, saa bliver da En fuldkommen 
Seqvesteration lagt paa der her i tromsen beliggende Jordegoedtz, som velbaarne Hr Baron de 
Pettersen sig tilEjner, saasom og hermed Seqvestrerer ej allene samme goedtz i sig sielv, Mens End 
og alle de der til dependerende indkommer med visse og u=visse, af hvad Nafn det End have kand, 
og at staa Ejeren igien til Indløsning inden aar og dags forløb som er den?21 Aprilis udj 
tilkommende aar?1722, alt i følge Eftter den Kongl: allernaadigste forordning om Contributionernis



oppebørseler af 11 Decembr: 1688: 4 de: art: Hvor da imedens samme Seqvesterations tiid varer, 
Baronens forvalter ej med nogen oppebørseler eller indkomme samme goedtz vedkommende, sig 
maa med=befatte, saa fremt betalningen deds udinden Ej vorder erlagde og betalte; Mens Kongl: 
foget derimod har med oppebørslerne sig imedens at tilholde og oppeberge, Eftter de høybydende 
herrer udj Cammer Collegio deres allernaadigste ordres og befalning af datto det Kongl: 
Rente=Cammer dend?5 Octobr:1720. Saaledes som forskrevet findis i denne forRetning at verre 
passerit og forRettet det bekreftes, af Sorenskrifveren, og oven melte Dannemann med Egen hender 
og signeter.

fogden var ditto forRetning begerende beskreven den dog blev ej videre Rettens forrehandlinger 
forretaget.
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Dend=22 ditto blev Retten atter honoreret, hvor da tilligemed Sorenskrifveren Retten blev bethindt, 
af Morten Sørens: hegel: Niels Niels: lemming, Jens Jens: Stabrund, hans hansen heggel:, hans graa,
olle lars: af Grebstad, olle torlefs: NoerMelle, og Svend lars: vanderEjde. Samt overværende Kongl:
foget Sr Andreas Tønder,

Dernest blev Eftterskrefne Rettens forrehandlinger forretaget.

1) ? blev i Retten læst En bøxselSædel udsted af ærværdige Hr Hemming Junghans, Pastor til 
Tromsøe gield, og det til Morten Ressen paa 1/2 vog fiskis landskyld udj Noer Langenes som 
Enchen Joen Nielsens for hannem opsagt haver; ditto Jord En af Præsteboels Jorder til Tromsøe 
gield datterit d=21 decembris 1720/:

2) ? blev forkyndt et pantebrev af Siuver halvors: hersøen udgivet, til Niels Nielsen lemming for 40 
vogr: fisk tilhannem skyldige, datteret hersøen d=16 Augusti 1719. hvilchet skriftt paa folia ? 175 
ordlydende; skal vorde indførdt. Dernest blev sagerne forretaget.

Antonias Rys og Johanna Eliasdatter begge thienene hos hæderlig Hr Michel heggel:, vare til dette 
ting indstefnt for begaaet lejermaal;

Samme Persoen Møtte og beRetter at de har Ectet hverandre, thj Er afsagt.

Som Antonias Rys, og Johanna Eliasdatter Ecter hverandre Eftter deris forregaaende lejermaals 
bedrivelse. thj bliver da deris bøder Eftter loven Med dompenger tilsammens ?3rdr: 3 mk: 8 sk:

Michel Christophersen og Lucia Sørensdatter begge af Scharsfiord, vare Indstefnte for begaaet 
lejermaal. bemelte Christophers: Møtte og vedgich gierningen, og forregav at ville Ecte hende. 
Mens som det haver veret udj Et bøgte Rycte, at Nogen tiid forhen skal have
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Veret udj et bøgte Rycte, hand at verre forlovet med Lucia sin Søster, Engel Sørensdatter, som 
imidlertiid Er hendøet, da for at forrekomme alt mistanche de med nogen legemlig beblandelse 
skulle have haftt, dog udanset ingen kiensgierning har verret at fornemme. blev hannem Eden 
forrelagt hvor hand da med opRegte fingre giorde Ed at hand aldrig haver haftt nogen legemlig 
omgengelse eller Mandsbeblandelse med den bort døde Engel Sørensdatter. Saaledis afsagt.

Som Michel Christopher Nu her inden Retten ved sin Corpolig Eds aflegelse har frjgiort sig, for det 
udspogerede bøjde snach, at hand aldrig haver haftt nogen legemlig omgengelse eller Mands 
beblandelse Med dend bortdøde Engel Sørensdatter saa vorder hand da derfor angerløs. Hvad sig nu
hans lejermaals bedrivelse er angaaende, da som de vil Ecte hver andre saa bliver deris bøder, med 
dompenger ? 3 dr: 3 mk: 8 sk: ?

Jens Villumsen klocher til Tromsøen haver til dette ting ved bondelensmanden Niels lemming ladet 
indstefne Hemming Rønnelsen tilholdende paa sannes, for hans skarns agtige Mund imod Jens 
Villums: paa sit ærlige Nafn og Rycte.

Dend Indstefnte blev paaraabt Mens befandes iche ved tinget at vere tilstæde, ej heller nogen paa 



hans vejne.

Paa Citantens vejne føjede sig forRetten Niels lemming, og forregav at Citanten iche dennesinde 
har kundet føre sine Prov, hvilche erre Mons'r: henrich Kield verrende hos Prousten udj Tromsen, 
saa og Christopher Andersen Noerlagenes. Med begiering derhos, et
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hans vederpart motte forreleggis lauddag til Neste ting at Møde, da at anhøre hans vidner, og til 
sagen at svare. Dennegang afsagt.

Efter som denne Indstefnte hemming Rønnels: iche Eftter lovlig Stefnemaal, har villet møde, saa 
forrelegges hannem lauddag til Neste ting da Eftter lovlig Stefnemaal at Møde; at svare til sagen; til
hvilchen tid Citanten har sine Pruv at fremføre, hvor da Eftter sagens beskafvenhed skal vorde 
paakiendt.

Ærværdige Hr Niels Tulesius udj Tromsøe hafde til dette ting ved Bodelensmanden Niels lemming 
ladet Indstefne Hemming og hans broder Hendrich begge tilholdende paa Sannes. og det formedelst
de har modsagt ej at vil betale de ? 9 rd: 1 mk: 8 sk: som de inden tinge Er ver lagt for at svare, udj 
de aaringer Sal: Hr Olle Outers:? levede, hvilche penger hand til fogden har betalt.

Dend Indstefnte møtte iche, ej heller nogen paa deres vejne.

Citanten loed ved Bondelensmanden producere 2de Regninger af fogden Tønder udsted dend første 
af 29 Juny?1718. og dend anden af dato ? 21 Juny 1717, hvor af erfares at hemming Rønnelsen udj 
de aaringer 1717 og 18 skal vere lagt udj sielfosterskat ? 4 rdr: og i dagskat ? 1 dr: 1 mk: 8 sk: 
ligeledis hans broder Hendrich i samme aaringer at vere lagt for sielvfosterskat ? 4 rdr: Videre 
proponerede hand at Eftter som hand maa betale disse deris skatter til fogden, saa paastaar hand at 
de uden nogen ophold maa vorde tildømt hannem igien at betale, med processens omkostninger 
hvorpaa hand vil forvente Rettens afskeedelse.
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Saaledis dømt og afsagt.

Hemming Rønnelsen, og hans broder hendrich Som inden tinge Er vorden lagt og taxcerit udj de 
aaringer?1717 og 18 i dagskat og sielvfosterskatt, alt opløbende til penger ? 9 rdr: 1 mk: 8 sk: 
tilfindis Straxsen ved denne doms anvisning, at betalle til ærværdige Hr Niels Olsen ofvenmelte 9 
rdr: 1 mk: 8 sk: tillige med udj processens omkostninger ? 2 rdr: Eller og at lide Namsudleggelser 
derfor udj, deris Ejendes Midler hvor de findes, alt under adfær Eftter loven.

Hans Heggel: hafde ved bondelensmanden Niels lemming Nu andengang ladet Indstefne Jørgen 
Peers: paa Carlsøen, for dend greene som fangen Marrite larsdatter tilhørde.

Dend Indstefnte, blev paaRaabt Mens befandes iche ved tinget at verre, ej heller nogen paa hans 
vejne.

Citanten forregav at hand for fangens liden Ejendele hafde til forvalteren Mons'r: Michel hvid betalt
hannem penger ? 3 rdr: hvor imod hand skulle da vere hannem tilhørig hvor udj blandt andet fangen
var Ejende 1 Nye 18 markes greene, som bemelte Jørgen Peers: sig har bemegtiget, og ej har villet 
fra sig levere. til alt dette at beviise fremviste hand Michel hvid sin haand af datto d=20 Juny 1719. 
hvor hand for ovenmelte 3 rdr: tilsiger ham fangens Ejende midler, tilligemed samme greene at 
Jørgen Pers: til hans heggelund har at love. Endelig fremkom Stephen Olsen og beRetter hand at 
have verret skyldig til Jørgen Peers: 2 pd: hvor for hand haver levert ham En smale, Hvilchen 
Jørgen Peers: forregiver
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at samme smale Er, bortdøedt. Hvor over Jørgen Peers: tilsog sig ovenbemelte greene.

Citanten var paastaaende at hand til dette ting Nu Motte bekomme dom udj sagen Eftter de 



bevislighed som Nu ført Er saavelsom processens omkostning. Saaledis afsagt.

Som Hans heggel: Ved Mons'r: Michel hvids attest, sig har bevist at verre tilkommende og 
tilhørende denne ommelte greene, og protestanten Eftter 2de: Stefnemaal ej har villet Mødet at 
svare til sagen. Saa tilfindis da Jørgen Peers: Straxsen at fra sig levere til hans heggel: ditto greene, 
af ligge goedhed, som hand dend har til sig tagen, eller og at betalle dend med penger ? 9 mk:, 
processens omkostning betaler Jørgen Peers: med 3 ort.

Sr: Morten Sørensen heggel:, som formynder for sin Sal: broders Søn, Søren Sørensen, hafde Nu 
anden gang Indstefnet Olle Zachariesen af Daafiorden, for Debet hand til Sal: Søren Mortens: 
skyldig var, og til bemte: hans Myndling arfveligen tilfaldet.

Dend Indstefnte Møtte iche ej heller nogen paa hans vejne.

Citanten loed producere et original Skrifttebrev passeret Eftter Sal: Søren Mortens: heggel: d=12 
decembris 1717. Hvor udj findes Indførdt at hans Sal: broder Søn, Søren Sørens: arfveligen er 
tillagt af Olle Zachariesens Debet til Sal: Søren Mortensens Sterboe. deraf ? 21 rdr: 1 mk: 4 4/12 sk:
hvorfor Citanten var paastaaende dom med processens omkostninger. saaledes afsagt.
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Som befindis Eftter SkifteforRetningen Eftter Sal: Søren Mortensen heggel: af datto 12 decembris 
1717. Olle Zacharias: at verre pligtig ?21 rdr: en mk: 4 4/12 sk: saa til arfvingen Søren Sørensen 
Ejde; arfveligen Er tilfalden. Saa tilfindes da bemelte Olle Zacharias: at betale ovenmelte debet til 
formynderen Mortn Sørens: heggel:, eller og at lide excecution udj hans boes Ejendeeler hvor de 
findes. processens omkostning betaler debitoren Med ? 2 ort.

Som intet videre var dennegang at bestille, blev Retten dermed opsagt.

Hernest følger ordlydende de 3de: forermelte skrifvelser fra det høy Kongl: Rente=Cammer.

Dend 1ste: Kongl: May'ts: foget!

Som hans Kongl: May'ts: under?25 Decmb: Nestleden allernaadigst befaler os at vj Strax fra 
vedkommende betientere, som staar for høyst bemdte: hans May'ts: intraders oppebørseler, 
Indhenter En fuldstendig forklaring af hvad slags Contributioner Restancerne Egentlig herrører, og 
hvor meget af et hvert Slags, sampt hos hvem de beroer, og ellers hvo der udj Er aarsag at saa store 
Restancer paadragis, og Contributionerne iche i Rette tiide indkommer, saa haver I u=opholdelig at 
tilsende os en Special forklaring over de udj det Eder allernaadigste anfortroede fogderie 
befindende Restancer Eftter dend Maade som for Høyst bemdte: hans Kongl: May'ts: befalling 
allernaadigst tilholder, og det saaleedes at der af kand sees Endten det er hos hans May'ts: bønder, 
Eller Benificerede og proprietarie gods og
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Hvad hver for sig deraf udj hver paabud især Er skyldig Ellers Er det hans May'ts: allernaadigste 
villie og befalling, at naar lejlendingen iche i Rette tiide betaler sine Skatter, Skal Proprietarien eller
landdrotten verre pligtig at Indstaa og svare dertil, og hvis hand det iche giør, da skal godset til 
Contributionernis betalling Seqvæstreris, dog at staa vedkommende Inden Aar og dags forløb til 
losen, og skal saaldes her under forstaaes, saavel de Restancer som hid indtil kand verre hefttet paa 
saadan Jordegoeds, som og afhvad her Eftter af Contributiornerne saavel ordinarie som Extra 
ordinaire bliver paabuden; hvorforre det Benificerende gods iche heller skal verre forskaanet, men 
de som Nyder indkomsterne deraf, skal og som Proprietarier svare og Indstaa for Contributionerne, 
Naar opsidderne det iche giør eller formaar, Hvilchet I Eder udj allemaader allerunderdanist 
EftterRetlig holder, baade med, saa forklarlig Restancen at forfatte, som og hos Hans May'ts: Egene
bønder Restancen med allerstørste flid at Inddrive og hos Proprietarierne samt de Benificerede om 
ingen betalning paa anden maade er at bekomme, da at fuldføre Seqvestrationen og godtzes Taxt 
imod Restancernis beløb os der Eftter at Communicere, saa at I kand befrj Eder for ansvar, og iche 
blive anseet som En til hans May'ts: thienniste u=døgtig befunden betient, om her udj Enten skulle 



skee ophold eller iche alting saa fuldkommen bliver forklaret, som ved meere Høystbemelte hans 
Kongl: May'ts: allernaadigste befaling forlanger. Gud befalet af Eders velvillige RenteCammeret. 
H. Adler, J. Worm, J. Weve d=2 Januarj 1717./: M.Kombsen
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2den: Kongl: May'ts: foget! Paa Eders seeniste Skrifvelser af 1te: og 25 octobr: 2den Nov: og 2den: 
Decembr: afvigte Aar?1718 formeldes til EftterRetlig giensvar at os siunes I med mindre Møje end i
forretager Eder kunde Erholde dend Resterende Krigsdyr og andre skatter af Baron de Pettersen og 
hans der udj fogderiet befindende Jordegods, som hand og godset Efter KrigsStyrs Taxation samt 
skatteforordningerne tilkommer at svare; thj enten Baron de Pettersen eller Madamme Irgens godset
tilhører, og Enten de fra eller tilsetter forvaltere, kand for Eder et udfalde, naar I ichun seer Eder for 
skatterne fornøjet, og det kand allerbest skee, naar I ichun Eftter skattebrevet og Excecutions 
forordningen Holder Eder til forvalteren der paa Stædet, og hvis iche til Rette tiid svares belegges 
ham med Execution eller giør Eder udj godset eller revenuerne forsichret, uden at Indlade Eder udj 
prosess og vitløfttighed, Endten Med Ham eller saa kaldet Administrator Niels Sanders: Veinvig i 
Bergen, saasom hans May'ts: ichun derved med Skatternes betalling bliver opholdet, og Baron de 
Pettersen iche Meere kand frjtages at svare krigsstyr, End alle Andre der haver Jordegods udj 
Norge. Gud befalet af Ederes velvillige.

?????? af Schau?. S. Guldencrone, S? Wegse, M.Kombsen, H.Mejer, M.Bornemand, G.Pust??

Rente=Cammeret d=6 May 1719./:
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3die: Kongl: May'ts: Foeget! Som Justiz Raad og Amptmand Schelderup udj Skrifvelse af 24 aug: 
siistleden, forrestiller os de Desiculteter som moder ved Restancernes inddrifvelse i Noerlandene, at
den dertil behøfvende Militarische Execution iche uden bekostning er at bringe til landet, og om det
End dermed kunde skee, var ingen som Eftter forRettet Execution og udpantning, vil eller kand 
imod pengernes erleggelse tilløsse sig de udpantede varer om Endskiøndt de for halfværd bleve 
Taxerede. Da som Amptmendene og fogderne dend 2 Januarj 1717 Er Communiceret dend os 
tilsente Kongl: befalling af 25: Decembr: 1716, som indeholder at naar leilendingen iche i Rette tiid
betaler sine skatter, skal proprietarien eller landdrotten verre pligtig, at indstaa og svare dertil, og 
hvis Hand det iche giør, da skal godset til Contributionernes betalling Seqvæstreris, dog at staa 
vedkommende inden aar og dags forløb til løsning, og skal saaledes herunder forstaas saavel de 
Restancer som hid indtil kand vere hæftet paa saadan Jordegods, som og af hvad Her Eftter af 
Contributioner saavel ordinarie som Extra ordinaire blifve paabudden, hvor for ej heller det 
Benificerede gods skal vere forskaanet, men de som nyder Indkomsten deraf skal og som 
Proprietarier svare og indstaa for Contributionerne Naar opsidderne det iche giør eller formaar. 
altsaa paa det de som uden armod og fattigdom tilbageholder
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deres skatter og iche svarer for deris gods kunde føres udj andre tancher haver I strax at tilstille 
Enhver Proprietarius eller Jorddrot En Specification paa hvis hand for sig og sin lejlending skyldig 
Er, og om da iche samme Contenteres, da at Seqvæstrere deres gods, og deraf Oppeberge intraderne
udj det Aar at det staar dennem tilløsning, Men om det iche forinden løse, da at lade hans Kongl: 
May'ts: giøre udleg i det beste gods, baade for Restancen for Seqvæsterationen, for saa billig En 
Taxt, som i landet Er bug, og at Renten kand haves af Capitalen, og derpaa lade hans kongl: May'ts: 
samme gods tildømme, og det udj høyst bemte: hans May'ts: Jordebog indføre, med forklaring, hvor
mange skatter og for Hvad aar der har fæsttet paa godset, samt for hvad Taxt godset Er udlagt, og 
hvad bemelte godses aarlige landskyld beløber, til all fornøden Oplysning i sin tiid, udj Hvilchen 
fremfrast I ganskee ingen ophold maa tage, Men det straxsen fuldførre, og derudinden forsvarlig 
omgaas, til høystbemte: hans Kongl: May'ts; Interesses iagtagelse Saafremt I iche vil vente, som 
sielv skyldener, og med straf Eftter beskaffenheden at vorde anseet. Gud befalet af Eders velvillige.



S. Guldencrone W.Felt:? ????????????/

Rente Cammeret, d=5te Octobr: 1720/:
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udskriften Paa dem alle 3de: var saaledes. Kongl: May'ts: foget over Sennien og Tromsøe fogderier 
Sr: Andreas Tønder,

F4 Trundhiem norlandene.

Noch følger her ordlydende fogdens skriftlig Indleg udj Seqvestarions sagen.

Velagtbahr Hr Sorenskriver, Erlige og forstandige Dannemend,

Aarsagen hvorfor ieg Maa paa deres Kongl: May'ts; vejne begiere indvisning og Seqvæsteration udj
Madame Irgenses arvingers Jordegods, som Hr Baron de Pettersen i holland lader oppeberge 
Rettighederne af i Tromsøe fogderie, Er denne: at som ieg Hver aar haver tilstillet saavel forvalteren
over godset, som Administratoren Sr: Niels Sandersen veinvig i Bergen. Rigtig Special Regning paa
alle de skatter, som Eftter deres Kongl: May'ts: Naadigste forordninger, saa og Amptmandens ordres
erlagt inden tinge, saavel paa opsidderne, som af Baronens midler som hand haver her i fogderiet, 
og derfor hos bemte: Sr: veinvig begieret betalling, saa har hand dog til denne tiid vejret sig derfor 
at fyldigstgiøre mine Regningers Summa, med paastand at hand iche ver pligtig at betale de 
dagskatter, som Baronen af hans midler her havede har veret lagt udj, Hvorom hand siger at saadan 
En frj herre eller frue iche kunde Taxeris af bønder eller indtreches i noget bonde Mandtal, dernest 
har hand
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og protesteret imod Mine Regninger iche at ville betale, for de hannem af opsidderne paa godtzet 
tilførde Restantzer saavel af Extra, som ordinarie skatter, saa hand hver Aar alt siden hand antog sig 
dette Jordegodtzes direction, har Allene leveret saa mange penger, som ham sielv siuntes eftter hans
Egen behauv at verre pligtig, hvor over hand har samblet sig en stoer Restantz paa halsen, som Er 
opløben til dend Endelig Summa til denne datto Eftter Rigtige her indlagde Attesterende Special 
Regning ? 607 rdr: 4 mk: 8 11/12 sk:, hvoraf herhos produceris gienpart af min Regning af 30 Aug: 
1720 til Sr: veinvig indgivet, med hvad derpaa af ham er levert saa og Hvis ieg siden min 
hiemkomst haver af bondelensmanden Olle Larsen annammet, saa og bekommet til udleg af samme
Jordegodtzes opsiddere. Ochsom deris Kongl: May'ts: allernaadigste villie og befaling er at alle 
proprietarier verre sig giestlig Eller verslig, enten det er Benefiseret Eller sielv Ejere, skal svare til 
alle skatterne, som deris lejlendinger og opsiddere iche betaler paa tingene, Hvad heller det bestaar 
udj de Restantzer som hid intil kand vere hefttet paa godset, eller her Eftter kand falde ordinarie 
eller Extra ordinarie, af hvilche 2de: første allernaadigste resolutioner ieg og haver meddelt Sr: 
veinvig gienpart, som her hos til opliusning in originalie produceris saavelsom dend 3de: og siste, 
som mig den 15 Martj sist afvigt er indløbet, Saa vil ieg Nu formode at Samme deres Kongl: 
May'ts: allernaad: villie bliver Eftterlevet, til Hvichen Ende ieg og paa deres Kongl: May'ts; vejne 
begierer at Kongl: Sorenskriver ville ifølge eftter den Kongl: allernaadigste forordning 1688 d=11 
Decembris:
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Seqvæstrere Velbente: Hr Baron de Pettersens Jordegodtzes reveneuer, som hand her har tilholdet 
sig udj Tromsøe fogderie, verre sig af hvad Nafn det haves kand, hvilchet ieg paastaar at forblive 
deres Kongl: Maj'st: til hvis forsichring for de Kongl: skatter med paaløbende omkostninger og 
Rente Eftter samme Allernaad: forordnings indhold, og at staa ham til løsning inden Aar og dag 
eftter derom ergangne allernaad: resolution, deres forRetning begierer ieg at Mig motte beskreven 
gives for derom at give skyldig Communication til det høylovlige Cammer=Collegio. Slutningen, 
Grundfiorden d=21 April 1721/: A. Tønder

Hernest følger indførdt Siver halfvors: sin udgifne obligation som for hen paa folia?169 ommelt Er. 



No 20 ?? fire og tive skilling. No 2316/: 1719/:

Kiendes Ieg underskrefne Siver halfvorsen boendes i Helgøe Ting'st: paa En gaard kaldes Hersøen, 
og hermed vitterlig giør, at ieg paa Nogle aars tiid haver kiøbslaget med Nu Sal: Søren Mortensen 
Hegelund, saa ieg i Ret vitterlig gield skyldig Er Eftter Rigtig Regning og afRegning, som ieg med 
En goed samvittighed iche kand benegte dend Summa = 40 voger fisk, siger førretive voger fisk, 
hvilchen forbemelte gield Er arfveligen Niels Niels: lemming tilfalden, hvilche ovenbemte: 40 
voger fisk, ieg hermed dette mit obne brefs kraftt, andlovendes ved min goede troe, ære, og love,
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at vil og skal betale, til bente: Niels Niels: fisk og gode Nøjagtige Kiøbmandsvarer, som ieg hermed
belover for Mig og Mine arfvinger at holde til Ermelte Niels Niels: og hans Arfvinger i alle 
optenchelig maader skadesløs, saa ieg hannem til et Special underpant forsichrer fremfor alle mine 
Creditorer, alle mine midler af hvad Nafn det verre kand løst og fast indtet undertagendis, hvor de 
ere at finde, Nu Ejendis Eller her Eftter Ejendes vorder, som hand til et Special underpant skal have,
indtil forermelte Summa fuldkommeligen og skadisløs bliver betalt. for det øfvrige, bepligter ieg 
Mig at betale aarlig fire Voger fisk, saalenge indtil at dend fulde Summa Er bleven betalt. dette til 
stadfæstelse, haver ieg dette med Min Egen haand underskreven, og venlig ombedet velagte Mend 
hans heggelund, og Erich Peders: dette Med Mig til vitterlighed at underskrifve. Hersøen d=16 
Augustj 1719/:

til vitterlighed Siver S.H.S. halfvorsen, hans heggelund Erich Pedersen Noch fandes derpaategnet 
Ao: ditto Er herpaa betalt til otte voger, Test. Niels lemming.
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Anno=1721 d=16 Juny blev paa Noergrundfiord holdet et Sædvanligt leedingsberg og sageting med
ganskee Helgøe Ting'st: almue og blev Retten sammetiid administrerit af Kongl: foget Sr: Andreas 
Tønder, samt til Rettens bethienning Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt tilligemed hans graa, Niels 
Anders: grøtnes Rasmus Rønnlesen Sannes, Jacob Jons: laudvold, Peer Ejlersen Mosver, Joen olsen
hamre for gabriels: Sørens: ibid:, Peer Peers: skar for Claus Christens: tisnes og Erich torlefs: 
skulgammen for Christen Christens: alle Edsvorne laudRettes Mend.

Effter at fogden haffte sadt deres Kongl: May'ts: blev allerunderdaniste formeeninge almue læst og 
forkyndet Alle de Kongl: forordninger, og andre obne brever som forhen paa folia ? 176 exstraret Er
anførdt.
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Dernest blev Effterskrefne bøxselsædeler forkyndt og læste. 1) ? bøxselsædel af fogden Sr: Anders 
Tønder udstedt til hans Christopher Grønbech paa ? 2 1/2 punds leje udj Sletnes i Helgøe tingsted 
liggende, og Jeremias Jørgensen forhen brugt og nu fradøed. var datterit d=17 Juny?1721/:

Noch En ditto af fogden udstæd, til Knud Clemmes: paa Et puds leje kaldet indre Copangen her i 
tingstedet beliggende, hvilchen Jord Nu først dette aar af En Rødningsplads er taxerit for landskyld; 
og deris Kongl: May'ts: tilhørende. var datterit d=12 Juny 1721/:

En ditto af Monsr: Michel hvid som voldere paa Baron De Pettersens Jordegoeds, udstæd til Johan 
Vormhuus paa 1 vogs leje udj fagerfiord, hvor af de 2 pd: har ligget øde, og det Ene pund af hans 
Josepsen for fattigdomskyld forladt. datterit d=20 Septembr: 1720/:

En ditto af bemte: Hvid udstæd, til Jørgen Andors: Reindsvold paa 1/2 pds leje i samme Jord som af
Povel larsen Er forladt. var datterit Dend 13 Septbr. 1720/:

Noch En ditto af bemte: Hvid udstæd til Morten hansen heggelund paa 1/2 Vogs leje i Jegervatten, 
som hans Svigerfader Morten Sørens: heggel: for hannem har opgivet. var datterit d=6 Juny?1720/:

En ditto af bemte: hvid udsted til Olle hendrichs: paa 18 mk: fiskis landskyld udj BratRein, som 
hans vermoder for hannem opsagt haver, datterit d=6 Sept. 1720/:



342 En ditto udstedt af Prousten Hr Hemming Junghans Pastor til Tromsøe gield; til Marrite 
Pedersdatter paa 1/2 pds leje udj Inder Selnes, En af tromsøe Præsteboes Jorder, datterit d=15 
Desembris 1720/:

En ditto af bemelte Pastor udsted til Joen Joensen paa Sannøe Med puskervigen til sammens 1/2 
vog, datteret d=12 April?1720/:

En ditto af samme Pastor udsted til Povel Jørgens: paa 1/2 vog 9 marks leje udj Melviigen, datterit 
d=9 Desembris 1720/:

En ditto af samme Pastor udstedt til Peder Erichs: paa 1/2 punds leje udj Søer Korvigen, datterit 6 
decembris 1720/:

En ditto af samme Pastor udsted til hans Peders: paa 1/2 pds leje udj Rafnnefiord, datterit?23 
Decembris 1720/:

En ditto af bemte: Pastor udsted til lars Josephs: paa 1 vogs leje udj Mosvigen, datterit d=15 
Decembris 1720/:

En ditto udsted af bemte: Pastor til Peer Knuds: paa 18 marks leje udj Corvigen, datterit d=13 
Decembris 1720/:

En ditto udsted af samme Pastor til Rasmus Rønnelsen paa ? 1 pd: 6 marks. leje, udj Sannes, datterit
d=5 Decembris Ao: 1720/:

En ditto udsted til Hemming Rønnelsen paa 6 marks leje udj Sannes som hans broder Rasmus for 
ham opladt haver, datterit 5 Decembris 1720/:

En ditto udsted af samme Pastor til Niels Sivers: paa 1 vogs leje udj Risøen, datterit 20 Decembris 
1720/:

En ditto af samme Pastor udsted til Erich torlefs: paa ? 2 punds leje udj skuldgammen, datterit 12 
Decembris Ao: 1721/:
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En ditto udstedt af samme Pastor til hans Abrahamsen paa 1/2 vogs leje udj Søerskar, som Ejlert 
Mosesens Enche for ham opladt haver. datterit d=20 Decembris 1720:/:

En ditto af Sal: Hr Olle Oudens: Pastor til tromsen udstedt til hans Peders: paa 1/2 pds. leje udj 
Rafnefiord, datterit d=16 July?1705/:

Noch En ditto af forommelte Mons'r: Hvid udsted til Aamund Sivers: paa 18 markes leje udj Sør 
grundfiord som Peer Sivers: Er fradøed, datterit d=6 Sept: 1720/:

Hendrich Olsen Røsseheg af Lyngen, hafde til dette ting ved bondelensmanden Niels Niels: 
lemming og hans qven ladet Indstefne, Michel Niels: qven udj bemte: Lyngen, for hand skal have 
skieldt hans fader Olle hendrichs: for En Troldmand.

Bente: (benevnte) Michel Niels: qven blev 3de: ganger paaRaabt men befandis iche at verre tilstæde
her ved tinget, ej heller nogen paa hans vejne.

Citanten var paastaaende at hans prou i denne sag motte føris hvor da som Michel befandes lovlig at
vere Stefnet Eftter Stefninsmendenes deres derom lovlige afhemling.

Dernest fremførde hand sine prov, som var hans qven boende udj Lyngen, saa og Erich qven boende
ibid: (samme sted) og Eftter at Eden for dennem var oplæst, blev Erich udvist, imedens hans vidnet 
hvad hand derom viste.

Og Eftter hans qven hafde aflagt sin Corpolig Ed, udsiger hand at hand, og Olle hendrichs:, 
tilligemed Michel qven saa og hans broder Erich qven Var alle samlede i Paaskeedagerne 1720 udj 
ærværdige Hr Michel hegelunds stue; Hvor hans qven da tvende ganger ombad bemelte Hr Michel, 
at hand vilde antage ovenmelte Olle hendrichs: qven til Guds bord.
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Hvilchet hand begge ganger vejret sig for, Hvor hand da 3 die gang omtalte det samme til Michel 
qven paa qvenmaal, dertil Michel svarde ham, om du tal mere om det eller iche, skal ieg negte ham 
det, dertil Hans spurde hvorfor det skulle verre, Hvortil Michel sagde fordj hand Er En Trolmand, 
paa qvensk videre hafde hand iche herom at vidne.

Erich qven fremkom og Effter hand hafde aflagt Eden befandes hans udsigende denne sag 
angaaende at verre af indhold ordlydende, som ovennemnte vidne vunnet haver.

Dernest fremviste Citanten tvende hannem meddeelte attester oven fra Sverrig, den ene fra Præst 
ved Nafn Johan tornberg dend anden fra laudmanden Carl Sadlin, hvilche begge var paa slet papier, 
hvor over de iche af Retten kand antages før de paa forsejlet papier vorder oversadt. Dend Ene af 
datto d: 27 Januarj 1721 og dend anden af?24 24 Januarj 1721/:

Videre hafde Citanten dennegang at Indvende uden Contraparten motte forrelegges lauddag til 
Neste ting at møde. Dennegang afsagt.

Som Contraparten Michel Niels: qven iche dennesinde har villet Møde, og svare til sagen, saa 
forrelegges hannem lauddag til Neste ting Effter lovlig Stefnemaal at Møde, og til sagen at svare og 
fremføre hvis hand til sin Sags bestørchning eragter fornøden; saasom hand iche vil have skade for 
udeblivelse.

fogden hafde til dette ting Indstefnet Effterskrefne laudRettis Mend, Sal: Gabriel paa hamre.
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Jon Ollufsen ibid: (samme sted) Jacob Jonsen Laudvold og Peer Ejlers: Mosvigen; og det for de 
iche Indfandt sig til Rettens besiddelse paa Nest afvicte vaarting. Bemelte Dannemand møtte; og 
gjorde sin undskyldning at de hafde liden lejlighed dertil; hvorpaa fogden prosterede? og satte udj 
Rette de for deris modtvillighed, motte tildømmes Effter loven. Derom afsagt,

Som befindis Indbemelte laudRettet Sr: Gabriel hamre, Olle Joens: ibid:, Jacob Jens: laudvold og 
Peer Ejlers: Mosvigen iche har hafft nogen lovlig aarsag at fremføre forderis udeblivelse fra tinget 
og Retten at besidde Nu nest holdende vaarting. Effter forregaaende forleg iche heller beskichet En 
anden Mand i deris stæd, Saa tilfindis de da for denne deris udeblivelse fra Retten, derfor at bøde 
hver ? 1 rdr: Effter loven.

Jens Jensen Stabrun paa Niels Erichsen af Scherføe indfandt sig Nu atter igien at for Retten, og 
begierte dend Sag imellem Niels Erichs: og gunder Christophers: Selnes tilligemed hans medfølge, 
Angaaende dend baad de fra findmarken hafde;

Hvorda Gunder Christophers: og Niels Sivers: møtte, Hvilche med deris følge haffte deris fisk paa 
baaden hiem fra findmarken og til Tromsen, Beretter Nu at Michel heggel: som da var i 
hammerfæst udj findmarken skichede bud til dem om de ville komme til ham hand ville tale med 
dem om baaden, hvorpaa de foer der hen; og da Michel heggel: tilspurde dem om de iche ville tage 
Niels Erichsens baad hiem med dem fra findmarken, hvor de da skulle have baaden fragtfrj til 
Scherføen; Hvor de da skulle fastlegge og talle
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med Niels Erichs: og da de kom hiem til Løchsund, foer de derfra og til Scherføen med En liden 
baad, og talte med Niels Erichsens qvinde, saa som hand iche sielf var hiemme. Da hun forundte 
dem baaden søer til Tromsen, mens iche da blev omtalt om fracten, saavelsom om baaden at føre 
Noer igien.

Jens Jensen refererede sig til sit forrige indførde, og begierte nu en Endelig dom, Hvor om blev 
afsagt.

Som befindis Citanten iche har hørdt til overbeviiste Gunder Christophers: med hans følge at verre 
accorderit at have nogen fract af deris fisk fra findmarken og til Scherføen, saa hvorder de frj for 



fract af baaden til Scherføen og som ingen fuld forlig imellem dennem og Niels Erichsens konne 
om baaden til Tromsen er skeedt, af Endten af parterne, saa ansees det for billigt de som fisken 
tilkom paa baaden var, der af tilsammens at verre Niels Erichs: ansvarlige og betale til ham? udj 
fract fra Scherføen og til Tromsen ? 2 rdr: iligemaade for baaden at lade hende fra tromsen til 
Scherføen, betaler de derfor ? 4re: rdr: til Niels Erichs: saavelsom og for processens omkostning 
betaler de tilsammen med 2 rdr: Hvad som det paaRaate Redskabs bortkommelse, angaar, hvorom 
Citanten Ingen bevis imod deris benegtelse har førdt, saa vorder de der for angerløs.

Jens Jens: var dommen begierende beskreven,
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Jens Villums: klocher til Tromsen, fremkom og gaf for at have Nu andengang ladet Indstefne 
hemming Rønnelsen for de ærRørrig tilleg hand haver tillagt ham, bemelte Rønnelsen blev 
paaRaabt, mens var iche her ved tinget men til findmarken fiskerig forReist, hvor da hans broder 
Rasmus Rønnelsen fremstoe paa hans vejne at svare til sagen,

til Citantens sags bestøchning melder velærværdige Hr. Henning Junchans Pastor til Tromsen, at 
dend 4de Januarj Nestleden hafde hand bud Effter hemming Rønnelsen paa Sannes for at tale med 
hannem angaaendede de Resterende skatter hand var skyldig, til hvilchet der hand kom til Pousten, 
og blev omtalt skatten, tog hand mistache til Jens Villums:, at hand skulle hafft forførdt ham til 
denne skat at utgive hvor haNd da sagde dend vederfadt og Reindspil Jens Villums: har veret aarsag
tillagt ont for mig,

End og beRaabte Citanten sig paa Christopher Anders: huusmand paa Langenes, og at vere prov i 
denne sag, hvilchen ej var her til tinget til stæde, mens beRettes at vere siug, Saa og Henrich Kield 
thiennende hos Prousten i tromsen, Hvichen iche heller var tilstæde.

Hemming Rønnelsen som for sagen stoed hafde til dette ting ladet Indstefne ved Roel Østen og 
Christopher Anders:, Sr: Birte Andersdatter langenes, Niels Joens: langenes lars Olsen og hans kone
søer langenes disse til at prove i denne sag hvis de derom viste.

Provet Niels Joens: langenes møtte, og der hand blev examinerit, udsiger hand, at Jens Villums:
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hafde staalet En vejer fra hans fader Joen Niels: hvor om hand giør dend beRetning at hans skulle 
hafft taget samme vejer i Tromsen, og leedt dend over Ejdet til sig sielv, og merchede dend, da 
imedens det skeede kom hans fader til ham og sagde det at verre sin vejer. og spurde Jens Villums: 
og sagde dend at vere sin, dertil svaret Jens Nej, spurde saa Niels sin fosterdatter ad om det iche var 
sin. dertil hun svarde det er vor, da spurde hand Jens ad hvor hand haver faaet dend, dertil svarede 
hand at have faaet dend hos Olle Kields: i Malanger, der, paa haver hans faders dreng ved Nafn 
Niels thommes: tilspurdt Olle Kields: om samme vejer dertil hand svaret Nej iche at have faaet dend
hos ham, nogen dager der Effter taldes hans fader og Jens Villums: sammen om samme vejer, hvor 
da Jens Villlumsen falt tilføje og hans fader fich vejern igien. Videre viste hand iche derom; her om 
blev hand av Retten tilspurdt hvor lenge det er sidet dette skal vere passerit,og hvor gl: hand var, til 
det første svarde hand det iche kand vide, saasom hand var liden, saasom hand Nu forklarer Nu at 
vere 23 aar gl: og iche destincte kand sige hvor lenge det Er siden det Er Skeedt, Da som det 
befindes effter Hans Egen tilstaaelse om hans alder, saa tiden siden dette skal vere passerit, at vere 
skedt udj hans ungdom, hvor over Retten iche ansaae ham til til Edstagelse.

Lars Ols: qvinde paa Søer Langenes Marrite Baarsdatter fremstoed, og Effter Eds afleggelse, 
bekiende og udsiger hun, at som hun og sin Mand gich fra kirchen, var Jens Villums: gaaet før dem 
i vejen og leede
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tvende smale Creatur Nemlig 2 vejere, og hun og sin mand som Effter gich Naade ham, da siger 
hendis mand til hende, hielp ham og kiør paa for ham, hvilchet hun og saa giorde, og fulde ham alt 



hiem til sit huus, saasom deris til sit hiem og loed der frem, og da Jens var hiemkommet med 
Creaturene, da siger hun at hun saae at Jens merchet dend ene vejer thi dend anden var tilforn 
merchet, Begge disse Creatur bekiender hun, at hand har faaet dem udj Tromsø Præstegaard, iblant 
deris Creatur, videre blev vidnet tilspurdt om hun veed og kand sige at disse Creatur var Joen? 
Nielsen paa Langenes tilhørrig, og om Jens Villums: haffte taget dem fra ham, dertil hun svarede 
Nej aldelis iche noget der om at vere vidende, End meere blev tilspurdt hvor lenge det kand vere 
sidet det blev skeedt eller er passerit, derpaa hun giorde ? denne beRetning at hendis første barn 
var ? 23 aar gl: Nu, og det 2det 21 aar, saa og det 3de 19 aar gl: til denne tid og imellom fattedis 
andet og 3de barn da var det at dette blev passerit, hvor af da kand forfares det at vere 20 aar siden 
omtrent. videre hafde hun iche at vidne.

Parterne paastoed at deris paabeRaabte og udeblivende prou motte af Retten forrelegges at møde til 
Neste ting, og aflegge sit vidne.

De udj sagen ommelte og udeblivende prou Nemlig Christopher Anders: Noer Langenes, samt Birte
Andersdatter ibid: (samme sted), og Lars Olsen ibid: vorder hermed forrelagt under adfær
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Effter loven at Møde til Nestholdende ting her udj tingstædet holdende, da at aflegge deris vidne 
hvad de om denne sag kand have seedt og hørdt til hvilchen tiid parterne haver at Møde, og Enhver 
til sagen at svare, hvor Effter deds befundende beskaffenhed de haver at anhøre dom.

Christen heggelund af Schidenelf haffte til dette ting Indstefnet En tøes ved Nafn Marrite og 
thienndende Nu hos Roel Østens: Snarbye, og det for hun skal have tilsagt sin thienneste til hans 
qvinde. og iche har villet Effter kommet det.

Bemelte qvindfolch blev paaRaabt mens befandis iche at vere her ved tinget tilstæde, hvor for 
Citanten var laudag begierende. Dennegang afsagt.

Som denne indstefnte Marrite paa Snarbye iche har villet Mødet dennesinde og svaret til sagen, saa 
forrelegges hende lauddag til Neste ting at Møde, eller og at have skade for hiemmesidelse.

Jens Jens: af tønsvigen fremstoed for Retten og forregav, at hand til dette ting haver ladet indstefne 
Niels tostesens qvinde Margrethe Jensdatter, for ærrørige ord; Benefnte qvinde Møtte og erbød sig 
til sagen at svare. Hvornest Citanten tilspurde hende hvor mange penger at det var, som hun siger 
sig paa hans gaar at verre staalet fra hende
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dertil hun svarde at det var 9 1/2 rdr: hun der haver mist mens hvem der har taget dem veed hun 
iche, Videre tilspurde hand hende om hun haffte hannem og hans huus noget udærligt at paasige. 
Dertil hun svarde at hun iche viste noget udærligt paa ham og hans huus at sige, og iche heller har 
hun tillagt ham og hans huus noget udærligt.

Erich Pers: af hersøen, hafde indstefnet Jørgen Peders: Grøtøen, for hand skal have lovet sig sin 
thienniste og fornemmis iche at vil indfinde sig Nu der til. samme Jørgen Peders: møtte, og iche 
fragiech det hand Jo havde lovet ham thienniste. Hvor de da der om blev forenet at Naar hans aar Er
omme som hand Nu thienner saa Indstiger hand udj Erich Pedersens thienniste.

Torsten Christensen har ved Jens Villumsen og Joen Olsen ladet indstevne Hemming Rønnelsen paa
Sannes for hans store baad, som hand fich til findmarken 1720, og ej er tilbage igien leveret. Mens 
som hemming Rønnelsen iche var her til tinget tilstæde, saa opsettes sagen til Neste ting. til 
hvilchen tiid Citanten haver sin sag lovligen at foranstalde. og vedkommende Effter stefnemaal da 
at møde, og til sagen at svare.

End og blev en bøxselsædel læst, og var udstedt af Prousten Hr. Henning Junchans, til lisbet Ejlert 
mosesen paa 1/2 vogs leje udj Søerskar, var datterit d= 11 Junj 1720/:

Noch En ditto af Michel Hvid udsted til Michel helgesen paa 1 pd: 6 mk: udj Helgøe og Daafiord, 



som Olle Sacharias: er fradraget, datterit d= 6 Sept: 1720/:
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Dernest blev fogden Meddelt de samme tings vidner og af samme indhold saa og samme besvarelse,
som paa Nest forregaaende tingsted taget er. undtaget Et tingsvidne angaaende hans hans: faarsen, 
at hand ichun var forvalter det aar ? 1716 og var siden som før En fattig bonde til sin dødsdag.
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