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Anno=1725 d=18 Juny holdes paa Noer grundfiord et Sædvanlig ledingsberg og Sageting med 
samtlige Helgøe tingsteds almue, hver da Retten blev administreret og bethient af Kongl: foget Sr. 
Andreas Tønder, Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, saa og af Effterskrefne laudRet, Michel helges: 
heldøen; torchel Reindholts: Spennen, Antonio Olsen grøtnes, Joen Jachobs: Huchøen, hans 
Bendtsen finnes, Anders Olsen findland, Søren Christens: fladvær, og hemming Jens: Kalslet.

Inden Retten blev forkyndt for samtlige Almue de paa Næste forregaaende ting extraherede Kongl: 
forordning og andre høye Øfrigheds foranstaltninger.

Saa blev og her lydeligen og allerunderd: oplæst forordning om Lots=væsenet Synden og Norden 
fields udj Norge, var datterit af Friderichsberg d=5 Marty Ao 1725/:

dernest blev forkyndt Et Pante og Obligations brev udgivet af Jachob Jens: boende paa laudvold og 
det for ? 37 rdr. 2 Mk. 15 Sk. som hand til Petter Hendichsen Borger udj Bergen skyldig Er, var 
datterit Bergen d=18 Augustj ? 1722 og til vitterlig underskrevet af Dirich Bastian gierding og 
Herman Nyensted hvor om Nermere deris ordlydende indhold paa folia skal vorde Indførdt,

En bøxselsædel af Sr Michel Hvid udstæd til Joen Peers: find paa ? 15 Mks. leje i Daafiordbotten i 
Helgøe tingsted som Villum Einers: find er fradøed, var datterit paa grundfiord Sommerting ? 
1724/:

Noch En ditto forkynt af bemte Sr. Hvid udstæd til Sr. Morten Sørens: Heggelund paa 1 pds. leje 
udj dend Jord Bensnes i Ulsfiorden, som afvicte aar blev lagt forlandskyld, samme bøxselbrev 
datterit grundfiord sommerting ? 1724/:

Belangende denne bøxselsædels Indførsel, da loed fougden her imod indsige, at som fine 
Rødningerne overalt blev lagt 1723 for landskyld og hand udj sine mangelsposter derom Er 
qvæstionerit Enten det derved skal forblive eller iche som beRoer paa Cammer Collegie decision, 
derforuden haver Amtmanden udj sin
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Resolution giordt det bekiendt, at Naar saadanne finneRødningger bliver af finnerne forlatte og af 
bremend antaget, skal saadanne pladser legges for landskyld til Kongens Jordebogs formerrelse af 
denne aarsag formeente fogden at det ad interim kunde beRoe med denne plads til Nermeer 
Resolutions indhendelser.

Bøxselmanden Sr. Michel Hvid som var tilstæde og anhørde denne indsigelse svarede dette allene 
dertil at hand ville formode, dend skeede matricolering at verre loulig Effter Kongl: anordning, hvor
Effter denne jord siden som før har fuldt Hr. Baron de Pettersens Jordebog haver derfor udstædt 
denne bøxselsædel og vil formode at fremdelis anordning falder derhen ud, at Ret og billighed, 
Effter forregaaende Kongl: allernaad: andordninger bliver staaende ved sin hef og magt.

Sr. Michel Hvid loed fremkalde Mestermanden Olle Jans: og tilspurde ham her for Retten, om hand 
iche var betalt for sin thienniste med delinqventen Øllegaar Michelsdatters henRettelse. dertil hand 
svare Ja at hannem af bemte. Sr. Hvid for denne Synderindens henRettelse var betalt med penger ? 
4 rdr.

Peder halfvorsen forhen thiennende velærværdige Hr. Henning Junghans paa Tromsøe Præstegaard, 
samt og Marite larsdatter thiennende sammested, vare begge til dette ting Indstefnet for begaaet 
lejermaal tilsammens.

bente. Peer halfvorsen møtte og tilstoed gierningen og beRetter at de iche Ecter hver andre, 



hvornest Retten tilspurde ham hvad hand haffte til sine bøders Erleggelse, dertil hand svarede at 
hand iche var noget Ejende.

her imod deris ærværdighed var paastaaende, at hand motte hendømmis til fæstningerne at 
opthienne der sine bøder, som Er tilhørende de fattige PræstEncher herom afsagt,

Denne Peder halfvorsen som befindis udj løsagtighed at have aulet barn med marrite larsdatter, 
imedens de thiente paa Tromsøe Præstegaar hos velErværdige
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Hr. henning Junghans, og da de Ecter hverandre tilfindis da derfor hand at bøede til 
PræstEncherne ? 12 rdr. Effter loven og Effter som hand beRetter, iche dertil meget at vere ejende 
til betalningens Erleggelse, Saa hendømmis hand da til festningen i Bergen at arbejde saa lenge til 
bemelte hans fulde bøder Er afbetalt med paaløbende omKostninger med hans persoen derhen at 
forskaffe. belangende qvindfolchet, da bliver hendis bøeder ? 6 rdr. som iligemaade er forfaldet til 
PræstEncherne; som hun med sin thieniste hos deris velverdighed Prousten, har at indstige og der at
forblive saalenge tilsamme bøder dermed ere opthiente.

Kirsten Andersdatte Nu tilholdende hos Joen tostsen i Giøvigen var til dette ting indstefnet for 
begaaet lejermaal med En ungKarl, siges Nu at verre Soldat i trundhiem,

Paa dend indstefnts vejne møtte bente. Joen tostes: og beRetter at hun afvicte sommer 1724, kom 
her Noer fra trundhiem; og siden har verret hos hannem og imedens om Micheli tiid har giort barsel,
beRetter derhos at dend Persoen hun har aulet samme barn med skal heede Peder N: og Nu skal 
verre Soldat; og da Ecter hverandre.

Sagefaldtz beRettiget Sr. Michel Hvid paastoed dom til hendis bøders betalning Effter loven, herom
afsagt,

denne Kirsten Andersdatter, som befindis at have udj løsagtighed auflet barn med En ung Karl ved 
Nafn Peder N: og under Garnisonen ved trundhiem Nu skal findis. til findis hun da derfor at bøde til
de beRettiget 6 rdr. Effter lovens 6te bogs 13 Cap. 1st art:

Susanne Andersdatter Nu tilholdende hos Niels tostes: huusmand paa Tromsøen, var til dette ting 
indstefnet for begaaet lejermaal imedens hun thiente Antonio bogøe, med En ungKarl Beenjamen 
N: som forleden sommer af Rømte her fra fogderiet.

dette gvindfolch Møtte iche, Ellers beRetter laudRettet dette at verre dend andengang hun sig i 
løsagtighed haver aulet barn, saa og beRettes hun indtet at vere Ejende til bødernis erlegges.
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herom dennegang afsagt.

Som dette løsse qvindfolch befindis dette at verre dend andengang hun udj løsagtighed har auflet 
barn, det ene Effter dend anden med særdelis personer, og hun intet til bødernis betalning er ejende. 
saa tilfindis hun da at staae udj halsjernet ved tromsøe kirche 2de Søndager imedens gudthienniste 
der forholdes.

Velagte Sr. Olle hansen gæver Borger til Trundhiem og her paa Noerland farende fremkom for 
Retten og sagde sig af Michel Helges: Heløen her ved tinget Nu at vere med udbeqvens ord ilde 
paatalt, hvilchet iche bemte. Michel kunde fragaae men ??trøed sin daarlighed og u=betengtsomme 
hastighed. fremstoed derpaa for Retten, og bad ham venlig omforladelse; og videnj andet om Sr. 
Gever at inde? paa sige end alt Erligt og got at vere som en smuch homtmand Ejner og anstaar. 
hvormed Sr. Gever da dermed var med fornøjet særlig for de got folchs intersessions skyld, som 
derom sig imellem lagt, for at see det forligt.

Christen Jansen thiennende hos Morten Sørensen Bachebye saa og ingeborre Arentzdatter 
thiennende samme sted, vare begge til dette ting indstefnet, for begaaet lejermaal.



Bemelte mands persoen møtte men qvindfolchet iche. og tilstoed hand at de iche Ecter hver andre, 
blev dernest at de beRettiget paastaaet at hand motte tildømmis sine bøder Effter loven, og som hun 
intet er noget Ejende da at hendømmis til strav paa kroppen. herom afsagt.

Som disse tvende Personer befindis at have begaaet lejermaal tilsammen, og de iche Ecter hver 
andre, saa tilfindis denne Christen Jans: for denne sin løsagtigheds øfvelse derfor at bøde Effter 
loven ? 12 rdr. angaaende qvindfolchet, da som hun intet er Eiende, saa hendømmis hun En søndag, 
ved Karlsøe Kirche at stande udj halsjernet, imedens gudsthienniste der for Rettis.
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Anders Davidsen huusmand paa Noerskar, og gurj Pedersdatter vare begge indstefnte for begaaet 
lejermaal hvilche personer haver Nu Ectet hver andre; thj bliver da deris bøder at tilsvare med ? 3 
rdr. 2 Mk. 4 Sk. tilligemed prosessens omkostning.

Hans Abrahamsen Søerschar, og Lucas Andersen vanderejde, vare begge til dette ting indstefnet, for
øvede slagsmaal tilsammen; Benefnte personer møtte iche, ej heller nogen paa deris vejne.

Sr. Michel Hvid, var paastaaende, at om endskiønt de iche her ved Retten har villet parere da som 
de iche kand undskylde sig de Jo at vere lovlig stefnet, saa begerede hand at provene motte 
forretages at forklare hvorledis hermed er begaaet.

Svend larsen vanderejde fremstoe for Retten og Effter Eds afleggelse, udsiger hand her om, at Nylig
for Nu afvicte Paaskee, kom hans Abrahamsen Rejsende fra Qvitnes og oplagte paa vanderejde, og 
som hand var indkommen udj Svend sin stue, talte hand til Lucas, hvad er det du har talt paa hende 
Moder, derpaa hand svarede ieg haver iche sagt noget, mens ieg har meest 3de stranger brendeveed,
hvorpaa hans sagde, har du iche mist meer svarde hand Jo et Kiøt laar, som ieg Engang haver 
skaaret af, hans spurde fremdelis har du iche meer hvor til lucas svarede Gud give det var iche det 
som verre var, hvorpaa hans da slog lucas og kaste ham neder til gullet Effter hand haffte givet ham 
2de drefviger, og dernest gav ham nogle dasker, gich saa paa døren og bad farvel. dog før hand 
gich, og Effter at Lucas var igien opstaaet af gulfvet, støtte hand hannem 2de ganger og førde 
hannem bagelens ud igiennem døren, mens udj alt dette tog Lucas iche imoed, videre beRetter 
Svend at Olle Aamundsen thiennende lensmanden Niels Lemming, og Nu til findmarkens fiskerie 
Er forRest; var og samme tid tilstæde, og paasaae denne handling. denne gang afsagt,

Parterne saavelsom det udeblefne prov, forrelegges laudag til Neste ting at Møde, og svare til sagen 
eller have skade for udeblivelse.
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Sr. Michel Hvid haftte til dette ting ladet indstefne ærværdige Hr. Michel Heggelund, for fanghuuset
staaende i Carlsøen, som hand har ladet Spolere.

Sr. Michel Hvid tilspurde Hr. Michel, om hand iche hafde ladet Rive taget af fangehuuset, staaende 
i Carlsøen, og hvor for hand iche Effter sit løffte her for Retten 1723 igien har ladet det reparere.

her til svarede Hr. Michel her for Retten, at det hand haver ladet afrive taget af fangehuuset, har 
foraarsaget en deel af almuens drich og fylderie, som der udj tilholde imedens de var til Kirchen, til 
det andet svarde hand at hand Effter sit forrige løffte skal lade taget paa fangehuuset igien paalegge.
herom var Sr. Hvid tingsvidne begerende.

Sr. Jeremias Eliasen haffte til dette ting ved hendrich hofnagel, og Elias hansen vandvog ladet 
indstefne Jens Jensen tønsvigen for sin skyld, saavelsom for Resterende udleg,

Citanten loed fremkomme for Retten for bente. varselsmend, hvorde da Effter loven afhemlede 
Stefnemaalet, at de 14 dager for tingdag haffte Effter Jeremias sin ordre veret hos Jens Jens: i 
tønsvigen, og der for hans boepel i Egen paahør Stefnet hannem til dette ting at Møde, for hvis gield
saavelsom det Resterende paa hans udleg, som Jens Jens: til Jeremias skyldig Er, saa hand afvicte 
Sommerting blev aresterit for.



Jeremias fienskouv producerede hernest et udtag under Sorenskriverens haand, af skiffte 
forRetningen, som Erholdet Effter Jens Jensens Sal: qvinde Marte Boel, hvor afsees at Jeremias 
haver først hafft til foedring for laant goeds til ? 10 rdr. 3 Mk. 8 Sk. som derfor sees at have paa 
Skifftet bekommet udleg, videre deraf erfares at Jeremias ved samme skifftesholdelse har at foedre
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for Crediterede goeds, opløbende til dend Summa ? 140 rdr. mens formedelst boens slette tilstand, 
Er hannem derfor paa Skifftet ichun kundet bekomme udleg for ? 86 rdr. 3 Mk. 4 Sk., samme 
docoment var datterit Grebstad d=28 January ? 1724/: Nermere sees deraf at Citanten af sit udleg 
End? da monne Restere endeel løsøre som iche Er levert og beløber sig til dend Summa ? 10 rdr. 2 
Mk. 12 Sk.

hernest protesterede Citanten med formeening, at Jens Jens: vorder tildømt ej alleniste at levere ham
hans Resterende udleg, mens End og tilfindis at betale sig de Resternde ? 73 rdr. 2 Mk. 12 Sk. af 
hans fordring, som hans boe ved Skifftis holdelse ej var tilstrechelig, at kunde derfor skee udleg til 
betalning.

Jens Jensen som møtte herfor Retten, og tilsvarde sagen, begeerede at Jeremias sin Regnskabs bog 
fremvises her i Retten, hvor om af øfrigheden kand paaskiønnis, af hvad sort dend Er, og deraf 
Efftersees hvor af fodringen Rejser sig, og refererer og at dend Endelig maa udvise hvad Jeremias 
har førdt af Eders? boe alt til datto Registeringen af Sorenskriveren blev forRettet, hvor nest Jens 
Jens: finder sig og til fuldkommenhed.

Citanten svarer hertil at hand haver beviist sit krav og fordring med sin meddelte laadsædel og 
formeener det at verre ham tilstrechelig beviis Noch til hans fordring. hertil svarede Jens Jens: at 
hand refererer sig til sit forrig indførde i denne sag, og ej videre i sagen at have at indføre, Som 
parterne intet videre sagde sig at have i sagen at Indvende, saa blev herom dømt og afsagt.

Saasom Jeremias fienskouv, ved denne her i Rette lagte laadsædel af SkiffteforRetningen, Effter 
Jens Jensens Sal. qvinde, har dermed giort beviist til denne sin fordring hos Jens Jensen, dend at 
vere lovlig og Ret, Saa der imod de af Jens Jensens paastaaelse om ander beviiser til samme gield 
iche kand ansees til nogen hinder imod Citantens forhen beviste fordring
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Mens Jens Jens: tilfindis inden 15 dager at betale til Jeremias fienskouv, først det resterende af 
udlegget som er 10 rdr. 2 Mk. 12 Sk. dernest betaler hand de paa hovet Summen resterende ? 73 rdr.
2 Mk. 12 Sk. tilligemed processens omkostning med ? 2 rdr., alt under adfær Eftter loven. Jens Jens:
var dommen begerende beskreven,

Jørgen Pedersen paa Carlsøen haftte ved lensmanden ladet indstefne Espen Hansen en Ectegiftt 
mand paa Carlsøen, og det for hvorledis hand haver behandlet sig med sit barn Maren Jørgensdatter.

Jørgen Pedersens kone Siri hermandsdatter og var samme Barns moder fremkom for Retten, og 
beRetter, at hendis mands broder arne Peers: kom til hende hiemme hos sig sielv, og spurde hende 
ad hvad hendis barn Maren bestilte i Nøstet med Espen hansen hvorpaa Moderen tilspurde barnet 
hvad hun der i Nøstet bestilte, og straffede hende derfor med Riis hvor da Barnet sagde at Espen 
haftte fat paa hende og tog hendis klæder op.

Arne Pedersen paa Carlsøen fremsteed for Retten, og Eftter hand haftte aflagt sin Eed, udsiger hand 
saaledis, at En dag udj høst, som hand var ude paa marchen saae hand at Nøstedøren stoed aaben, 
gich derfor derhen og gich ind udj Nøstet mens blev ingen vare, gich saa ud og ville tilluche 
Nøstedøren, som hand da ville tilluche det, kom Espen hansen frem under baaden, og bad ham ej at 
tilluche Nøstet, sagde da Arne til hannem er du her inde, dertil hand svarde Ja, og som hand saa 
stoed ved døren kom da barnet og frem under baaden udj Nøstet. hvor Eftter Arne gich hen til 
barnes moder, og sagde hende at Espen og lille Maren var i Nøstet sammen.

Anne Catrine Povelsdatter tilholdende hos sin Svoger lars snicher tilholdende paa Carlsøen 



iligemaade fremkom for Retten og Eftter Eds afleggelse udsiger hun at noget Eftter det ovenmelte 
var passerit, saae hun En dag at Barnet gich op ved et lidet smut, og Espen strax
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derEftter fulde, hvor vidnet da gich derhen og ville see hvad de der bestillede, og som hun saae op 
igennem smuttet, blev hun var, de at staae tilsammens optil huusvechen og hand at have optaget 
barnes klæder og vente deris ansicter imod hver andre, sagde da vidnet til hannem hvad er det du 
giør din gl. Hund, du skal faae skam lader du iche blive barnet, dertil hand intet svarede hende, Men
blev skamfuld og gich bort; Men om barnet kom grædende til hende, sagde vidnet til hende, hvad er
det du bestiller med Espen, dertil barnet svarede, at Espen voldtog mig. gich saa vidnet Need og 
sagde barneds moder det, hvor da moderen hyede barnet, og kom ud med en suplimme og slog ham 
med, videre veed hun iche her om at vidne.

Moderen blev af Retten tilspurdt, hvor gammel dette hendis barn var, dertil hun svarede, at da dette 
er passeret, var det da 9de aar. Sr. Michel Hvid tilspurde begge vidnerne, saa velsom Barneds 
Moder, om de kand vide eller sige med sandhed at dend indstefnte Espen har bedrevet virchelig 
horerie med barnet, hertil de alle 3de gav svar, at de det hverchen viste ej heller kunde sige at hand 
med barnet har begaaet virchelig horerie, Endnu tilspurdes barnes moder hvad det da er hun klager 
over, og hvor for hendis mand har ladet ham stefne, og Endelig hvad revans hun forlanger over 
ham. derom svarede hun ej videre End at hun sætter det til Øfrighedens skiønsomhed.

Eftterdenne sags exsaminition saa vidt mand har kundet erfare, da i hvor vel dog at fogden har veret
foranstaltet, bemelte unge qvindemenniskee, at lade hid hende til dette ting, som mand dog iche 
haftte kundet formaae Moderen til, hvilchen Retten dog finnis høylig fornøden at bør skee, for at faa
nermere oplysning, og sagen befindis at vere
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af denne beskaffenhed, at dermed iche skal tarderis, alt saa anordnis i følge Eftter Amtmandens 
udgifne ordre til fogden Et exstra ting, som skal holdis udj Carlsøen d: 3de Julie førstkommende. til 
hvilchen tid Eftterskrefne dannemend Jeremias fienskouv, hans graa, Christen Christens: Reinsvold,
Jørgen Madtis: SøerEide, torchel Spennen, gabriel paa Hamre, Morten Sørens: heggel: og Niels 
Niels: grundfiord, at verre tilsamme tid tilstæde paa Carlsøen der at bethienne Retten. og saa 
moderen til dette barn af fogden inden Retten blev tilspurdt om hun ville eller kunde have formue til
at udføre sagen for sit barn svarede hun der til aldelis Nej, mens beklagede sig iche at have nogen 
Raae dertil, men stillede det derfore udj Øfrighedens hender, hvor Eftter da fogden til Justitiens 
befordring overlevende og recommanderede denne sag til Sr. Michel Hvid hans nermere udførring, 
hvormed sagen til exstratinget beroer hvor da de sagen vedkommende uden videre Stefnemaal har 
at Møde.

Sr. Michel Hvid haftte til dette ting ved bondelensmanden ladet Indstefne Jens Jensen tønsvigen for 
hand afvicte aar undtvigte sin Arest,

Jens Jensen svarede, og tilstoed Stefnemaalet at vere forkyndt ham mens hvem hand var stefnet af 
viste hand iche, dertil Sr. Hvid det at verre af hannem Citeret,

Sr. Hvid tilspurde Jens Jens: om hand iche i afvicte sommer af fogden her paa tinget var paalagt og 
forkyndt arest i Kongens høye Nafn, at blive tilstæde her paa gaarden for dend skyld hand var 
skyldig til Jeremias fienskouv. dertil Jens svarede at hand iche kunde negte Eller fragaae det, at det 
Jo var saa i sandhed. dernest tilspurde Sr. Hvid Jens Jensen hvorledes
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hand har tordt understaae sig at bryde saadan arest og begive sig her fra stæden førend arestens 
lovlige ophefvelse, hvorved sagsøgeren befinder baade Institien og Retten at verre forhaanet, hvor 
imod Jens Jens: svarede at formedelst mit legems Reenlighed ved linnet at forsiune, dernest ogsaa at
precavere min Saligheds sager, hvilche ieg vil formode at deris velærværighed Prousten atterer 
dertil Prousten som var her tilstæde ved Retten attestere at hand var til kirche og gich til Guds bord, 



og ej allene dette men at forklare hvorledis mig blev begeignet i medens ieg forblev 16 dager under 
dend lovlig arest, imidlertid fich ieg bud ved Niels Niels: sin thienner Nafnlig halfvor kom fra 
Carlsøe Kirche med saa danne ord, Jeremias spurde hvor i lefde, svarerhand paa Jeremias sin tale, 
hand lever vel. beRetter at Jeremias skulle sige Jens Jens: Mig synes hand gaar noget løs, giorde ieg
hans Ret som hand var hver da skulle hand side i bolt og Jern, forblev saa Nogle dager der Eftter, 
imidler tid kom hans ærværdighed Prousten her til stædet begerede ved sit bud at ieg ville komme 
hand vil tale med mig, imidlertid, som ærværdighed og ieg stoed og talte sammen, kom Michel 
helges: ind brugte Mange ord, iblandt andre siger hand din skielm din bedragere, siger Prousten 
Gud velsigne Jer gaar paa døren, hvilchen ieg og giorde og gich saa strax ud, imidlertid Prosten i sin
adferre drog af, forblev ieg til anden dagen Eftter Rejste til mit fattighiem, og da imidlertid 
Communicerede hand, og strax hand kom fra kirchen begierede ieg af mine børn at de ville vere 
mig følg attid?, at de ville føre mig til aresthuuset igien, hvorpaa svarede de ingenlunde, hvorfor 
iche svarede ieg dem igien, hvor til de svarede, vj var oppe paa qvitnes der Jeremias boer, hørde vj 
at Jer var truet bolt og Jern.
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vj ingen lunde førrer Eder derhen, hvorpaa Jens Jens: refererede sig at ville bevise med lovlig 
vidner som hand siunes, gyldig verre, paa staar om dommeren got synes for Retten Edsket verre, Sr.
Michel Hvid her til svarede, at hand ville forbjgaae alt saadant vitløftighed, som iche vedkommer 
sager, men Eftterdj Jens Jens: sielv har tilstaaet, at have Entviget aresten, saa sættes hermed i Rette 
at hand Eftter loven Pag: 150 d: 17 art: at lide og undgielde for saadan formastelse. særdelis Eftterdj
hans Creditor Nu til dette ting har udførdt hans ???? sag imod hannem, og vunden paa aresten, 
saavelsom gieldens lovlighed, En louvlig dom, herpaa begeris Rettens kiendelse. Hvorimod Jens 
Jens: forregav at dend agt fra første Roed hen refereris til Nerværende dommers forRetning, 
henskyder sig til En u=partisk dommere videre haftte parterne i sagen iche at Indvende,

Dommeren optager denne sag til Endelig doms afsigelse til dend 3 July først kommende, da 
parterne paalegges at møde uden Steffnemaal paa det exstrating som da skal holdes paa Carlsøen 
der da at anhøre Endelig dom udj sagen.

Marrite Pedersdatter paa Selnes udj Balsfiorden haftte til dette ting ladet indstefne Jan Svenskee for 
En børse som hendis Sal: Mand har flidt ham at giøre ferdig, og har veret dend begierende igien for 
betalning, og iche kand bekomme dend

Paa Citantens vejne indfandt sig Lensmanden Niels Lemming, sagen Nermere at lade udføre, den 
Indstefnte sin qvinde Inger Jørgensdatter møtte og beRetter at denne børse for En lang tid siden 
dend var hendis mand levert, til at forferdige, og haftte siden
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oftte tilbøden Ejeren dend igien, mens iche har villet indløse dend;

denne sag opsettes til Neste ting at lade indkalde da Citanten, saa velsom Contra parten haver Eftter 
Stefnemaal at møde, og da udføre deris sag hvor Eftter Endelig dom feldis skal.

fogden haftte ladet ved Stefnemaal indholde ærværdige Hr. Michel Heggel: og hans son, saavelsom 
thiennere og giøre nermere forklaring og det med Eed, om dend hval som de 1722 paa Carlsøen 
fandt, ifølge Eftter dend qvæstion som ham Er fra det Kongl: RenteCammer tilstillet udj hans 
allerunderd: aflagde Regnskaber 1722 ? 13 post 1 st. art: og lyder saaledis: for Resten vil finnerne 
og de som spechet til tran har udvirchet inden tinge Exsamineris og Edlig at forklare paa hvis grund 
denne hval er funden, af hvad lengte dend har verret og hvor meget tran der af Er udkommen, alt til 
et tingsvidnis forverfving.

Ærværdige Hr. Michel Heggel: fremstillede sig for Retten med sin Søn, og thiennere, og svarede 
saaledis, Jeg har tilforn beRettet de ieg af fogden inden Retten blev tilspurdt om samme hvals lengte
saa og om hvor meget tran der af udj Smeltningen faldt, at hvalen da iche kunde maales eller vidis 
dens lengte formedelst at Rychen var i støcher sagen, og til deels ganskee borte, saa dend allene, 



hengte sammen ved nogle seener da hans folch fandt dend. Stædet hvor dend fandis var Carlsøen, 
men at hand eller hans folch skulle aflegge noget Ed paa hvis grund det er, da er det En ting, som vj 
iche veed af end mindre vil de haabe at hverchen hand sielf eller hans folch skulle paalegges at 
giøre nogen Ed, videre End dend sand ferdige beRetning skeedt Er, og fogden formodentlig har ved 
sine Regnskaber belagt, formoder derfor her imod denne qvæstion at have lovens og Kongl. 
forordnings
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medhold, 9 tdr. tran Er der kommen af spechet og meere iche, hvilchen tran fogden og Baronens 
forvaltere har ladet af Mit huus af hende, og da ved lensmanden loed Efttersee om der fandis meere,
som dog iche var, hvilchet lensmanden nu og her det tilstoed, og anden forklaring beRettede Hr. 
Michel Heggel: iche at Kunde give, hvilchet hans Søn og thienner stadfæstede; om denne deris 
Ærværdigheds bekiendelse om sig og sine folch, begerende fogden Et tingsvidne, at motte med 
delis.

fogden erholde dernest Almuens svar at her i tingstædet udj aar 1722 er iche lagt nogen Nye 
Rødninger. eller i andre maader Jordebogen forbædret iligemaade Eftter tilspørsel svarede almuen 
at her aar 1722 iche er faldet noget ørfve løs Ellerforbrudt oddelsgoeds,

Postbønderne her i tingstæden tilstoed de af fogden at verre betalte for posten at føre for dette aar 
hver 3 Mk. danskee undtagen hans ottes: og Jens Villums: som hver Nyder 1 rdr.

Iligemaade Eftter tilspørsel benegtede Almuen at her i tingstædet udj dette aar iche er faldet Enten 
vrag eller drivhvale. Saa svarede almuen at her i tingstædet iche findes Enten Sauver Eller qværner, 
hvor af skattis bør, saa og at ingen haver betalt til fogden Enten gresleje skat af kongens alminding, 
samt arbejspenge til hannem at vere betalte.

Iligemaade Eftter tilførsel svarede almuen at her i tingstædet iche er forrefaldet nogen 60 laad Sølfs 
bøder. halfve og heele boeds laad forbrydelse, førlaads penger for arfs bortførelse, 6te og 10de 
penger for uden rigs medeles udførelse, item forbrudt odelsgoes Endelig svarede almuen at her i 
dette aar ingen Nye Rødninger ere bleven lagte.
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Prousten Hr. Henning Junghans, samt omboeds Manden Sr. Michel Hvid fremstillede sig for Retten 
og tilspurde laudRettet og Meenige ting almue om dem iche var vitterligt, at Naar hval har verret 
fundet her i landet Enten drivhval eller vejdehval at naar dend har bleven opskaaren om der iche da 
er aflagt tiende af spechstocherne, som kaldis huener, som erbleven deelt imellem kongen kirchen 
og Præsten, og om iche saaledis har veret for holdet af arils tiid.

Hertil svarede Almuen at det af arils tiid aldtid haver veret saa, at af alle fundne hvale, hvad enden 
det var drivhvale eller vejde hvale, Er altid tienden af spechet først aftagen og deelt imellem de 
beRettiget, før End nogen anden bytting af hvalen til vedkommende er vorden deelt.

Eftterskrefne Danemend blev tilnefnt at bethienne Retten udj tilkommende aar. Og derfor anbefales 
Nu at aflegge deris laudRettis Ed for laudmanden; hvilche Erre, Anders Peers: Rafnefiord, gunder 
Christophers: Selnes, Peder hans: gram, og Jørgen gram NoerEjde, hans larsen børsund, lars lars: 
skaarøen og hendrik hendrichs: vandvog.
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Anno=1726 d=16 Juny holdis paa grundfiord sædvandligt sommerting med samtlige i Helgøe 
tingsteds Almue, hvor da Retten blev præcideret udj fogdens absens hans fuldmegtige Monsr. Lars 
Albech, samt administreret af Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, Item til Rettens bethienning 
Eftterskrefne laudRet, Peer gram NoerEjde. Jørgen gram ibid. hendrich hendrichs: vandvog. torchel 
spennen udj hans Lars: Børresund sit stæd, Anders Peers: Rafnefiord, lars lars: skaarøen, gunder 
Christophers: Selnes, og Joen Jacobs: Hugøen.
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Eftter at deris Kongl: Mayts. Ret var sadt, blev først allerunderd: oplæst de kongl: forordning og 
andre høye øfrigheds befatninger, som forhen paa Neste forregaaende ting er Spesificeret, om de 
paa Neste forregaaende ting paa Rotsund indbemelt 8te tingsvidner, blev der inden Retten til 
laudRettet og almuen gort tilspørsel om enhver post udj særdelished, som da blev svaret Nej, ligsom
af forrige tingstedtz Almue Er svaret, at her i tingstedet intet af delene i dette aar er forrefaldet. 
dernest blev sagerne forretaget.

hans Abrahamsen Søerschar, var Nu til dette ting andengang indstefnet for hand skal have slaget 
Lucas Andersen thiennende hos hans larsen Børresund, begge personer Møtte Nu for Retten,

benefnte hans lars: blev forrelæst det forhen indførde vidnes ord og tale som det paa neste 
forregaaende ting har vunnet. Hvor hand da sielv bekiender iche kunde benegte, at det Ja var sig saa
tildraget, som provet vundet haver. og formeener at som hand ved sin u=sømmelig tilsigelse bør 
have sin tiltale til hannem,

Sr. Michel Hvid som paa sit herskabs vejne til sagefald Er beRettiget, satte udj Rette at som denne 
Slags???? øfvelse Er ved hans Abrahams Egen tilstaaelse gordt bevisligt. formoder da at hand 
derfor Eftter loven bliver tildømt Eftter samme hans formastelse. her om afsagt,

Som det af hans Abrahams Egen tilstaaelse her for Retten, er bevisligt giordt, hvorledis hand 
formasteligen skal have slaget denne indstefnte lucas Andersen; saa tilfindis da bente: hans 
Abrahams: derfor at bøde Eftter loven 3de 6 laad sølf, som Er 9 rdr. hvor af de til sagefalds 
beRettiget Er tilkommende de 2/3 deele og dend foru=Rettede Lucas Andersen den 1/3 deel; hvor 
imod hans Abrahams: haver sin tiltale igien til bemelte Lucas for hvis ord hand talt haver, og her i 
agten er omformeldet, som best vidis kand,
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Eftterskrefne Personer vare til dette ting Indstefnet for begaaet lejermaal; Nemlig Anders Davids: 
andammen, torsten Christensen Noerskaar, Matias Povelsen Skousfiord, Mads hans: ibid, Lars 
Olsen Tisnes, og Povel Svendsen find Lyngen, Hvilche Personer indfandt sig iche her ved tinget, 
men beRettis af Bonde Lensmanden, at de hver haver Ectet deris besvangrede.

Sr. Michel Hvid var paastoed at om Endskiøndt de iche har villet Møde; og deris beskylding findis 
u=modsigelig, saa formodes at de uden nogen lengere henstaaelse vorder tildømte deris bøder at 
betale. herom afsagt,

Saasom det er bevisligt at disse i sagen benente 6 par folch, haver begaaet løsagtighed, før de sig 
med hin andet haver indladt sig i Ecteskab tilsammen, saa tilfindis de da Eftter loven Enhver derfor 
at bøde, 3 rdr. 2 Mk. 4 Sk.

Et løst qvindfolch ved Nafn Susanne Andersdatter af tønvigen, som haver begaaet lejermaal og aflet
barn med En dreng thiennende hos Antonia Bogøe ved Nafn beenjamen, og Nu er afRømt her fra 
landet, dette qvindfolch siges og dette at vere dend anden gang hos sig i løsagtighed haver veret 



henfaldet; videre beRettes at hun intet Er Ejende til sine bøders Erleggelse. dette qvindfolch var Nu 
indstefnet til doms paahørelse for denne sin forseelse. ligeledis var og Indstefnet, Olle Christophers:
find En Ecte giftt mand tilholdende i Balsfiorden, for hand skal have begaaet horeris gierning, med 
et løs qvindfolch Marrit finskee; om disse personer blev Eftter spordt om deris tilstand hvad de til 
bødernis Erleggelse kand have at betale. hvor til laudRettet svarende et de var intet Ejende, og lefde
i største armoed; Endog var indstefnt hemming Rønnelsen sandnes for lejermaal med Et qvindfolch 
af Hillesøe tingsted. disse siste møtte iche, og viste ej nogen vissig om Enten de Ecter hver andre 
Eller iche. herom afsagt,

Som dette løsse qvindfolch ved Nafn Susanne Andersdatter befindis dette at vere den anden gang 
hun haver begaaet løsagtighed og hun intet til sine bøders Erleggelse Er Eiende; thj tilfindis hun da 
at stande 3de søndager udj halsjernet ved Tromsøe Kirche Naar Gus thienniste der vorder holdet.
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anlangende Olle Christophers: find af Balsfiorden tilligemed hans Bolersker som tilfindis da for 
deris begaaet horeris gierning, saasom de Intet Er Eiende til bøders svarelse, hver at stande 3de 
Søndager udj halsjernet ved Tromsøe Kirche imedens Guds thienniste i kirchen vorder forRettet; 
betreffende hemming Rønnels: Sannes der haver begaaet lejermaal med Else hansdatter, som 
formedelst deris her fra tinget udeblivelse ej kand vidis om de Ecter hverandre saa forrelegges dem 
da laudag til Neste ting at Møde og til sagen at svare, hvor Eftter Endelig dom da skal vorde afsagt.

hendrich Peers: thiennende hans grønbech i Sletnes var til dette ting indstefnet, for hand skal have 
begaaet løsagtighed med et beRøctet qvindfoch, Nafnlig Anne Pedersdatter Jegervatten, benente 
mands persoen Møtte men qvindfolchet iche hvor hand da sielv her for Retten bekiender at hand 
iche kunde benegte hand Johaver begaaet løsagtighed med hende; omskiøndt hun dog iche Er 
vorden svanger. herom afsagt,

denne hendrich Peers: der sielv haver tilstaaet at have begaaet løsagtighed med dette beRycte 
qvindfolch og hand intet Er ejende til sine bøders erleggelse, saa tilfindis hand for denne sin 
forseelse at stande 1 Søndag udj halsjernet ved Carlsøen Kirche imedens guds thienniste der vorder 
holdet.

Sr. Michel Hvid haftte til dette ting ladet indstefne ærværdige Hr. Michel heggelund, for sabatens 
overtrædelse.

bemte Hr. Michel heggel: møtte sielv og tilstoed at verre lovligen stefnet.

Sr. Hvid tilspurde Hr. Michel heggel: om hand iche ville tilstaae at hand ved sine folch haver ladet 
indskibe og bortføre fisk fra Carlsøen og til vandstuen paa en hellig dag.

Har tilsvarede Hr. Michel at det var Søndags aftten hand loed skibe sin fisk saa og at Marie 
besøgelses dag indfaldt dagen derEftter som var mandagen.
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Sr. Michel Hvid herpaa satte i Rette, at som saamange Klagemaal høris om sabatens vanhelgelse, og
mand maa ansee denne gierning, som En størche i saadan forargelse, saa paastaaes dom til straff 
Eftter lovens Pag: 901 d: 4 art. som formodes at maa Jubpleris i anleedning af lovens Pag. 899 d=5 
art: hvorpaa begieris dom, tilligemed Sagens omkostninger. videre sagde parterne iche at have udj 
sagen at Indvende. herom afsagt,

Saasom Velærværdige Hr. Michel Heggelund herinden Retten sielv haver tilstaaet, at hand ved sit 
folch haver ladet skibbe og bortføre fisk fra Carlsøen, paa En Søndag aftten som Marie besøgelses 
dag paafulde dagen dernest Eftter hvor paa her i agten af Sr. Michel Hvid protesteris Eftter lovens 
bydende for saadan formastelse at vorde dømte. da sees iche at Hr. Michel Heggelunds indsigelse 
og formeening idet at dette skal vere passeret paa En Søndags aftten kand blive ham til nogen 
befrielse saa som der dagen Nest Eftter paafulde En hellig dag, og derforre afttenen for den burde 
holdis hellig og intet noget Mutvillig arbejde motte begaaes, Ja End og deris Ærværdighed som 



burde forregaae sin almue og tilhørrer med goede Exsemple, iche da sielv hun med skulle lade vise 
nogen forargelse at Eftter følge. hvorforre da Hr. Michel heggelund i følge Eftter lovens Pag: 901: 
4de art: item Pag: 899 ? 5te art: tilfindis derfor at bøde 4 laad Sølf som Er 2 rdr: hvilche bøder 
Eftterloven henfalder til fattige PræsteEncher. processens omkostning betaler Hr. Michel med 4 Mk.
danskee

Hæderlig Serren Kildal Missconarius her udj Tromsøe Præstegield, hafde ved bonde lensmanden 
ladet til dette ting indstefne Endeel finner af Lyngen og Ulsfiorden til sige hvis de haver hørdt om 
dend beskylding, at Hr. Michel skal have forbudet at bøche for samlings huuse i fiorderen som det 
at anhøre Hr. Michel og var indstefnet, var og her sielv tinget tilstæde.
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Svend Olsen skolemester for finne, fremkom for Retten og Eftter hand haftte aflagt Ed til at sige 
sandhed, udsiger hand da saaledis, at i Nest afvicte sommer Marie besøgelsees helgens tid var 
bemelte Svend ???? i Morten Sørensens Kirchestue paa Carlsøen, hvor og da var hans qven af 
Lyngen, Jachob Ols: qven ibid der sammesteds, og som Hr. Michel og var der samme tid inde hos 
Morten Sørens: spurde da bemte hans qven Hr. Michel ad om de skulle byche forsamlings huus, 
dertil Præsten svarede Nej. videre hans tale sagde vidnet iche Nu at kunde erRindre sig.

Joen Niels: find af Ulsfiorden fremkom og udsiger at ifiord sommer Eftter at Jegterne var afRest til 
Bergen var hand med Kirche paa Carlsøen, hvor hand da hørde at Hr. Michel heggel: sagde i kirche 
Coret Eftter thiennisten var Endt sagde til Jachob Nyensteen af Lyngen, at hand skulle sige til de 
Lyngsfinner, at de iche skulle byche forsamlings Huus . thj de huus de boer udj vare goede Noch at 
lære udj, videre haffte hand iche at tale, hvor om vidnet vel bøed sig til at ville aflegge Ed, men 
Retten ansaae ham ej at vere af dend oplyslighed, at mand kunde tillade ham Ed.

Anders thommes: find Ulefiorden fremkom og udsiger det samme at have hørt af Hr. Michel at vere
talt i Kirchen, som provit Joen Niels: vundet haver, og ej videre; med Eds afleggelse da er hand af 
samme beskaffenhed som dend forrige Joen Niels: og derfor ej kunde antages til Ed.

Christen Mortensen heggel: haftte til dette ting ladet indstefne Knud Knuds: for hand skal have 
tilsagt ham at indstige i thienniste hos ham, og iche har Ectterkommet det; men stiget i thienniste 
hos Jan Niels: Svenskee paa Svensbye.

dend Indstefnte Møtte iche, hvor om hans Madmoder beRetter at hand var til findmarken fiskeerie 
henfaret, og derfor ej har kundet møde.

Morten Sørens: paa Citantens Vejne, var begierende sagen motte optages, og hannem vorde 
forrelagt at møde. dennegang afsagt,
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Som denne Indsteftte Knud Knuds: befindis at verre til findmarken fiskeerie henfaren, og derfor ej 
har kundet mødet at giøre beRetning om hand denne thienniste beloftt haver til Christen mortens: 
Saa forreleges hannem laudag til Neste ting at møde, at svare til sagen, da der skal gaaes om var 
loven medfører.

Sr. Morten Sørens: heggel: haftte ved bonde lensmanden ladet indstefne Jachob Nyensteen verrende
udj Lyngen, for hvis hand til hannem skyldig Er. dend indstefnte møtte iche, ej heller nogen paa 
hans vejne.

Citanten proponeret dernest at denne Nyensteen var hannem skyldig bleven imedens de haver 
handlet sammen til ? 22 voger. paastaar dernest at hannem motte forrelegges lauddag til Neste ting 
at møde da hand agter sin sag nermere at udføre. dennegang afsagt,

Saasom Johan Nyensteen iche dennesinde Eftter lovlig stefnemaal haver villet pareret, at svare til 
denne sin sag. saa forrelegges hannem da lauddag til Neste ting at møde, Eller og at have skade for 
udeblivelse, saasom der da vorder feldet Endelig dom udj sagen.



Eftterfølgende dannemend Nemlig haagen Goutes: Kaldslet, Anders Joens: andersdal, Peer Erichs: 
Corvigen og Olle Olsen ibid: varre til dette ting indstefnede for de iche haver søgtinget i afvicte 
sommer hvilchet Personer blev paaRaabt mens befandis iche Enda herved tinget at verre tilstede thj 
tilfindis de da for denne deris Mutvillige hiemmesidelse fratinget derfor fortingvide at bøde hver 1 
laad sølf.

En bøxselsædel oplæst, og udstædt af fogden Sr. Tønders fuldmegtige Monsr. lars Aalbech, og det 
til Abraham hans: paa 1 pd og 6 Mks. leje udj Torsvog som Sal: Joen Anders: er fradøedt, saa hand 
Nu bruger; samme Jord ? 1 vog 18 Mk:, bøxselbrevet datteret grundfiords Sommerting d=18 Juny ? 
1726/.
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En ditto oplæst som var udstedt af Sr. Michel Hvid til hans hans: heggel: paa 1/2 pds. leje udj 
BratRein, som hans haarsens Enche haver fra fløttet og opgivet, og var bøxselbrevet datterit d=26 
July ? 1725.

Som intet meere var ved tinget at forRette blev Retten dermed opsagt:,

Justisprotokoll Helgøy 1727
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Anno ? 1727 d=17
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Anno ? 1727 d=17 Juny holdis paa Noer grundfiord et Sædvanlig ledingsberg og sageting, med 
samtlige Helgøe Tingts Almue Retten præsident Kongl: foget Sr. Andreas Tønder tilligemed 
Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens bethienning
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Hemming Jonsen Kalleslet udj Anders Peersens stæd, hans larsen Burresund, hendrich hendrichsen 
vandvog, lars lars: skaarøen, Joen Jachobsen Huchøen, gunder Christophers: Selnes, Jørgen gram 
NoerEjde og Peer gram ibid: Edsvorne laudrettis mend udj Helgøe Tingst.

Eftter at Retten Allerunderdaniste var sadt, blev allerunderdaniste formeninge Almue oplæst og 
forkyndt alle de Kongl: forordninger og andre befalninger, som paa Neste forregaaende ting paa 
Scherføe Tingst: ere vorden forkyndede, og der findis extraheredt indførdt.

de paa Næste forregaaende ting omformelte forspørgelse tillfinnerne om friheds brever paa deris 
paaboende pladtzer, og bestaaende udj 4re poster, hvilche poster Nu formenige finner her i 
tingstædet for Retten bleve oplæste, for at Indhende derpaa deris svar, hvor da deris berettning og 
svar var af lige indhold som paa Scherføe tingsted af finnerne bleve der blev svaret og her forhen 
findis omformeldet.

dernest blev Eftterfølgende tingsvidner Eftter tilspørsel besvarede som følger,

1? om nogen haver betalt til fogden Nogen gresleje skat af kongens alminding, saavelsom 
arbeizpenger til hannem at vere levert og betalte; her til svarede Almuen af udj indeværende aar 
haver ingen bet: til fogden noget af Enden af disse 2de deele,

2? giorde fogden tilspørsel om her i tingstædet Er forrefindede Nogen sauver eller qværner hvor af 
skattis bør, dertil blef svaret Nej, saasom ingen saadanne Sauver eller qværner findis her i 
tingstædet, hvor af skattis bør Eftter dend kongl: forordning.

3? Postbønderne her i tingstædet, blev alle tilspurdt om deris postpengers afbetalning, hvor da Niels



Jachops: Lyngen, Jachob Ols: qvæn ibid: Peer Ols: ibid:, Olle Jachops: ulsfiorden, Niels Joens: 
ibid:, Hans ottes: Oldervigen, Jachob Jens: laudvold, lars Jons: tønsnes, Claus Christophers: Tisnes, 
og frands hans: ibid: hvilche alle tilstoed at verre af fogden betalt hver 2 ort, untagen hans ottes: 
som Nyder= 1 rdr:, for posten at føre udj indeværende aar.

4? Eftter tilspørsel svarede almuen at i dette aar er ingen Nye Rødninger for landskyld vorde 
taxerede og lagde.

5? svarede Almuen at i dette tingsted udj indeværende aar, Er iche falden nogen vols multer, 60 laad
sølfs bøder, halve og hele boes laads forbrydelse, førlaads penger for arvs bortførelse, 6te og tiende 
penger for uden Riges midlers udførelse, item forbrut Oldels goedtz saa og arfveløs=goeds.
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6? Eftter at fogden haftte tilspurdt Almuen her inden Retten om her i tingstædet i dette aar er 
forrefaldet noget vrag, blev berettet at bonde lensmanden Niels Niels: de samme Almuen var 
vitterligt at derpaa havet var funden en liden qvalunge ved grøtøen, som af de opsiddere paa 
gaarden var Roet op under land, og Eftter at de derom haftte tilkiende givet det for bonde 
lensmanden, Reiste hand der ud at besee samme fisk og befandis at verre ul? lengden 10 1/2 allen, 
og Conditionerit saaledis at spechet Meest? var optæret, hvor Eftter dend da af lensmanden og hans 
2de medhavende folch blev opskaaren, og spechet hvad saa var af hannem til hans gaar hiemførdt, 
som var 3 mile og derEftter hos hannem smeldet, og tilstoed lensmanden som Nu var tilstæde, og 
blev her om inden retten tilspurdt hvor meget tran af samme spech var udkommet, hvorpaa hand da 
giensvarede, iche at have faaet der af meer End 1 td. og 4re kander tran, og derpaa leverede hand 
straz inden Retten en Rigning paa hvis bekostning paa samme spech var anvendt; at opløbe til dend 
Summa = 3 rdr. 3 Mk. 8 Sk., videre vrag benegtis af almuen iche at vere faldet udj dette aar.

dend 18 hujus blev Retten igien honoreret, som da blev først forkyndt 1 bøxselsædel udstæd af 
velærværdige Hr. Henning Junghans Pastor til Tromsen, og det til hendrich Paaskee paa 18 Mk. 
fiskis landskyld, udj Noer Corvigen som Peer Knudtzen for hannem goedvilligen haver opsagdt og 
opladt, var datterit Tromsøen d=22 octobris 1726/:

1 ditto oplæst udstæd af kongl: foget Sr. Tønder paa 1 pd 6 Mks. landskyld jord udj vandereide, som
Axsel hendrichsen Er frafløttet, og nu tilbøxlet Jachob Anders:, var datteret d=18 Juny ? 1727/: 
dernest blev sagerne forretaget,

Kongl: fouget Sr. Andreas Tønder haftte til dette ting ladet Indstefne ærværdige Hr. Michel 
Hegelund Residerende til Carlsøen, til Nams dom for afvicte aars Resterende Kongl: skatter som er 
6 rdr. 4 Mk., hvilche hand iche goedvilligen har villet afbetale.

fogden giorde tilspørsel til Bondelensmanden Niels Lemming om Hr. Michel var lovligen Stefnet, 
derpaa hand for Retten tilstoed stefnemaalet at verre lovlig for hannem forkyndt. derpaa hand 
fremviste fogdens Egen udgifne kaldsædel, som befindis ved lensmanden og Jørgen adriansen 
paaskriftt at vere forkyndt d=20 Maj Nestleden.
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fogden loed indføre at Endog ærværdige Hr. Michel Heggel: har været her paa tinget tilstæde, og er 
Reist her fra igien førend sagerne ere blefne forretagne, i hvad tanche hand dermed haver haftt kand
dend goede mand i sin tid forklare, saa som hand aldelis iche tilbøed fogden nogen penger eller 
talede det Ringeste ord med hannem om skatternis af Clarering End langt mindre overleverede sine 
skrifttlige angivelser og sædvanlige forklarringer paa hans familie, og folcheskat Copulations 
penger, hvor Eftter fogden kunde og burde hos vedkommende indsøge, iche heller meddeelte hand 
qvitering for hans paaboende Præstebolig, skatte frihed som alt nu burde verret skeedt, saapaa det 
dag at hands ærværdighed iche skal sige sig at blive overilet, saa tilstædis ham laudag til Næste 
ting, saa vidt de resterende skatter for 1726 er angaaendis for dette aar skatter vil fogden holde sig 
Eftterretlig deris kongl: Mayts Allernaadigste skattebrev. og begierede her om Sorenskriverens 
Sentens? her om afsagt,



Som det befindis ærværdige Hr. Michel Hegel: at verre lovligen stefnet for hans skatters 
indesiddelse for aar ? 1726: som er af dend Summa=6 rdr. 4 Mk., og deris ærværdighed som var her
paa tinget hiid kommet; men Nu befindis at verre afrest forend sagerne blev forretaget, og ingen 
Clarering derom med fogden giordt haver, til pengenis erlegelse. saa forreleggis hannem laudag til 
Neste ting at Møde og til sagen at svare, saasom der da herom med Endelig dom skal vorde 
afskeediget.

En Ecte giftt mand af Nafn Johanes Knuds: var til dette ting indstefnet for begaaet Horeris 
begaaelse med Ingeborg Svensdatter et forhen u=beryctet qvindfolch.

bemelte Personer møtte begge, og disvær tilstoed gierningen, at have udj horerie aulet barn 
sammen. benente Johannes blev tilspurdt om hans boes tilstand dertil blev berettet at hand iche var 
meere Ejendeele ejende End hvis hand her stoed udj.

Sr. Michel Hvid protesterede at de motte dømmis Eftter loven for denne deris horeris begaaelse. 
herom er afsagt,
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Som det Eftter Egen tilstaaelse her forretten befindis denne Ecte giftte mand Johannes Knudsen, at 
have begaaet horeries gierning og aulet barn med dette giftte qvindfolch Ingeborre Svendtzdatter, 
og hand ingen boes meddler erre Eiende, saasom? bød for denne gierning Ellers var forbrudt, saa 
ansees det da i det Ringeste hand for denne sin horeriges gierning burde at bøde = 24 rdr. mens som 
hand veed ingen udveje for at forskaffe samme bøders erbydelse, saa til hand, at betale der af=12 
rdr: og for det øfrige at lide og udstaa fengsel paa kropen Eftter loven. Belangende qvindfolchets 
bodemaal for denne hendis begaaede hores gierning, saa bliver hendis bøder at tilsvare med 6 rdr: 
Eftter loven.

Sr. Michel Hvid haftte til dette ting ladet indstefne ærværdige Hr. Michel Hegelund, for fangehuuset
paa Carlsøen, hand haver ladet Rive ned og Spolere og iche Eftter sit løftte for Retten 1723 igien 
har for færdiget, og derfor Nu at lide dom.

Hr. Michel blev paaraabt, men sagdis af almuen at hand haver verret her til tinget i gaar og Nu i Nat
er hiemreist, førend sagerne blev forretaget. hvorpaa da bondelensmanden Niels Lemming og 
Jørgen Adrians: fremstoed for Retten og tilstoed at de d=26 May nestleden haver veret hos Hr. 
Michel paa hans paaboende gaar Vandstuen, og da indstefnet ham til dette ting at møde, og til 
benente sag at tilsvare.

Sr. Michel Hvid som paa herskabets saa velsom heele fogderis Almues vejne haver været Aarsaget 
at indstefne Hr. Michel Hegelund for denne sag og hafde ventet hand hafde indfundet sig for Retten,
da hand var her paa tinget, men fornemmis hand Nylig haver absenteret sig, da man haftte ventet 
hans Egen tilstaaelse om paastefne fangehuuses nedrivelse, lige som hand det sielv tilforn her for 
Retten haver tilstaaet, Maa Nu af denne Aarsag begiere at de laudrettismend som besadde retten 
herpaa Stæden ? 1723 Sommerting, saa mange af dem som Nu ere tilstæde, motte aflegge deris 
beretning og vidne om de iche hørde bemte Hr. Michel Hegelund paa Michel Hvids tilspørselse her 
for Retten og tilstoed at hand haftte ladet fangehuuset i Carlsøen ville taget af, og belovede det igien
strax at ville lade ferdig giørre, som dog iche Endnu ere Eftterkommet.
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derpaa blev hans graa langesund, torchel Reindholds: Spennen, Svend lars: vanderejde, og Joen 
Peers: torsvog, som vare her ved tinget Nu tilstæde, og Retten 1723 Sommerting besad, fremkaldet 
og tilspurdt om de iche kunde errindre sig at Hr. Michel samme tid her forretten tilstod at have ladet
Rive taget af fangehuuset; dertil hans graa svarede sig iche Nu det Kunde mindis, Mens de 3de siste
sagde samligen, at de mindis vel at Hr. Michel da her for Retten sielv tilstoed at hand haftte ladet 
afrive taget af fangehuuset, og det formedelst finnerne loed der i Naar de haftte druchet sig druchen.

herpaa loed Michel Hvid indføre, at saasom fangehuuset Er saa høy Nødvendig i landet til Justhiens
thienniste, og af Almuen til dend Ende bekostet, men Nu saaledis som melt Er, er Spoleret, hand da 



vil formode at finde assisteris af Retten at Hr. Michel Hegelund til dommis at fangehuus igien 
paasin bekostning at lade opbygge inden En hvis termin som hannem af Retten motte forrelegges, 
saa og for begagne formastelse at Straffis eftter lovens Pag: 981 art 4de. samt 982: art: 7de., med 
proceshens omkostnings erstatning, hvor paa begieris dom saa som denne sag ingen ophold lider. 
her hos bad Citanten at erindre, at fangehuuset motte opbyggis af samme størrelse og dygtighed, 
som det Nedrefne var, her om dennegang afsagt.

Som mand ville have formodet at ærværdige Hr. Michel heggelund skulle opbiet tinget og tilsvaret 
denne sin sag, saa maa mand dog fornemme hans hæderligheds bortrejse her fra tinget. og i hvor vel
Sr. Michel Hvid har protesterit til Endelig doms erholdelse. Saa adligevel, eragter Retten hans 
hæderligheds Egen tilstæde værelse fornødentlig, førend Endelig dom kand i sagen afsigis. og der 
over forrelegges Hr. Michel Hegelund laudag til Neste ting at møde og til denne sag at svare. I 
midler tid om saa skulle hende sig fangehuuses fornødenhed til paakomne fangers varetegt, vildet 
komme paa deris hæderligheds ansvar for deris tilstæde blivelse imedens fangehuset Er 
u=forfærdiget.

Enda haftte Sr. Hvid ladet Indstefne ærværdige Hr. Michel Hegelund, til dette ting for hans tiende af
hans Bergens føring fra aar 1717: da hand først kom til her
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tilfogderiet at forvalde det velbaarne Hr. Baron de Pettersens Jordedegoeds, og til datto, hvilchet 
hand iche har villet betalet til hannem hans anpart af bemelte sin fisk,

Sr. Michel Hvid lod indføre at hand ville formode Rettens assistentz i anledning af forordningen om
fisketiendens ydelse, at Hr. Michel Hegelund Maa af retten vorde imponeret at give tilkiende 
hvormeget fisk hand aarlig har skibet til kiøbstæderne fra 1717 indclusive og til Nerværende tid, og 
der Eftter at betale dend 3de part tiende som Citanten tilkommer paa herskabes vejne Enten in 
Nature eller disværdig med penger, som fisken aarlig i Kiøbstæderne haver gieldet. Eftter som hand 
iche haver villet ladet Skipperne paa Jegten verret følgactig, undtagen for et aar da Skipper Johan 
Vormhuus skal have taget tiende af Hr. Michels føring til Bergen paa hans Jegt skibet. hvilchet Hr. 
Michel vil sielv forklare. dennegang afsagt,

Som deris ærværdighed iche Eftter lovlig Stefnemaal denne sinde har villet møde og sin sag at 
tilsvare, saa haver da Citanten til Neste ting at lade deris hederlighed lovligen igien indstefne at 
møde og tilgiøre forKlaring hvor megen fisk hand i de paastaaende aaringer til kiøbstæderne har 
ladet skibe, hvor Eftter da Endelig dom i sagen skal vorde afsagt.

Edle Hr. Stifttskriver Sr. Michel Hvid haftte til dette ting ladet indstefne Hr. Michel Hegelund, for 
Carlsøe Kirchebog hand iche har villet levere fra sig, hverchen til dend eftter hannem beskichede 
Kircheværge Hans Hegelund, ej heller til Stifftskriveren paa hans mindelig andfordring, at svare 
ham paa Kirchens vejne paa hvis hand hannem derfor haver at tiltale.

Item at høre forklaring om hvis hand ved seeniste Regnskab imellem Kirchen og hannem udj 
velærværdig Proustens og Stifttskriverens overværelse haver fortiet af Kirchens indkomme Kirchen 
tilskade og samme igien Kirchen at oprette Eller derfor at lide dom.

Hr. Michel blev paaraabt men befandis iche at vere her Nu ved tinget, hvorpaa lensmanden og J????
Adriansen tilstoed at have lovligen indstefnet bemte. Hr. Michel for denne sag til dette ting at 
Møde.
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Eftter at Stefnemallet saaledis var indførdt, bad Stifttskriveren Sr. Michel Hvid, at Eftterdj Hr. 
Michel Hegelund er dragen fra tinget uden at parere Retten og svare til denne sag, og uden at fra sig
levere dend ovenstefnte Kirchens Regnskabs bog, at da Nu for Retten motte fremkaldis i??ige 
Kirche værge hans heggelund, samt nogle af de Elste og bæste Sognemend som ville behage at 
udsige, hvad liig dennem er vitterligt i Kirchen at være begrafne, i Hr. Michel Hegelunds Kirche 
værgeskabs tid, og hvad derfor til Hr. Michel motte været betalte, og at Hr. Michel maa forre leggis 



inden 14 dags forløb fra forkyndelsens tid at fra sig levere til Kirche værgeren hans hegelund dend 
paastefnte kirchens bog Eftter lovens udtrygelig ord Pag: 385 art: 12, ligesaa dan Conditioneret, 
som dend ved siste Regnskabs slutning befandis, hvor udj formodis til dend fattige kirches Redning,
Rettens assistentz.

derpaa fremkom hans hegel: her forretten og udsiger at Sal. fogden Lars hans liig, saavelsom 
Jeremias sin Søn Sal. hans, og hans Sal. konne Magrete, hvilche 3de: lig erre indsette og begrafne i 
Carlsøe Kirche. iligemaade at lensmand Niels Nielsens Sl. kone og datters lig begge erre begrafne 
udj Coret, iligemaade udsiger lars larsen Schaarøen, at hans Sal: Moders lig blev begravet udj 
kirchen og derfore betalt 2 dr: til kirchen for hendis lejerstæd foruden dend oplat Eskee af Sølf som 
Er hans Sal: faders lejersted er givet til Kirchen, ved denne forClarings udsigelse, var og her ved 
Retten her tilstæde og paahørde, de dannemend af Carlsøe meenighed nemlig Jeremias fienskov, 
Morten Sørens: heggel: hans graa og andre fleele af almuen som berettet det samme her om 
afskeediget,

Saasom Hr. Michel hegelund siden siste giorde Kirche Regnskab af deris velærdige Prousten og 
Stifttskriveren og til denne tid haver bevist sig mod stridelig at fra sig levere Carlsøe Kirche=bog til
dend Nye tilsatte Kircheverge Hans hegel: saa i følge Eftter lovens 2de bog 21 Cap: 12 art: 
forrelegis Hr. Michel hegel: inden 14 dagers forløb fra forkyndeles tid, samme Kirche bog til 
bemelte hegel: at fra sig levere; som er tilsadt at beopagte Kirchens bæste.

Søren hansen hegel: haftte til dette ting ladet indstefne Biørn Halvor for hand haver tilsagt ham aars
thienniste og det iche Eftterkommet.

546

Paa Citantens vejne Compareret Niels Lemming; og potesterit at saasom denne indstefnte Halvor 
haver til sagt Søren Hegel: aars thienniste og det iche Eftterkommet; formener hand da bør at betale 
ham 1/4 part af et aars løn som Er ? 2 rdr., hvorpaa hand vil ervorde dom,

dend indstefnte halvor som iche var her ved tinget tilstæde, fremkom hans hossbond Hans graa, og 
sagde sig iche af samme sin thienner at vere lovligen opsagt hans thienniste, og der over har hand 
iche kundet stige i andens thienniste. herom afsagt,

Saasom denne saa kaldet Biørn Halvor skal have tilsagt og belovet Søren Hegl: Et aars thienniste, 
hvilchet hand iche har Eftterkommet, saa tilfindis bemelte halvor Eftter loven at betale til Søren 
Hegl: 1/4 deel af et aars løn som beregnis til ? 2 rdr: foruden processens omkostning betaler hand 
med 2 ort.

Olle Hendrichsen Bratrein haftte til dette ting ladet Indstefne halvor halvorsen for 4 1/2 rdr. hand til 
hannem erre skyldig,

Paa Citantens vejne indfant sig Niels lemming og udsiger at da bemelte halvor var stiget udj 
thienniste til bemelte Hendrichs: caverit denne hands hosbond til lensmanden for 5 rdr: daler halvor 
var ham skyldig men Eftter et aars thienniste drog hand fra bemelte sin hosbond Olle hedrichs: 
imod hans villie, og til hans graa som hand Nu thienner, og det før hand Clarerit hvis hand til sin 
hosbond skyldig var, som Er 4 1/2 rdr., formeener derfor at hand Enten Maa indstige i hans 
thienniste samme sin skyld at opthienne, eller, og at tilsvare ham hans betalning.

dend Indstefntes hosbond hans graa svarede at hand iche kunde svare for hans thienner disse 
paastaaende penger, paa anden Maade End paa en taalelig termin aarlig at erlegge imedens hand 
thiente ham, men iche at ville svare til pengene om hand dedtz udinden bort døde hvilchet Citanten 
ej var med fornøjet. herom afsagt,

Som det befindis at Halver Halvors: at vere skyldig til sin forrige hosbond Olle hendrichs: dend 
Sum: 4 1/2 rdr.
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og bemelte halvor haver draget fra sin hosbond før hand samme sin debet haftte opthient; saa 



tilfindis da samme Debitor at betale til Olle hendrichsen de skyldige 4 1/2 rdr:, Eller og ved hans 
graa, da at indstige udj thienniste hos Olle hendrichs: at opthienne hvis hand til hannem skyldig er 
processens omkostning betaler hand med 2 ort.

Clemmet Rasmusen af Rotsund haftte ladet indstefne Olle Olsen Nu thiennende Niels Andersen 
leenanger og det for hand har lovet ham aars thienniste og iche har Eftterkommet det. dend 
indstefnte blev paaraabt men var iche her ved tinget tilstæde.

Paa Citantens vejne Comparerede hans heggel: og begierede dend indstefnte Olle Ols: motte 
forreleggis laudag til Neste ting at Møde, paa det sagen kand Naae sin fremgang tl Endelig 
udførelse dennegang afsagt.

Som denne Olle Olsen iche til dette ting har villet Eftter Stefnemaal indfinde sig sagens til svarelse, 
saa forreleggis hannem, da laudag til Neste ting at Møde at svare til sagen eller og at have skade for 
udeblivelse.

Michel Niels qven haver til dette ting ladet indstefne sin dreng Michel hendrichs:, forhand udlovlig 
drog af hans thienniste, og drog til hans qvæn at thienne.

dend indstefnte blev paaraabt mens var iche her ved tinget til stæde; hvor Eftter da Citanten var 
laudag begierende hannem at motte paaleggis til Neste ting at Møde; dennegang afsagt,

Som denne indstefnte Michel hendrichs: iche Eftter Stefnemaal har villet Mødet til dette ting. saa 
forreleggis hannem laudag til Neste ting at møde sin sag at tilsvare til hvilchen tid Citanten og haver
hans qvæn at som drengen haver antaget til thienniste lovligen at indstefne. og dernest sin og at 
udføre hver Eftter dom skal vorde feldet.
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Hendrich Sendersen sigende at thienne hos Anders Olsen Selnes var til dette ting indstefnet for hand
paa Paaskee høytid paa Tromsøe Præstegaar ved Kirchen og der skal have solt brendevien, for det 
andet var hand indstefnet for Kirche forsømmelse.

dend indstefnte møde og tilstoed Stefningen; og derhos tilstaar at da hand foer til sin Reiste baad 
som var ved Tromsen, paa Paaskee høytid, haftte hand da med sig 1/2 Kande Brendevien, som hand
der udsolte; mens til Kirche forsømmelsen beretter hand iche at var ved sin helsen Pintzedager, saa 
hand iche var goed for at faae til Kircen.

Sr. Hvid proteret at denne persoen forhans ulovlige Brendevinds udsold ved Kirchen paa Tromsøe 
Præstegaard. En høyhellig dag, vorder derfor af Retten til straf funden andre til afskye, som til 
saadant u=lovlig brug ere lige sindede; ligeledis opserveris hans beskylding for Kirche forsømmelse
saa og med processens omkostning. her om afsagt,

Det Er ved Hendrich Sandersens Egen tilstaaelse her for Retten giort bevisligt, at bemelte dreng 
haver udsolt Brendevin ved Tromsøe Kirche paa En høy helligdag; børhand da derfor Eftter velEdle
Hr. Amtmandens anordning og befalning af 2 May 1724: at bøde til mishions bruget = 2 laad Sølf; 
hvad dend beskylde Kirche forsømmelse angaar, hvor om hendrich Sandersen har berettet det at 
verre skeett formedelst hand da iche var ved helsen; og derfore hands udeblivelse fra Kirchen iche 
kand anees til ??? straff hannem derfor, at tilfindis. processens omkostning betaler hand med 1 rdr.

Jonas Svenche boende paa Tromsøen var til dette ting indkaldet, for hans u=barmhiertighed, at hand
iche ville hielpe og Ræde Sal: Søren Olsen og hans Broder Peer Ols:, som udlycheligen kuldseiglet 
sig strax udfor der Jonas Svenskee, var boende, da Eftter at sagen inden Retten var Nøje exsaminerit
Eftter parternis forklaring, blev det overtydet bente: Jonas Svenske at hand Endelig noch kunde 
have verret disse ind
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komne folch til hielp, saa dend bortkomne Sal: Sørensen da vel var at formode at kunde vordet 
bierget, haftte denne hans u=Christelig og u=barmhiertighed iche verret aarsag til dend bortkomne 



Sørens. døe, hvorforre bemelte Jonas Svensche som saa u=Christelig iche har ?? bevist sin hielp udj
sin Næstes stoere livsNøed og iche har villet verret dennem til nogen frelse i Ringeste maader, bør 
derforre straxsen ved føre sin hiemkomst her fra tinget, at forføje sig her fra, og til Sverrig hvor 
hand er kommen fra. saa som det her Eftter iche Er tilstædeligt hand her iblandt os maa forblive.

Sr. Heman von der Hude, som fuldmegtige af de Bergensbes En deels Borgere haftte til dette ting 
ladet ved bondelensmanden indstefne Joen Peersen find tofftefiord, for hvis Debet hand til Bergens 
Cantor til dend stue hvor Villum Kramer Nu erre Kiøbmand paa.

bemelte Joen Peers: befandis iche her ved tinget at verre tilstæde, Endskiønt lensmanden beRetter at
have hannem lovligen Stefnet,

Citanten produceret Kiøbmandens bog, hvor af befindis hand Eftter Regning af 2de Augustj 1721 
bliver skyldig til helmer Lydecher imedens hand var Kiøbmand paa samme stue som Villum 
Kramer Nu Er Kiøbmand, dend Summa = 7 rdr. 4 Mk. 2 Sk. og dernest paastaaes laudags 
forreleggelse for dend ude blivende Debitor, til sagens Endelig udførelse. denne gang afsagt,

Som det vel Erfaris af Citantens iRettelagde Regnskabsbog at denne indstefnte Joen Peers: find 
tofttefiord Eftter Regning 1721 at vere skyldig til Villum Cramers herskabs stue = 7 rdr 4 Mk. 2 sk. 
saa dog adligevel som Debitor iche Eftter Stefnemaal har villet indfinde sig til dette ting, saa 
forrelegges hannem laudag til Neste ting at møde til sagen at svare, saa som der da skal vorde feldet
Endelig dom.

Jens Hansen af Andammen var til dette ting Indstefnt for hvis hand Er skyldig til Sal. Christian
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Bruns stue, som Johan Mejer Nu tilKommer, for at svare til hvis hand findis skyldig Eller lide dom 
til betalning; dend indstefnte møtte iche mens forregaves hand at verre svag og derfor ej kunde 
Komme til tinget.

Citanten prociderit i Rette bemelte Kiøbmandsbog hvor af sees at 1716 d=24 Aug. Eftter meddeelte 
Regnings udvisning da vorden bleven skyldig til bemelte stue dend Summa=1 rdr. 3 Mk. 6 Sk., og 
dernest paastaar Citanten laudags forreleggelse for bemelte Debitor til sagens Endelig udførelse. 
dennegang afsagt,

Saasom denne indstefnte Jens hansen for paakomne svaghed iche denne gang har kundet møde saa 
opsettis sagen til Neste ting da bemelte Debitor Eftter lovlig stefnemaal Endeligen Møder sagen at 
tilsvare, saasom der da skal Endelig dom i sagen afskeediges.

Fogden loes fremkalde hans Joens: Kiil her for Retten og tilspurde hannem af hvad aarsag hand 
haftte haftt sit ophold her udj vinter, saasom hand Ellers som andre trundhiems borgere plejede at 
Rejse her i fra igien om høsten til trundhiem hvor til hand svarede at først var aarsag til hans slette 
vilchor og tilstand at hand ingen Credit Meere haftte paa de stæder hos gotfolch, at hand her siden 
kunde bruge nogen handel, dernest Er det alle og Enhver Vitterligt at hand haftte ved seeniste 
branden i trundhiem imedens hand var her paa sit handels leje Biensjorden hvor da samme tid 
formedelst dend u=lyche i Trunhiem hans huus og gaar med hans boedskab og midler som hand der 
Eftter lod sig blev lagt i aske samme aar om høsten da hand reiste her fra landet Mistede hand da 
iche allene sin forrede Jegt og derudj havende Eiendeler, Mens End og 2de sine børn og Versøster 
foruden Medhavende folch som var 19 Mennisker udj alt som bortkom, saa hand da siden dend tiid 
har faret her paa hans leje fra og til trundhiem med ganskee
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lidet brug for sig og sine at underholde, indtil at hand Nu er Nødsaget til formedelst hans slette 
vilchor og mis Credit at for blive her i landet paa hans bøxlede jord som hand haver sig tilbøxlet 
nemlig Bensjord og der at ærnære sig som andre skattens skatte bønder her i landet, det samme og 
Almuen her for retten har giordt bekient og tilstaaet. saa hand derfor iche Er goed for, som hand 
gierne ønskede Enten at komme til trundhiem ej heller at svare nogen Consumption Eftter hans 



Mayts forordning, hvilchet og alt saadan hans slette vilchor hand allerunderdaniste formoder at 
uRente=Cammeret anseet og begierede herom et uvilligt og sandferdig tings vidne.

Sorenskriferen hr. Asmus Rosenfelt indt??gede sit Sæde, og i hans Sted blef Dommer sædet i 
eftterfølgende Sig beklædt af Stifttskriveren Michel Hvid eftter bente hr. Rjosenfelts begiær til 
Stedets høyje Øfrighed Velbr. H. Justitz Raad og Amtmand Ove schelderup af 1 Octobr. 1726 med 
Hans Velbyrdigheds derpaa meddeelte resolution af 22 Aprilis 1727, som for Retten i de 
overindførte Laugrettismænds besiddelse, undtagen gunder Christophersens, som Sagen paagielder, 
i hvis Sted Retten betientis af Jørgen Mathiæs: Sør Eide blef oplæst, og her ved protocollen skal 
forblive.

Sorenskriveren hr. Rosenfelt, beviste herpaa ved 2de Stefningmænd hans Peders: og Anders Peders:
Rafnefiord, at have til dette lovligen ladet indstefne gunder Christophers: Selnes i Balsfiord for hans
formastelig Skielderie imod hannem da hand var paa dend Markeskiæls forretning imellem Gunder 
og hans grander udj afvichte Sommer d: 13 og 14 Septembr afvigte aar paa Selnes.

dend indstefnte indfandt sig for Retten og tilstoed lovlig at være stefnet. Men som hand nu for 
Retten beKiendte sin forseelse at have uden skyld og brøch? overhuset. Sorenskriveren med 
u.besindige ord, saa bad hand nu ydmygelig om forladelse, at denne hans forseelse denne gang maa 
eftterladis, og derfor tilstaar at have handlet ilde, og ingen aarsage og heller Skæl eller Rede at have 
haftt til dette Skielderig, langt mindre at Kunde med Sandhed tillegge eller beskylde Sorenskriveren
for noget u=Sømmeligt, ulovligt, eller utilbørligt i hans Embede, men igien Kalder alle de 
utilbørlige Skiendsord som hand imod Sorenskriveren maatte have ladet falde, at de til ævig tid skal
være u.talte døde og magtesløse og icke komme Sorenskriveren til nogen hinder eller efttertale paa 
hans reputation, Saasom hand endnu bekiender at hand der til ingen skiellig aarsag haver haftt, 
hvormed Sorenskriveren da formedelst gotholdis mellem handling lod sig tilfreds stille, og gunder 
Christophers: denne sin forseelse denne gang eftterloed, imod at hand til en Kiendelse betalte til de 
fattige 1 rdr. og for Stefnemaalets omkostning 1 rdr.

Juny holdis paa Noer grundfiord et Sædvanlig ledingsberg og sageting, med samtlige Helgøe Tingts 
Almue Retten præsident Kongl: foget Sr. Andreas Tønder tilligemed Sorenskriveren Asmus 
Rosenfeldt, samt til Rettens bethienning
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Hemming Jonsen Kalleslet udj Anders Peersens stæd, hans larsen Burresund, hendrich hendrichsen 
vandvog, lars lars: skaarøen, Joen Jachobsen Huchøen, gunder Christophers: Selnes, Jørgen gram 
NoerEjde og Peer gram ibid: Edsvorne laudrettis mend udj Helgøe Tingst.

Eftter at Retten Allerunderdaniste var sadt, blev allerunderdaniste formeninge Almue oplæst og 
forkyndt alle de Kongl: forordninger og andre befalninger, som paa Neste forregaaende ting paa 
Scherføe Tingst: ere vorden forkyndede, og der findis extraheredt indførdt.

de paa Næste forregaaende ting omformelte forspørgelse tillfinnerne om friheds brever paa deris 
paaboende pladtzer, og bestaaende udj 4re poster, hvilche poster Nu formenige finner her i 
tingstædet for Retten bleve oplæste, for at Indhende derpaa deris svar, hvor da deris berettning og 
svar var af lige indhold som paa Scherføe tingsted af finnerne bleve der blev svaret og her forhen 
findis omformeldet.

dernest blev Eftterfølgende tingsvidner Eftter tilspørsel besvarede som følger,

1? om nogen haver betalt til fogden Nogen gresleje skat af kongens alminding, saavelsom 
arbeizpenger til hannem at vere levert og betalte; her til svarede Almuen af udj indeværende aar 
haver ingen bet: til fogden noget af Enden af disse 2de deele,

2? giorde fogden tilspørsel om her i tingstædet Er forrefindede Nogen sauver eller qværner hvor af 
skattis bør, dertil blef svaret Nej, saasom ingen saadanne Sauver eller qværner findis her i 
tingstædet, hvor af skattis bør Eftter dend kongl: forordning.



3? Postbønderne her i tingstædet, blev alle tilspurdt om deris postpengers afbetalning, hvor da Niels
Jachops: Lyngen, Jachob Ols: qvæn ibid: Peer Ols: ibid:, Olle Jachops: ulsfiorden, Niels Joens: 
ibid:, Hans ottes: Oldervigen, Jachob Jens: laudvold, lars Jons: tønsnes, Claus Christophers: Tisnes, 
og frands hans: ibid: hvilche alle tilstoed at verre af fogden betalt hver 2 ort, untagen hans ottes: 
som Nyder= 1 rdr:, for posten at føre udj indeværende aar.

4? Eftter tilspørsel svarede almuen at i dette aar er ingen Nye Rødninger for landskyld vorde 
taxerede og lagde.

5? svarede Almuen at i dette tingsted udj indeværende aar, Er iche falden nogen vols multer, 60 laad
sølfs bøder, halve og hele boes laads forbrydelse, førlaads penger for arvs bortførelse, 6te og tiende 
penger for uden Riges midlers udførelse, item forbrut Oldels goedtz saa og arfveløs=goeds.
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6? Eftter at fogden haftte tilspurdt Almuen her inden Retten om her i tingstædet i dette aar er 
forrefaldet noget vrag, blev berettet at bonde lensmanden Niels Niels: de samme Almuen var 
vitterligt at derpaa havet var funden en liden qvalunge ved grøtøen, som af de opsiddere paa 
gaarden var Roet op under land, og Eftter at de derom haftte tilkiende givet det for bonde 
lensmanden, Reiste hand der ud at besee samme fisk og befandis at verre ul? lengden 10 1/2 allen, 
og Conditionerit saaledis at spechet Meest? var optæret, hvor Eftter dend da af lensmanden og hans 
2de medhavende folch blev opskaaren, og spechet hvad saa var af hannem til hans gaar hiemførdt, 
som var 3 mile og derEftter hos hannem smeldet, og tilstoed lensmanden som Nu var tilstæde, og 
blev her om inden retten tilspurdt hvor meget tran af samme spech var udkommet, hvorpaa hand da 
giensvarede, iche at have faaet der af meer End 1 td. og 4re kander tran, og derpaa leverede hand 
straz inden Retten en Rigning paa hvis bekostning paa samme spech var anvendt; at opløbe til dend 
Summa = 3 rdr. 3 Mk. 8 Sk., videre vrag benegtis af almuen iche at vere faldet udj dette aar.

dend 18 hujus blev Retten igien honoreret, som da blev først forkyndt 1 bøxselsædel udstæd af 
velærværdige Hr. Henning Junghans Pastor til Tromsen, og det til hendrich Paaskee paa 18 Mk. 
fiskis landskyld, udj Noer Corvigen som Peer Knudtzen for hannem goedvilligen haver opsagdt og 
opladt, var datterit Tromsøen d=22 octobris 1726/:

1 ditto oplæst udstæd af kongl: foget Sr. Tønder paa 1 pd 6 Mks. landskyld jord udj vandereide, som
Axsel hendrichsen Er frafløttet, og nu tilbøxlet Jachob Anders:, var datteret d=18 Juny ? 1727/: 
dernest blev sagerne forretaget,

Kongl: fouget Sr. Andreas Tønder haftte til dette ting ladet Indstefne ærværdige Hr. Michel 
Hegelund Residerende til Carlsøen, til Nams dom for afvicte aars Resterende Kongl: skatter som er 
6 rdr. 4 Mk., hvilche hand iche goedvilligen har villet afbetale.

fogden giorde tilspørsel til Bondelensmanden Niels Lemming om Hr. Michel var lovligen Stefnet, 
derpaa hand for Retten tilstoed stefnemaalet at verre lovlig for hannem forkyndt. derpaa hand 
fremviste fogdens Egen udgifne kaldsædel, som befindis ved lensmanden og Jørgen adriansen 
paaskriftt at vere forkyndt d=20 Maj Nestleden.
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fogden loed indføre at Endog ærværdige Hr. Michel Heggel: har været her paa tinget tilstæde, og er 
Reist her fra igien førend sagerne ere blefne forretagne, i hvad tanche hand dermed haver haftt kand
dend goede mand i sin tid forklare, saa som hand aldelis iche tilbøed fogden nogen penger eller 
talede det Ringeste ord med hannem om skatternis af Clarering End langt mindre overleverede sine 
skrifttlige angivelser og sædvanlige forklarringer paa hans familie, og folcheskat Copulations 
penger, hvor Eftter fogden kunde og burde hos vedkommende indsøge, iche heller meddeelte hand 
qvitering for hans paaboende Præstebolig, skatte frihed som alt nu burde verret skeedt, saapaa det 
dag at hands ærværdighed iche skal sige sig at blive overilet, saa tilstædis ham laudag til Næste 
ting, saa vidt de resterende skatter for 1726 er angaaendis for dette aar skatter vil fogden holde sig 
Eftterretlig deris kongl: Mayts Allernaadigste skattebrev. og begierede her om Sorenskriverens 



Sentens? her om afsagt,

Som det befindis ærværdige Hr. Michel Hegel: at verre lovligen stefnet for hans skatters 
indesiddelse for aar ? 1726: som er af dend Summa=6 rdr. 4 Mk., og deris ærværdighed som var her
paa tinget hiid kommet; men Nu befindis at verre afrest forend sagerne blev forretaget, og ingen 
Clarering derom med fogden giordt haver, til pengenis erlegelse. saa forreleggis hannem laudag til 
Neste ting at Møde og til sagen at svare, saasom der da herom med Endelig dom skal vorde 
afskeediget.

En Ecte giftt mand af Nafn Johanes Knuds: var til dette ting indstefnet for begaaet Horeris 
begaaelse med Ingeborg Svensdatter et forhen u=beryctet qvindfolch.

bemelte Personer møtte begge, og disvær tilstoed gierningen, at have udj horerie aulet barn 
sammen. benente Johannes blev tilspurdt om hans boes tilstand dertil blev berettet at hand iche var 
meere Ejendeele ejende End hvis hand her stoed udj.

Sr. Michel Hvid protesterede at de motte dømmis Eftter loven for denne deris horeris begaaelse. 
herom er afsagt,
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Som det Eftter Egen tilstaaelse her forretten befindis denne Ecte giftte mand Johannes Knudsen, at 
have begaaet horeries gierning og aulet barn med dette giftte qvindfolch Ingeborre Svendtzdatter, 
og hand ingen boes meddler erre Eiende, saasom? bød for denne gierning Ellers var forbrudt, saa 
ansees det da i det Ringeste hand for denne sin horeriges gierning burde at bøde = 24 rdr. mens som 
hand veed ingen udveje for at forskaffe samme bøders erbydelse, saa til hand, at betale der af=12 
rdr: og for det øfrige at lide og udstaa fengsel paa kropen Eftter loven. Belangende qvindfolchets 
bodemaal for denne hendis begaaede hores gierning, saa bliver hendis bøder at tilsvare med 6 rdr: 
Eftter loven.

Sr. Michel Hvid haftte til dette ting ladet indstefne ærværdige Hr. Michel Hegelund, for fangehuuset
paa Carlsøen, hand haver ladet Rive ned og Spolere og iche Eftter sit løftte for Retten 1723 igien 
har for færdiget, og derfor Nu at lide dom.

Hr. Michel blev paaraabt, men sagdis af almuen at hand haver verret her til tinget i gaar og Nu i Nat
er hiemreist, førend sagerne blev forretaget. hvorpaa da bondelensmanden Niels Lemming og 
Jørgen Adrians: fremstoed for Retten og tilstoed at de d=26 May nestleden haver veret hos Hr. 
Michel paa hans paaboende gaar Vandstuen, og da indstefnet ham til dette ting at møde, og til 
benente sag at tilsvare.

Sr. Michel Hvid som paa herskabets saa velsom heele fogderis Almues vejne haver været Aarsaget 
at indstefne Hr. Michel Hegelund for denne sag og hafde ventet hand hafde indfundet sig for Retten,
da hand var her paa tinget, men fornemmis hand Nylig haver absenteret sig, da man haftte ventet 
hans Egen tilstaaelse om paastefne fangehuuses nedrivelse, lige som hand det sielv tilforn her for 
Retten haver tilstaaet, Maa Nu af denne Aarsag begiere at de laudrettismend som besadde retten 
herpaa Stæden ? 1723 Sommerting, saa mange af dem som Nu ere tilstæde, motte aflegge deris 
beretning og vidne om de iche hørde bemte Hr. Michel Hegelund paa Michel Hvids tilspørselse her 
for Retten og tilstoed at hand haftte ladet fangehuuset i Carlsøen ville taget af, og belovede det igien
strax at ville lade ferdig giørre, som dog iche Endnu ere Eftterkommet.
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derpaa blev hans graa langesund, torchel Reindholds: Spennen, Svend lars: vanderejde, og Joen 
Peers: torsvog, som vare her ved tinget Nu tilstæde, og Retten 1723 Sommerting besad, fremkaldet 
og tilspurdt om de iche kunde errindre sig at Hr. Michel samme tid her forretten tilstod at have ladet
Rive taget af fangehuuset; dertil hans graa svarede sig iche Nu det Kunde mindis, Mens de 3de siste
sagde samligen, at de mindis vel at Hr. Michel da her for Retten sielv tilstoed at hand haftte ladet 
afrive taget af fangehuuset, og det formedelst finnerne loed der i Naar de haftte druchet sig druchen.



herpaa loed Michel Hvid indføre, at saasom fangehuuset Er saa høy Nødvendig i landet til Justhiens
thienniste, og af Almuen til dend Ende bekostet, men Nu saaledis som melt Er, er Spoleret, hand da 
vil formode at finde assisteris af Retten at Hr. Michel Hegelund til dommis at fangehuus igien 
paasin bekostning at lade opbygge inden En hvis termin som hannem af Retten motte forrelegges, 
saa og for begagne formastelse at Straffis eftter lovens Pag: 981 art 4de. samt 982: art: 7de., med 
proceshens omkostnings erstatning, hvor paa begieris dom saa som denne sag ingen ophold lider. 
her hos bad Citanten at erindre, at fangehuuset motte opbyggis af samme størrelse og dygtighed, 
som det Nedrefne var, her om dennegang afsagt.

Som mand ville have formodet at ærværdige Hr. Michel heggelund skulle opbiet tinget og tilsvaret 
denne sin sag, saa maa mand dog fornemme hans hæderligheds bortrejse her fra tinget. og i hvor vel
Sr. Michel Hvid har protesterit til Endelig doms erholdelse. Saa adligevel, eragter Retten hans 
hæderligheds Egen tilstæde værelse fornødentlig, førend Endelig dom kand i sagen afsigis. og der 
over forrelegges Hr. Michel Hegelund laudag til Neste ting at møde og til denne sag at svare. I 
midler tid om saa skulle hende sig fangehuuses fornødenhed til paakomne fangers varetegt, vildet 
komme paa deris hæderligheds ansvar for deris tilstæde blivelse imedens fangehuset Er 
u=forfærdiget.

Enda haftte Sr. Hvid ladet Indstefne ærværdige Hr. Michel Hegelund, til dette ting for hans tiende af
hans Bergens føring fra aar 1717: da hand først kom til her
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tilfogderiet at forvalde det velbaarne Hr. Baron de Pettersens Jordedegoeds, og til datto, hvilchet 
hand iche har villet betalet til hannem hans anpart af bemelte sin fisk,

Sr. Michel Hvid lod indføre at hand ville formode Rettens assistentz i anledning af forordningen om
fisketiendens ydelse, at Hr. Michel Hegelund Maa af retten vorde imponeret at give tilkiende 
hvormeget fisk hand aarlig har skibet til kiøbstæderne fra 1717 indclusive og til Nerværende tid, og 
der Eftter at betale dend 3de part tiende som Citanten tilkommer paa herskabes vejne Enten in 
Nature eller disværdig med penger, som fisken aarlig i Kiøbstæderne haver gieldet. Eftter som hand 
iche haver villet ladet Skipperne paa Jegten verret følgactig, undtagen for et aar da Skipper Johan 
Vormhuus skal have taget tiende af Hr. Michels føring til Bergen paa hans Jegt skibet. hvilchet Hr. 
Michel vil sielv forklare. dennegang afsagt,

Som deris ærværdighed iche Eftter lovlig Stefnemaal denne sinde har villet møde og sin sag at 
tilsvare, saa haver da Citanten til Neste ting at lade deris hederlighed lovligen igien indstefne at 
møde og tilgiøre forKlaring hvor megen fisk hand i de paastaaende aaringer til kiøbstæderne har 
ladet skibe, hvor Eftter da Endelig dom i sagen skal vorde afsagt.

Edle Hr. Stifttskriver Sr. Michel Hvid haftte til dette ting ladet indstefne Hr. Michel Hegelund, for 
Carlsøe Kirchebog hand iche har villet levere fra sig, hverchen til dend eftter hannem beskichede 
Kircheværge Hans Hegelund, ej heller til Stifftskriveren paa hans mindelig andfordring, at svare 
ham paa Kirchens vejne paa hvis hand hannem derfor haver at tiltale.

Item at høre forklaring om hvis hand ved seeniste Regnskab imellem Kirchen og hannem udj 
velærværdig Proustens og Stifttskriverens overværelse haver fortiet af Kirchens indkomme Kirchen 
tilskade og samme igien Kirchen at oprette Eller derfor at lide dom.

Hr. Michel blev paaraabt men befandis iche at vere her Nu ved tinget, hvorpaa lensmanden og J????
Adriansen tilstoed at have lovligen indstefnet bemte. Hr. Michel for denne sag til dette ting at 
Møde.
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Eftter at Stefnemallet saaledis var indførdt, bad Stifttskriveren Sr. Michel Hvid, at Eftterdj Hr. 
Michel Hegelund er dragen fra tinget uden at parere Retten og svare til denne sag, og uden at fra sig
levere dend ovenstefnte Kirchens Regnskabs bog, at da Nu for Retten motte fremkaldis i??ige 
Kirche værge hans heggelund, samt nogle af de Elste og bæste Sognemend som ville behage at 



udsige, hvad liig dennem er vitterligt i Kirchen at være begrafne, i Hr. Michel Hegelunds Kirche 
værgeskabs tid, og hvad derfor til Hr. Michel motte været betalte, og at Hr. Michel maa forre leggis 
inden 14 dags forløb fra forkyndelsens tid at fra sig levere til Kirche værgeren hans hegelund dend 
paastefnte kirchens bog Eftter lovens udtrygelig ord Pag: 385 art: 12, ligesaa dan Conditioneret, 
som dend ved siste Regnskabs slutning befandis, hvor udj formodis til dend fattige kirches Redning,
Rettens assistentz.

derpaa fremkom hans hegel: her forretten og udsiger at Sal. fogden Lars hans liig, saavelsom 
Jeremias sin Søn Sal. hans, og hans Sal. konne Magrete, hvilche 3de: lig erre indsette og begrafne i 
Carlsøe Kirche. iligemaade at lensmand Niels Nielsens Sl. kone og datters lig begge erre begrafne 
udj Coret, iligemaade udsiger lars larsen Schaarøen, at hans Sal: Moders lig blev begravet udj 
kirchen og derfore betalt 2 dr: til kirchen for hendis lejerstæd foruden dend oplat Eskee af Sølf som 
Er hans Sal: faders lejersted er givet til Kirchen, ved denne forClarings udsigelse, var og her ved 
Retten her tilstæde og paahørde, de dannemend af Carlsøe meenighed nemlig Jeremias fienskov, 
Morten Sørens: heggel: hans graa og andre fleele af almuen som berettet det samme her om 
afskeediget,

Saasom Hr. Michel hegelund siden siste giorde Kirche Regnskab af deris velærdige Prousten og 
Stifttskriveren og til denne tid haver bevist sig mod stridelig at fra sig levere Carlsøe Kirche=bog til
dend Nye tilsatte Kircheverge Hans hegel: saa i følge Eftter lovens 2de bog 21 Cap: 12 art: 
forrelegis Hr. Michel hegel: inden 14 dagers forløb fra forkyndeles tid, samme Kirche bog til 
bemelte hegel: at fra sig levere; som er tilsadt at beopagte Kirchens bæste.

Søren hansen hegel: haftte til dette ting ladet indstefne Biørn Halvor for hand haver tilsagt ham aars
thienniste og det iche Eftterkommet.
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Paa Citantens vejne Compareret Niels Lemming; og potesterit at saasom denne indstefnte Halvor 
haver til sagt Søren Hegel: aars thienniste og det iche Eftterkommet; formener hand da bør at betale 
ham 1/4 part af et aars løn som Er ? 2 rdr., hvorpaa hand vil ervorde dom,

dend indstefnte halvor som iche var her ved tinget tilstæde, fremkom hans hossbond Hans graa, og 
sagde sig iche af samme sin thienner at vere lovligen opsagt hans thienniste, og der over har hand 
iche kundet stige i andens thienniste. herom afsagt,

Saasom denne saa kaldet Biørn Halvor skal have tilsagt og belovet Søren Hegl: Et aars thienniste, 
hvilchet hand iche har Eftterkommet, saa tilfindis bemelte halvor Eftter loven at betale til Søren 
Hegl: 1/4 deel af et aars løn som beregnis til ? 2 rdr: foruden processens omkostning betaler hand 
med 2 ort.

Olle Hendrichsen Bratrein haftte til dette ting ladet Indstefne halvor halvorsen for 4 1/2 rdr. hand til 
hannem erre skyldig,

Paa Citantens vejne indfant sig Niels lemming og udsiger at da bemelte halvor var stiget udj 
thienniste til bemelte Hendrichs: caverit denne hands hosbond til lensmanden for 5 rdr: daler halvor 
var ham skyldig men Eftter et aars thienniste drog hand fra bemelte sin hosbond Olle hedrichs: 
imod hans villie, og til hans graa som hand Nu thienner, og det før hand Clarerit hvis hand til sin 
hosbond skyldig var, som Er 4 1/2 rdr., formeener derfor at hand Enten Maa indstige i hans 
thienniste samme sin skyld at opthienne, eller, og at tilsvare ham hans betalning.

dend Indstefntes hosbond hans graa svarede at hand iche kunde svare for hans thienner disse 
paastaaende penger, paa anden Maade End paa en taalelig termin aarlig at erlegge imedens hand 
thiente ham, men iche at ville svare til pengene om hand dedtz udinden bort døde hvilchet Citanten 
ej var med fornøjet. herom afsagt,

Som det befindis at Halver Halvors: at vere skyldig til sin forrige hosbond Olle hendrichs: dend 
Sum: 4 1/2 rdr.
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og bemelte halvor haver draget fra sin hosbond før hand samme sin debet haftte opthient; saa 
tilfindis da samme Debitor at betale til Olle hendrichsen de skyldige 4 1/2 rdr:, Eller og ved hans 
graa, da at indstige udj thienniste hos Olle hendrichs: at opthienne hvis hand til hannem skyldig er 
processens omkostning betaler hand med 2 ort.

Clemmet Rasmusen af Rotsund haftte ladet indstefne Olle Olsen Nu thiennende Niels Andersen 
leenanger og det for hand har lovet ham aars thienniste og iche har Eftterkommet det. dend 
indstefnte blev paaraabt men var iche her ved tinget tilstæde.

Paa Citantens vejne Comparerede hans heggel: og begierede dend indstefnte Olle Ols: motte 
forreleggis laudag til Neste ting at Møde, paa det sagen kand Naae sin fremgang tl Endelig 
udførelse dennegang afsagt.

Som denne Olle Olsen iche til dette ting har villet Eftter Stefnemaal indfinde sig sagens til svarelse, 
saa forreleggis hannem, da laudag til Neste ting at Møde at svare til sagen eller og at have skade for 
udeblivelse.

Michel Niels qven haver til dette ting ladet indstefne sin dreng Michel hendrichs:, forhand udlovlig 
drog af hans thienniste, og drog til hans qvæn at thienne.

dend indstefnte blev paaraabt mens var iche her ved tinget til stæde; hvor Eftter da Citanten var 
laudag begierende hannem at motte paaleggis til Neste ting at Møde; dennegang afsagt,

Som denne indstefnte Michel hendrichs: iche Eftter Stefnemaal har villet Mødet til dette ting. saa 
forreleggis hannem laudag til Neste ting at møde sin sag at tilsvare til hvilchen tid Citanten og haver
hans qvæn at som drengen haver antaget til thienniste lovligen at indstefne. og dernest sin og at 
udføre hver Eftter dom skal vorde feldet.
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Hendrich Sendersen sigende at thienne hos Anders Olsen Selnes var til dette ting indstefnet for hand
paa Paaskee høytid paa Tromsøe Præstegaar ved Kirchen og der skal have solt brendevien, for det 
andet var hand indstefnet for Kirche forsømmelse.

dend indstefnte møde og tilstoed Stefningen; og derhos tilstaar at da hand foer til sin Reiste baad 
som var ved Tromsen, paa Paaskee høytid, haftte hand da med sig 1/2 Kande Brendevien, som hand
der udsolte; mens til Kirche forsømmelsen beretter hand iche at var ved sin helsen Pintzedager, saa 
hand iche var goed for at faae til Kircen.

Sr. Hvid proteret at denne persoen forhans ulovlige Brendevinds udsold ved Kirchen paa Tromsøe 
Præstegaard. En høyhellig dag, vorder derfor af Retten til straf funden andre til afskye, som til 
saadant u=lovlig brug ere lige sindede; ligeledis opserveris hans beskylding for Kirche forsømmelse
saa og med processens omkostning. her om afsagt,

Det Er ved Hendrich Sandersens Egen tilstaaelse her for Retten giort bevisligt, at bemelte dreng 
haver udsolt Brendevin ved Tromsøe Kirche paa En høy helligdag; børhand da derfor Eftter velEdle
Hr. Amtmandens anordning og befalning af 2 May 1724: at bøde til mishions bruget = 2 laad Sølf; 
hvad dend beskylde Kirche forsømmelse angaar, hvor om hendrich Sandersen har berettet det at 
verre skeett formedelst hand da iche var ved helsen; og derfore hands udeblivelse fra Kirchen iche 
kand anees til ??? straff hannem derfor, at tilfindis. processens omkostning betaler hand med 1 rdr.

Jonas Svenche boende paa Tromsøen var til dette ting indkaldet, for hans u=barmhiertighed, at hand
iche ville hielpe og Ræde Sal: Søren Olsen og hans Broder Peer Ols:, som udlycheligen kuldseiglet 
sig strax udfor der Jonas Svenskee, var boende, da Eftter at sagen inden Retten var Nøje exsaminerit
Eftter parternis forklaring, blev det overtydet bente: Jonas Svenske at hand Endelig noch kunde 
have verret disse ind
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komne folch til hielp, saa dend bortkomne Sal: Sørensen da vel var at formode at kunde vordet 
bierget, haftte denne hans u=Christelig og u=barmhiertighed iche verret aarsag til dend bortkomne 
Sørens. døe, hvorforre bemelte Jonas Svensche som saa u=Christelig iche har ?? bevist sin hielp udj
sin Næstes stoere livsNøed og iche har villet verret dennem til nogen frelse i Ringeste maader, bør 
derforre straxsen ved føre sin hiemkomst her fra tinget, at forføje sig her fra, og til Sverrig hvor 
hand er kommen fra. saa som det her Eftter iche Er tilstædeligt hand her iblandt os maa forblive.

Sr. Heman von der Hude, som fuldmegtige af de Bergensbes En deels Borgere haftte til dette ting 
ladet ved bondelensmanden indstefne Joen Peersen find tofftefiord, for hvis Debet hand til Bergens 
Cantor til dend stue hvor Villum Kramer Nu erre Kiøbmand paa.

bemelte Joen Peers: befandis iche her ved tinget at verre tilstæde, Endskiønt lensmanden beRetter at
have hannem lovligen Stefnet,

Citanten produceret Kiøbmandens bog, hvor af befindis hand Eftter Regning af 2de Augustj 1721 
bliver skyldig til helmer Lydecher imedens hand var Kiøbmand paa samme stue som Villum 
Kramer Nu Er Kiøbmand, dend Summa = 7 rdr. 4 Mk. 2 Sk. og dernest paastaaes laudags 
forreleggelse for dend ude blivende Debitor, til sagens Endelig udførelse. denne gang afsagt,

Som det vel Erfaris af Citantens iRettelagde Regnskabsbog at denne indstefnte Joen Peers: find 
tofttefiord Eftter Regning 1721 at vere skyldig til Villum Cramers herskabs stue = 7 rdr 4 Mk. 2 sk. 
saa dog adligevel som Debitor iche Eftter Stefnemaal har villet indfinde sig til dette ting, saa 
forrelegges hannem laudag til Neste ting at møde til sagen at svare, saa som der da skal vorde feldet
Endelig dom.

Jens Hansen af Andammen var til dette ting Indstefnt for hvis hand Er skyldig til Sal. Christian
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Bruns stue, som Johan Mejer Nu tilKommer, for at svare til hvis hand findis skyldig Eller lide dom 
til betalning; dend indstefnte møtte iche mens forregaves hand at verre svag og derfor ej kunde 
Komme til tinget.

Citanten prociderit i Rette bemelte Kiøbmandsbog hvor af sees at 1716 d=24 Aug. Eftter meddeelte 
Regnings udvisning da vorden bleven skyldig til bemelte stue dend Summa=1 rdr. 3 Mk. 6 Sk., og 
dernest paastaar Citanten laudags forreleggelse for bemelte Debitor til sagens Endelig udførelse. 
dennegang afsagt,

Saasom denne indstefnte Jens hansen for paakomne svaghed iche denne gang har kundet møde saa 
opsettis sagen til Neste ting da bemelte Debitor Eftter lovlig stefnemaal Endeligen Møder sagen at 
tilsvare, saasom der da skal Endelig dom i sagen afskeediges.

Fogden loes fremkalde hans Joens: Kiil her for Retten og tilspurde hannem af hvad aarsag hand 
haftte haftt sit ophold her udj vinter, saasom hand Ellers som andre trundhiems borgere plejede at 
Rejse her i fra igien om høsten til trundhiem hvor til hand svarede at først var aarsag til hans slette 
vilchor og tilstand at hand ingen Credit Meere haftte paa de stæder hos gotfolch, at hand her siden 
kunde bruge nogen handel, dernest Er det alle og Enhver Vitterligt at hand haftte ved seeniste 
branden i trundhiem imedens hand var her paa sit handels leje Biensjorden hvor da samme tid 
formedelst dend u=lyche i Trunhiem hans huus og gaar med hans boedskab og midler som hand der 
Eftter lod sig blev lagt i aske samme aar om høsten da hand reiste her fra landet Mistede hand da 
iche allene sin forrede Jegt og derudj havende Eiendeler, Mens End og 2de sine børn og Versøster 
foruden Medhavende folch som var 19 Mennisker udj alt som bortkom, saa hand da siden dend tiid 
har faret her paa hans leje fra og til trundhiem med ganskee
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lidet brug for sig og sine at underholde, indtil at hand Nu er Nødsaget til formedelst hans slette 
vilchor og mis Credit at for blive her i landet paa hans bøxlede jord som hand haver sig tilbøxlet 
nemlig Bensjord og der at ærnære sig som andre skattens skatte bønder her i landet, det samme og 



Almuen her for retten har giordt bekient og tilstaaet. saa hand derfor iche Er goed for, som hand 
gierne ønskede Enten at komme til trundhiem ej heller at svare nogen Consumption Eftter hans 
Mayts forordning, hvilchet og alt saadan hans slette vilchor hand allerunderdaniste formoder at 
uRente=Cammeret anseet og begierede herom et uvilligt og sandferdig tings vidne.

Sorenskriferen hr. Asmus Rosenfelt indt??gede sit Sæde, og i hans Sted blef Dommer sædet i 
eftterfølgende Sig beklædt af Stifttskriveren Michel Hvid eftter bente hr. Rjosenfelts begiær til 
Stedets høyje Øfrighed Velbr. H. Justitz Raad og Amtmand Ove schelderup af 1 Octobr. 1726 med 
Hans Velbyrdigheds derpaa meddeelte resolution af 22 Aprilis 1727, som for Retten i de 
overindførte Laugrettismænds besiddelse, undtagen gunder Christophersens, som Sagen paagielder, 
i hvis Sted Retten betientis af Jørgen Mathiæs: Sør Eide blef oplæst, og her ved protocollen skal 
forblive.

Sorenskriveren hr. Rosenfelt, beviste herpaa ved 2de Stefningmænd hans Peders: og Anders Peders:
Rafnefiord, at have til dette lovligen ladet indstefne gunder Christophers: Selnes i Balsfiord for hans
formastelig Skielderie imod hannem da hand var paa dend Markeskiæls forretning imellem Gunder 
og hans grander udj afvichte Sommer d: 13 og 14 Septembr afvigte aar paa Selnes.

dend indstefnte indfandt sig for Retten og tilstoed lovlig at være stefnet. Men som hand nu for 
Retten beKiendte sin forseelse at have uden skyld og brøch? overhuset. Sorenskriveren med 
u.besindige ord, saa bad hand nu ydmygelig om forladelse, at denne hans forseelse denne gang maa 
eftterladis, og derfor tilstaar at have handlet ilde, og ingen aarsage og heller Skæl eller Rede at have 
haftt til dette Skielderig, langt mindre at Kunde med Sandhed tillegge eller beskylde Sorenskriveren
for noget u=Sømmeligt, ulovligt, eller utilbørligt i hans Embede, men igien Kalder alle de 
utilbørlige Skiendsord som hand imod Sorenskriveren maatte have ladet falde, at de til ævig tid skal
være u.talte døde og magtesløse og icke komme Sorenskriveren til nogen hinder eller efttertale paa 
hans reputation, Saasom hand endnu bekiender at hand der til ingen skiellig aarsag haver haftt, 
hvormed Sorenskriveren da formedelst gotholdis mellem handling lod sig tilfreds stille, og gunder 
Christophers: denne sin forseelse denne gang eftterloed, imod at hand til en Kiendelse betalte til de 
fattige 1 rdr. og for Stefnemaalets omkostning 1 rdr.

Justisprotokoll Helgøy 1728
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Anno = 1728 d=11 Juny blev holdet et almindelig Sommerting udj Noergrundfiord med samtlige 
Helgøe Ting'ts: Almue. Retten præsiderede Kongl: may'ts: foget Sr: Anders Tønder samt 
Sorenskriveren Asmus Rosenfeldt, samt til Rettens bethienning Peer gram NoerEjde, Jørgen gram 
ibid:, Hendrich hofnagel Vandvog, Anders Peers: Raunefiord, lars lars: skaarøen, Hemming Jens: 
Kalslet, Hans lars: Burresund, og Erich torlefs: Skulgammen, for Joen Jachobs: Husøen.

Eftter at fogden haftte aller underd: sadt deris Kongl: May'ts: Ret, blev da for meeninge Almue her 
udj tingstædet allerunderdaniste oplæst alle de Kongl: May'ts: allernaadiste forordninger og andre 
Høye Øfrigheds Anordninger, som Alle forhen paa Neste forregaaende tingsted findis her 
specificerede.

Dernest blev Eftterfølgende tingsvidne tagne Nemlig:

1. angaaende Sauver eller qværner. 2det:, at her i tingstædet ingen Nye optagne Rødninger er at 
leggis for landskyld dette aar, 3 ? at der ingen field eller Engeslette er som deris Kongl: may'ts: Ejer
som deraf skattis for; 4de: ting attest om her er faldet Nogen volsmulter, Siette og tiendepenger 
foruden Rigers Meedelers udførelse, førlofs penge for arfs bortførelse, 60: laad Sølfs bøder, heele 
og halfve boeds laads forbrydelse, arveløs goeds, samt forbrudt Oddelsgoeds er faldet dette Aar; 



5te: at ingen forordning paa Kongens Jorder i dette aar er skeedt her i tingstedet. till alle disse poster
svarede samtlige Almue et ganskee aldelis Nej, at ingen af delene her i tingstedet findis.

6 ? tilstoed postbønderne her i tingstedet at dennem var alle betalt af fogden hver 2 ort, undtagen 
hans ottes: som Nyder hver ? 1 rdr:, for postpenger for dette aar.
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7 ? giorde Fogden tilspørsel til samtlige Almue, om her i tingstedet er forrefaldet noget vrag, eller 
drivhval siden Nestholdende Sommerting. Til det første svarede de alle Nej. og til det andet beretter 
Bondelensmanden Niels Niels:, at for 8te dager siden, Er af Hans lars: Sletnes, sielv 3de: paa sin 
baad og hans grønbech ibid. og siel 3de:, Hvilche haver fundet En hval liggende ovenfor floemaalet 
paa landet, burresund gaard tilhørende, og er en Joerd, af det velbyrdige RosenCranzes goes og 
beretter bemelte finnere, saavelsom Bondelensmanden Niels Lemming, som var henhendet der at 
besicte hvalen at dend haftte ligget der saa lenge paa landet, at steenene gich op igiennem dend, og 
var heel fordervet, og ichun Nogle slinder som hengte ved dend her og der, og der 
Bondelensmanden hafde maalt hvalen befandis dend at verre 4re faune lang med hovedet og spore, 
hvor de da opskar det lille spech som var paa dend, og Eftter at hun var da opskaaret, blev spechet 
af det slag og saa meget det var, af Bondelensmanden byttet udj 3de parter, af hvilche de 2de parter 
Bondelensmanden tog til sig og førde de hiem med sig, og dend 3die part, annammede de som 
haftte opskaaret og arbejdet for deris umage og Arbeizløn. End videre blev dennem tilspurdt som 
hafte fundet denne opskaarne hval, hvor meget tran de kunde have faaet af deris 1/3 part, der paa de
svarede at de have faaet alle 6 tilsammens ? og ej meere fogden tilspurde lensmanden om hand iche 
haftte opsmeltet de 2de parter spech, som hand haftte hiemførdt, dertil hand svarede Nej, at hand 
iche har haftt folch som kundet arbejde derpaa til smeltning hvorforre hannem blev anbefalet strax 
at opsmelte spechet, saa at kongen kunde faa dend 1/3 part, at kunde føris til Bergen, og der at blive
solt. End videre tilspurde fogden de som haftte opskaaret hvalen, om de med Ed kunde tilstaad at de
intet meere tran for deris arbejde haver bekommet End hvis de Nu forklaret haver, hvor paa de 
svarede at de det gierne frivillige ville giøre, herom var fogden tingsvidne begierende.

8 ? Endelig og tilspurde fogden samtlige Almuen Bumend og finner, om der var nogen af dennem 
som brugte KeelEng = Elfven liggende udj lynsfiorden, og deraf har svaret noget til nogen, Enten 
dend Rixdr:, som samme Elf udj den Nye Matrichel er taxcerit for, meere Eller mindre. Hvorpaa 
Almuen alle svarede Nej, at ingen af dem haver brugt dend, og derfore ej heller har kundet svaret 
noget af til noget.

604

Ombudsmanden paa velbaarne Baron de Pettersens goeds Sr: Michel Hvid, som var ved Retten 
tilstæde bad denne hans indsigelse her udj angaaende Elven motte indføris, at hand formeener 
uforgribelig bet: Elv hører Baronen og godset til, Eftter skiødebreves udtrychelig indhold, og om 
nogen afgiftte af dend skulle falde, dend da og motte høre herskabet til, Men om hans May'st: 
derforuden skulle beregnis skat, og hvorledis, det kand beroe paa hvad anordning der om motte 
skee.

Olle Aamunds: thiennende hos Niels Niels: grundfiord, tilligemed Øllegaard larsdatter thiennende 
samme sted, var begge til dette ting indstefnet for begaaet lejermaal til sammen.

bemelte Personer møtte og tilstoed gierningen, saa og at de iche Ecter hver andre dernest blev 
Eftterspurdt hvad de til derisbøders erleggelse haftte, hvortil Olle Aamunds: svarede iche at have 
noget Ejende, iche heller tilbød sig nogen for hannem at svare. Mens for qvindfolchet beloftte 
lensmanden at ville svare. herom afsagt.

Som Olle Aamunds: og Øllegaar larsdatter her inden Retten sielv haver tilstaaet at de haver begaaet 
løsagtighed og aulet barn tilsammen, og de iche Ecter hver andre. derfor da som Olle Aamundsens 
bøder Eftter loven Er 12 rdr:, Mens som hand samme penger ej kand tilvejebringe saa tilfindis hand 
at betale 4 rdr: og for Resten at lide kropen med halsjernet at stande udj 2de søndager ved Helgøe 



kirche. Angaaende qindfolchet hvis bøder er Eftter loven 6 rdr: som lensmanden Niels Niels: eftter 
sit tilbud her for retten bliver ansvarlig for. hvor imod hun igien forbliver udj hans thienniste til 
hannem derfor Er skeedt fornøjeelse.

forvalteren Sr: Michel Hvid haftte til dette ting ladet indstefne Michel Helgesen heldøen, for han 
4de sandag eftter trefoldighed drog forbj kirchen med en baadsform med ved,

605 Paa Michel Helges: vejne svare Sr: Jeremias fienskouv at tilsvare, bøderne, saa hand indtet ved 
sig til undskyldning for gierningen.

Michel Helgesen som haver tilstaaet denne sin forseelse med helligdags arbejde, saa tilfindis hand 
derfore Eftter loven at bøde 1 1/2 rdr:

Sr: Michel Hvid haftte til dette ting ladet Indstefne Hendrich Sandersen Sandnes, Niels lars: 
findkrogen, og thommis Ravelsen Snarbye, og det for de haver førdt fisk fra fueløen En helligdag:

bemte: Persoener blev paaroftt, mens befandis iche her at verre ved tinget.

Citanten tilspurde Sr: Jeremias fienskouv, hvad hand herom var vidende hand da ville udsige det, 
derpaa svarede Jeremias at afvicte aar søndagen før Maria Birigans dag om formidagen kom 
bemelte Persoener til Qvitnes fra fueløen og førde deris aulede fisk i deris baader, som de der hos 
hannem paa landet straxsen bytte. Iligemaade bevidner og Peer gram NoerEjde som da var til udroe 
i fueløen, og paasaae at disse indstefnte Personer samme helligdag indskibbet deris fisk, og drog 
derfra ved duermalstider.

Herforuden bekiender Jeremias at denne Hendrich Sanders: Nu Nest afvicte Nichos dag kom til 
hannem fra fueløen med baaden fuld af Raafisk og der hand tiltalte ham derfor gav hand ham en 
deel u=Nyttige ord. Citanten var dom paastaaende, Efttersom Sagen havde Naaet sin Ende med 
faste vidner herom afsagt,

Bemelte Personer Hendrich Sanders: Sandnes, Niels larsen findkrogen, og thommis Ravelsen 
Snarbye, som her inden Retten med faste vidner er vorden overbevist, at de paa En Søndag skal 
have førdt deris aulede fisk fra fueløen og samme dag byttet dend paa Qvitnes. saa tilfindis de Effter
loven derfor at bøde hver = 3 laad Sølf, saa og for processens omkostning betaler de hver med 2 ort.
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og som meer bemte: Hendrich Sanders: dedsforuden befindis samme formastelse at have øvet paa 
St: Micheli dag Nest Eftter, som deraf hans halstarighed med Sabadens overtrædelse Nochsom kand
fornemmis. saa tilfindis hand da derfor at straffis med kirchens deseiplin, med aabenbarre 
skrifttemaal.

Velærværdige Hr: Henning Junghans, haftte til dette ting ladet Indstefne, Basilius Rys thiennende 
hos Nu Sal: hans hegelunds Enche, og det fordi hand drog forbj kirchen en helligdag bemelte 
Basilius befandis iche her ved tinget at verre tilstæde, denne gang afsagt,

Som denne Indstefnte Basilius befindis iche at verre her ved tinget tilstæde at tilsvare sagen, saa 
forreleggis hannem lavdag Eftter lovlig Stefnemaal til Neste ting at Møde, og til sagen at svare, 
hvor Eftter da kand vorde paakendt til Sagens Endelig udgang.

Ærværdige Hr Michel Hegelund haftte til dette ting ladet Indstefne hans graa for hand skal have 
hiemførdt sin fisk fra Holmen paa en helligdag.

Hans graa møtte, og svaret til sagen, som da saaledis svarede, at hand drog hiemme fra om fredagen
og indskibet sin fisk om lørdagen, men som vejeret besloe dem, saa hand fich vejer derfra før om 
Efttermidagen, da hand drog derfra og kom hiem Søndags Morgen.;

deris Ærværdighed beroftte sig paa Frederich Michels: og Niels Joens: thiennende hos sig de at 
verre vidner i denne sag, mens er eeeeeeeeeeeeeeeeekher iche tilstæde ved tinget begierede derfor 
sagen motte udsettes til Neste ting da hand agter at føre sine vidner. denne gang afsagt.



denne sag opsettis til Neste ting, da paaberoftte vidner friderich michels: og Niels Joens: forreleggis
at møde at aflegge deris vidner denne sag angaaende til samme tid haver parterne for Retten at 
Indfinde sig, da sagen Eftter deris beskafvenhed til Endelig dom.

607

Velærværdige Hr Henning Junghans haftte til dette ting ladet Indstefne Hans graa, fordj hand har 
foer forbj kirchen, Søndagen Eftter dend Almindelige Bededag, og foer til fiskeriet i holmen.

Hans graa møtte og tilstoed sielv at hand ingen undskyldning viste sig i denne sag, men befandis sig
skyldig her udj: Herom afsagt.

Som Hans graa her for Retten sielv haver tilstaaet sig ingen undskyldning til nogen befrielse for 
sag, saa tilfindis hand da Eftter loven at bøede for hellig brøde 3 laad Sølf, og udj processens 
omkostning betaler hand med ? 2 ort.

Peer Aamundsen Søergrundfiord, Peer Niels: ibid: og Joen Niels: ibid: var alle til dette ting 
indstefnet for de Skertorsdag Nestleden, skal have Rippet omkring paa Erich Peersen Hersøen sit 
lejermaal og skudt kaabe.

bemelte Personer møtte iche. hvorfor Citanten paastoed forleg til Neste ting. dennegang afsagt.

Som Peer Aamunds:, Peer Niels:, og Joen Niels: Søergrundfiord, til dette ting Eftter Stefnemaal 
iche har villet Mødet, saa forreleggis dennem til Neste ting at møde og til sagen at svare, til 
hvilchen tid Bondelensmanden haver dem lovlig at Indstefne, saavel som de der ere vidner udj 
denne sag iligemaade og at indstefne paa det sagen de kand Naa sin slutning.

Arne Peers: og Jørgen Peersen Carlsøen var begge til dette ting indstefnet, for de en søndag skal 
have faret hiemmenfra og til fueløe fiskevær. bemelte Persoener møtte iche. hvornest Sr: Hvid 
bevidnet at have seedt paa denne deris formastelse. og som de ere af stoer fattigdom paastoed de 
motte tildømmis noget til Carlsøe kirche at betale, Eftter deris slette tilstand. Herom afsagt.
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Som det findis bevisligt at Arne Peers: og Jørgen Peers: begge paa en baad skal have faret en 
Søndag hiemme fra og til fueløen. da som disse indstefnte Persoener findis at verre af saa stoer 
fattigdom deris bøder derfor Eftter loven iche kand betale, saa tilfindis de dennesinde for denne 
deris formastelse at erlegge og betale hver 2 mark danskee til Carlsøe kirche.

Velærværdige Hr Henning Jughans haftte til dette ting ladet indstefne Morten hansen heggel: 
boende paa Jegervatten, og det for hand skal have solt Brendeviin En find ved Nafn Niels Joens: 
kempe. boende udj Ulsfiorden.

Morten hans: møtte iche ej heller nogen paa hans vejne, dennegang afsagt.

Som denne indstefnte Morten hansen iche Eftter stefnemaal haver villet mødet og tilsvare sagen, 
saa forrelegges af Retten da bemte: Morten hans: saavelsom de der erre prov udj denne sag, uden 
videre Stefnemaal til Neste ting at møde og til sagen at svare, hvor Eftter sagen til Endelighed kan 
vorde udførdt.

Sr: Michel Hvid haftte Nu anden gang ladet Indstefne ærværdige Hr Michel heggel: angaaende 
tiende af hans skibbede fisk til Bergen, saavidt hans 1/3 part angaar,

Parterne svarede begge her inden Retten, hvad denne sag er angaaende betreffende tienden, da er 
forenis de sielf derom indbyrdis, hvor ved sagen vorder hefvet.

for det Andet. var og deris ærværdige Hr Michel heggel: af Sr: Hvid indstefnet anden gang for 
fangehuusets reperation, hvor da Hr: Michel beloftte fangehuuset at lade forferdige, som dermed Sr:
Hvid var med fornøjet, saa ej videre om dend sag var paastaaende.
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End og Haftte Sr: Michel Hvid andengang ladet Indstefne ærværdige Hr Michel hegel:, for at levere
ferdig Karlsøe kirchebog til rigtige kircheverge hans heggel:,

Bemelte Hr Michel møtte, og udsiger at hand iche fra sig leverer kirchebogen førEnd, Endelig 
Regnskab derom med hannem vorder skeedt. derpaa blev af Retten Morten Sørens: heggel: og 
Petter østberg straxsen Nu her ved tinget at forretage sig samme kirche Regnskab, og udføre det til 
endelig, hvor Eftter sagen kand komme til sin Ende.

Petter Henderichsen hosmer udj Bergen haver ladet Indsstefne, Jachob Jens: laudvold for gield 
Eftter hans udgifne obligation og pantebrev, er skyldig bleven, som tilforren her paa tinget er bleven
Publicerit.

bemelte Debitor blev paaRaabt mens befandis iche her ved tinget at verre tilstæde, men berettis at 
verre udj findmarken, hvornest Citanten var lauddag begierende, dennegang afsagt,

Som debitor Jacob Jens: til dette ting eftter Stefnemaal befindis iche at ville møde; saa forrelegges 
da bemelte Debitor lauddag til Neste ting at møde og til sagen at svare, eller og at lide skade for 
udeblivelse saasom da Endelig dom i sagen, vorder faldet.

Jeremias Fienschouv, haftte til dette ting ladet indstefne lars snicher Nu tilholdende paa Tromsøe 
Prestegaar, og det for 1 tønde mel hand skal have laandt ham.

bemelte lars snicher møtte iche thj blev hannem da forrelagt lauddag til Neste ting at møde, sagen at
tilsvare, eller og at have skade for udeblivelse saasom da Endelig dom i sagen vorder faldet.
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Clemmet Rasmus: Spaachenes udj Scherføe tingsted haftte til dette ting andengang ladet indstefne 
Olle Ols: thiennende Niels Anders: Leenanger, og det for hand haver tilsagt og beloftt ham 
thienniste, det hand iche har Eftterkommet. Bemelte Olle Ols: befindis Enda iche her ved tinget at 
verre tilstæde, thj blev da herom afsagt.

Som denne Indstefnte Olle Ols: forrelegede laudag til dette ting ej har villet mødet sin sag at 
tilsvare, saa tilfindis hand da Eftter Citantens paastand at betale til hannem 1/4 part af et aars løn, 
som Er 1 1/2 rdr: foruden festepengene at fra sig levere, saa og udj processens omkostning betaler 
hand med 3 ort.

Anthonie Bogøe haftte til dette ting ladet indstefne Christopher Arents: af Ulsfiorden, for hand skal 
have lochet En tøer fra hannem.

bemelte Contrapart møtte iche ej heller nogen paa hans vejne,

Citanten var begierende at hannem laudag motte forreleggis til Neste ting, da hand og skulle 
fremføre sine prov sagen vedkommende. dennegang afsagt.

Som denne Indstefnte Christopher Arents: iche til dette ting Eftter stefnemaal har villet møde, saa 
forreleggis ham da lauddag til Neste ting at møde sin sag at tilsvare, til samme tid paaleggis ogsaa 
Citanten at lade fremkomme sine paaberaabte vidner, hvor Eftter sagen da kand vorde til 
Endelighed udførdt.

Sr: Hermand von der Hude fuldmegtige for Villum Kramer udj Bergen haftte Nu til dette ting ladet 
anden gang indstefnet Joen Peersen tofttefiord, for gield som er ? 7 rdr: 4 mark 2 skilling som hand 
til Villum Cramer skyldig Er. Bemelte Debitor møtte tilstoed gielden,
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Mens beretter derhos at hand ?? torsten Christens: skuusfiord i afvicte siste stefne haver betalt til 
bemte: Cramer ? 2 rdr: det samme torsten Christens: her for Retten tilstoed sielv at hand samme 2 
rdr: haver betalt. saa og beloftte bemelte torsten heggel: at saafremt Debitor vil belove ham fuldt et 
half sommer arbeide i denne sommer da vil hand End og betale for hannem paa denne sin Debet, 2 
rdr: det Joen Peers: her for Retten beloftte at Eftterkomme. herom afsag.



saasom Debitors Joen Peersens Endelig skyld og Rest til Sr: Villum Kramer her af agten befindis at 
verre = 5 rdr: 4 mark 2 skilling, saa tilfindis da Debitor at betale til Creditor bemelte sine skyldige 5
rdr: 4 mark, 2 skilling, saaledis at hand Nu til siste stefne betaler ? 2 rdr: og Resten som er ? 3 rdr: 4
mark, 2 skilling, betaler hand til siste stefne ? 1729: foruden processens omkosting betaler hand 
med 5 mark danskee. alt under adfær Eftter loven om det iche vorder Eftterkommet.

Olle lasses: af Qvalvigen haftte til dette tig ladet Indstefne Niels qven Stoerskech, og det for en 
gryde hand skal have laandt ham; som hand iche igien har kundet bekommet,

dend indstefnte møtte iche hvornest Svend Ols: Skolemester og Knud Christophers: fremkom og 
vidner det at verre sandt at Citanten har laandt Niels qven bemelte gryde, men samme gryde for Nils
qven er bleven sønderslagen, som dernest Citanten var betalning paastaaende, Eftter det kiøb hand 
sielv haver givet som Er 3 voger, og formeente at Nyde dom til betalning. herom afsagt. Som 
Citanten ved Svend Olsen og Knud Chridtophers: haver giordt bevisligt at hand haver laandt En 
gryde til Niels qven, som Nu hos bemelte qven skal verre sønderslagen. Saa tilfindis da Niels qven 
at betale til Olle lasses: for samme gryde med 1 1/2 rdr: Eftter hans Eget indkiøb. saa og betaler 
hand udj omkostning med ? 2 ort.
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Peer Niels: Burresund haftte til dette ting ladet indstefne, Lucas Anders: thiennende hans lars: 
Børresund, for hand haver lovet hannem thienniste og derpaa annammet 20 skilling udj festepenger,
og hand iche haver Eftterkommet sit løftte.

bemelte Lucas befandis iche her ved tinget tilstæde hvor over Citanten var begierende lauddags 
forreleggelse. denne gang afsagt.

Som dend indstefnte Lucas Anders: iche Eftter Stefnemaal har villet dennesinde mødet saa 
forreleggis hannem da at møde til Neste ting sin sag at tilsvare. eller og at have skade for 
udeblivelse, saasom der da Eftter sagens beskafendhed skal vorde dømt i sagen.

Forvalteren Sr: Michel Hvid haftte til dette ting ladet Indstefne Michel Niels: qven boende udj 
Lyngen, for en beskylding hand er tillagt, at hand skal have sadt Ild paa Johan Johansens Huuser.

dend Indstefnte Michel qven møtte sielv og erbøed sig til sagen at svare.

Samuel Samuels: qven boende udj Lyngen, fremkom sielv for Retten, sagde sig herom noget at 
verre vidende hvorpaa Eden blev hannem forrelæst, og Eftter at hand derpaa haftte aflagt sin Ed, 
udsiger hand at forleden Sommer Eftter Sommertinget En gang da Anders Anders: thrundhiems 
borger var der inde i Lyngsfiorden var vidnet og Hans hans: qven, Erich hansen qven, og hans 
Olsen samlede og sad paa marchen udj deris Sommersetter i Skougsfiordvatten, og Michel Nielsen 
qven sad hos dem da sagde Michel qven til dennem samtligen, at hand haftte opbrent Johan 
Johansens Huuser, derpaa hans Hansen qven svarede, du giorde iche vel det var en slem gierning. 
og saa gich vidnet derfra. Imedens dette vidne aflagde sit prov siger hand, stoed Michel qven paa 
gulfvet her for Retten og sagde til dem som stoed bag ved sig paa det afbrutte maal som hand taler 
halv qvengsk og halv Norsk, at hand satte Eld paa Johan qven sit huus af harme fordj
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hand haftte seet ham ligge hos hans kone Nemlig Michel qvens, under en baad.

Peer Olsen qven boende ved Aarelandet udj Lyngen fremstoed for Retten, og aflagde Ed, og dernest
udsagde det samme at hørdt Nu her for Retten, som forregaaende vidne vunnet haver.

Hans lars: som Er En af laudrettismendene og besidder Retten, sagde sig og at hørde denne Michel 
qvens tale om det som vidnerne Nu vunnet haver, mens sagde sig Egenlig iche at kunde forstaae 
ham.

Hendrich Olsen Røs En find boende udj Lyngen paa hostnes aflagde sin Ed, og dernest udsiger at 
noget Eftter Maria Birgans dag Nest afvicte sommer, kom hand En fieldfind En Nat indtil Michel 



qven i et huus hvor hand laad, da talde Michel qven til fieldfinden dend Johan qven har staalet mine
penger bort, og ieg har tendt Ild i hans huus igien, men dermed fich ieg iche mine penger igien, 
hvortil de da intet andet vorde End saae saae, hvilchet er et almindelig ord og maade finnerne 
imellem at tale.

Dernest fremkom Jacob Olsen qven boende udj Lyngen paa Elfvejord, og aflagde Ed, og dernest 
udsiger at Nest afvicte Sommer Noget Eftter sommertinget var holdet da hand laad til udroes ved 
Lyngstedlandet. kom Michel Niels:, qven der Roende og ville til kirche paa Carlsøen. Hvor da 
Michel qven sagde til hannem, har du seet Johan qven saa svarde vidnet Nej hand haftte iche seet 
ham, derpaa sagde Michel qven hand har staalet mine penger fra mig, og løb saa af, ieg tente ild i 
hans huus for ieg meente hand da skulle komme til bage men hand løb alligevel af. vidnet svarede 
derpaa det er ille om hand har taget dine penger, og fore saa Michel sin vej derfra.

Hendrich Madtz qven som thiener Michel Nilsen qven og var her ved tinget tilstæde, fremkom for 
Retten og Eftter at hand ved En tilforladelig tolch Svend Ols: finnernis skolemester, aflagde sin Ed, 
at sige sin sandhed i denne sag, siger da vidnet at hand saae
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Michel qven tog En Ildbran udj sine Egne huus og gich ud og strax der Eftter saae vidnet Røgen at 
opkomme af Johannis qvens sit huus, Eftter Michel qvens spørsmaal til vidnet, svarede hand at 
Johannis qven iche da brende udj huuset, men var kommet der at ville hende huuset bort.

Eftter at sagen saavidt var exsamineret at mand ingen videre beviis eller oplysning kunde faa paa 
denne tiid, producered sagsøgeren et brev hannem tilskrevet af velærværdige Missions Prousten Hr 
Morten Lund sognepræst til Alten udj findmarken hvor Eftter denne sag er Reist, og som dend og 
kand thienne til sagens oplysning begieris de vedkommende deraf her i protocollen at Indføre: 
Ellers blev mig berettet i Lyngen af samtlige der inde i skibotten boende at Michel Niels: qven har i 
sommer om Nattetider sadt Ild paa sin Naboes Johannes Johansen qvens stue og dend afbrendt, med
paaskud at samme qven skal have staalet penger fra ham, Nedgravet i skouven, Hvorpaa samme 
Johannes som er en bloed arm mand, med hustru og 3 Nøgne børn strax flyde til en anden qven 
lenger ud i Lyngen, da Michel siden ogsaa tiltog sig andet af Johannes fattig Eiendeeler. saadan 
Michel Niels: freuntlige og mudtvillige forhold Eftter almuens ord lovede ieg dennem Eftter deris 
begier deris landrot at tilkiendegive, som det dennem da hermed tilkiendegivis og beder hiertelig 
dend usle Johannes Johansens sag motte dennem til det bæste blive recommenderit. Brevet datterit 
Alten d=2 octobris 1727/:

Johan Johansen qven, som er anklagere i denne sag berettet at Michel qven har taget fra ham samme
tiid hand brende hans huus op, baaden som hand var faret did paa og hørde Clemet Erichsen til. med
et Segl, dybsang og Jernsteen, 3 bolcher snøre som var i dybsangen, og en skiorte. dertil svarede 
Michel
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qven at det iche er sandt. men baaden tog hand til merche paa hvem som huuset haftte opbrendt. 
men andet var iche i baaden uden Seglet allene, som hand og Nu har her med sig.

til slutning tilspurde Sagsøgeren Michel qven om hand vil Negte hvis disse vidner i dag har vidnet 
paa ham, og om hand iche for disse og fleere sielv har sagt at have afbrendt dette omtvistede huus. 
og hvorfor hand haver giordt saadan slem gierning. Derpaa Michel qven svarede at det Er iche sandt
som de haver vunnet, og negtet aldelis iche at have sadt Ild paa huuset.

Sagsøgeren tilspurde Michel qven om hand haftte nogen vidner at igien drive disse førde prov de 
om hannem haver vunnet, dertil svarde hand Nej; mens hans huusfolch sagde til hannem der huuset 
brende, hvem har sadt Ild paa huuset, derpaa løb hand hen og skulle see Eftter det og fandt der 
ingen folch end og hand Roftte mange ganger, og tog saa baaden.

fogden tilspurde inden Retten Michel qven at saasom vidnet Samuel Samuels: har beraabt sig paa 
de 3 de: finner som var tilligemed tilstæde, da Michel qven i deris forsamling sielv haftte tilstaaet at



hand haftte stuchet Ild paa huuset hvor udj Johannes Johansen qven haver boet og var En 3 uger 
tilforn fløttet derfra. om bemelte Michel qven kunde Nu her for retten kunde stille Caution for hans 
persons tilstædeblivelse intil at disse u=forhørde vidner, som Nu iche var tilstæde kunde til Neste 
ting tages til Ed om denne hans tilstaaelse for dem. dertil Michel qven svarede at hand kand ingen 
Caution faae, og vil før følge med fogden

forvalteren begierde til Justitziens handtheffelse at hannem maa paalegges Kongen Jern, saasom 
hand ingen Caution kand fremskaffe.

derpaa blev fengseljernnet hannem straxsen paalagt hvorpaa Sr: Michel Hvid loed indføre disse ord 
at Efttersom fangehuuset godtzet tilhører af Hr Michel heggel:
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spoleret og hand Nu er forlægen for tilstrechelig forvising til fangen Eftterdj lensmanden 
undskylder sig ej at kunde forvare hannem udj sit huus, saa vil hand formeene det Er billigt at Hr 
Michel lader fangen forvare udj sit huus under Almuens vagt intil hand kand faae fangehuuset 
forsvarlig ferdig giordt Eftter sit her for Retten i dag giorde løftte. at fangen da der kand indføris og 
af Almuen bevogtis.

derpaa Hr Michel hegel: sielv svarede her for Retten at hand skulle imodtage fangen i sine Egne 
huuser, og svare til fangens tilstædeblivelse indtil fangehuuset vorder ferdig giordt.

Som da dennesinde intet meere var med denne sag at handle, imidlertiid opsettes sagen til Neste 
ting, da de paaberobte prov Nemlig hans hans: qven, Erich hans: qven, og hans Olsen, som 
tilligemed med det førde vidne Samuel Samuels: har verret tilstæde. og paaførdt samme ord som 
vidnet vunnet haver at de Eftter lovlig stefnemaal til Neste ting møder sit vidne at aflegge alt hvis 
de erre vidende samme sag angaaende. og hvad de derom af Michel qven haver hørdt at vere talt.

Eftter at Hr Justitzraad Schelderups Skrivelse til fogden Tønder af datto Trundhiem d= 24 April. 
1728, angaaende Jørgen Bergs angivende, om dend u=rigtige vegt hand melder om at skal bruges 
her i landet for meeninge Almue for Retten blev oplæst; giorde fogden derpaa tilspørsel, til samtlige
Almue om de haftte noget at klage over deris vegt som de handler med, Enten Borgere Eller andre, 
derpaa de alle svarede Nej, undtagen Jens Jens: af vigen som berettet at Antoni Bogøe, og Christen 
hansen heggel: haftte strengere Bismervegt. End hand haftte, hvor da dend siste Eftter fogdens 
befalning her ved Retten indleverde sin bismer, Efttersom hand haftte dend med sig her ved tinget, 
som da af fogden inden Retten blev forsejlet. dernest sagde antoni bogøe sig iche at have sin bismer
her tilstæde, mens beloftte ved hans hiemkomst at levere dend til Prousten i Tromsen, tilligemed 
dend hos hannem værende Jernvegt.
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at fogden der kunde dend annamme og Efttersee hvorledis dend er Conditioneret, og Conferrere 
dend med Jernvegten som hos bemelte Antonie Bogøe har verrit i forvaring. og af Almuen har 
verret bekostet. Dernest blev almuen tilspurdt om de viste af nogen at sige Enten Borgere som her i 
tingstædet kunde omreise om sommeren for at bruge deris handel med bunden eller og om de her i 
tingstædet boende mend som kunde have noget til forstrechning at hielpe dend fattige med til deris 
Nødtørfttige underholdning om vinter og vaar førEnd Borgerne kommer her i landet, at nogen er 
vitterligt at de bruger 2de bismere med forskield at veje Ind og ud med. Hvortil de alle svarede Nej 
iche at kunde sige det med sandhed. End videre blev Bondelensmanden tilspurdt om hand iche 
haftte annammet hos hans formand Sal: Christen Knuds: udj hvis sted hand er kaldet at bethienne 
Bondelensmands Embede, det anordnede maal, som var bekostet af almuen her i tingstedet, og om 
hand haftte nogen Allen som var reguleret Eftter deris kongl: May'ts. Allernaadigste forordning, 
Hvortil hand svarede at hand iche haftte faaet det anordnede maal da hand tiltræde 
Bondelensmandens Embede, blev derfor inden Retten af fogden hannem anbefalet sig samme maal 
udj Bergen at forsyne sig med hos Poletiemesteren, hvilchet Naar hand det til Neste ting fremviser 
inden Retten skal hannem derfor betalles deds verdj herom var fogden udtog af protocollen 



begierende.
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