
Justisprotokoll Helgøy 1729

Denne igiennemdragen og af mig forseiglet Bog, som indeholder Tohundrede og føertitre blade, 
authoriserig til ein Ting Protocoll, for Kongl: May'ts: Sorenskriver udi Tromsøe fogderie, Hr. 
Asmus Rosenfelts, hvilchen hand skall bruge udi 3 aar, og derefter med ein nye omvexle. Storfosen 
Gaard d. 20 January 1729.

O. Schelderup.

1.

IN NOMINE JESU.

Anno = 1729 d. = 25 Aprilis holdis paa gaarden Elvevold vaarting med samtlige Scherføe og 
Helgøe tingsteds Almuer, hvor da Retten blev administreret af Kongl: May'ts: foget Edle Andreas 
Tønder, Sorenskrifvren Asmus Rosenfeldt, samt til Retts bethienning Nemlig af Skierføe tingsted, 
Torben hansen taskebye, Anders Axelsen Moursund, Christen Anders: Vaarterøen, Josop Jachobs: 
hammervig, saa og af Helgøe tingsted, Christen Christens: Reinsvold, Peer hans: gram, NordEide, 
Jørgen gram ibid:, og Anders Peers: Rafnefiord, alle Edsvorne laudrettis mend.

Dernest blev deris kongl: May'ts: Ret allerunderdanigste af Kongl: benefnte foget sadt og dernest 
for meninge almue underdanigste bleven forkyndt Efter følgende Kongl: allernaadigste 
forordninger.

1. ? Placat angaaende told ? bethienterne udi Norge at ingen under Straf af Bremmerholms Jern og 
anden Penge=mulct maae tilsøge dem nogen voldsom hindring eller overlast udi deris forretninger. 
datterit fredensborg d. = 4 Aug: 1728:

2. ? Kongl: forordning angaaende for skipperne som an tager nogen fustagie fra altana, at de 
dennem Obner og Efterser hvad der udi monne verre. datterit RenteCammeret de. = 24 Sept: 1728.

3. ? Placat angaaende hvad Certificatzer der schal følge de fra altona kommende vorer. dateret 
Rentecameret d. = 31 Sept: 1728.

4. ? Placat angaaende handelen paa findmarken. datteret Kiøbenhaun d. = 8. Decembr: 1728:

5. ? Specification, paa findmark: handels=pladzer og de der under Sorterende tingstæder, samt hvad 
hver handlers aarlige Ind avling af lax, salt fisch, og tran med videre udi penger kand udgiøre, item 
hvis derimod til et aars provision og anden fornødenhed, udføre. 6. ? Placat angaaende 
tobach=spinderierne, samt Sæbesyderierne, Papiir=fabrigverne? og Saltværcherne i Norge.

dateret Kiøbenhaun d. = 1 Febr: ? 1728.

2.

7. ? Placat angaaende de folch og familier, som siden dend 21 octbr: 1728, fra Kiøbenhavn er 
uddragne og sig andensteds paa landet nedsadt at verre frie for, Consumption, folche=og familie 
schatten, disligeste og de som opholder sig udi kiøbestæderne for folchechatten. datteret 
Kiøbenhavn d. = 1st Febr: 1728/:

8. ? forordning Angaaende En Brand=styrs udi chrivning udi danmark og Norge for de aaringer ? 
1729 ? 1730. og 1731: datteret Kiøbenhaun d. 21 Febr: 1728:/:

9. ? forordning om skatternis paabud i Norge for aar ? 1729: datteret Kiøbenhaun d. = 10 Febr: ? 
1728/:

10. ? Placat angaaende Endret Kongl: Indkomsters forpagting Nordenfields i Norge for de 
aaringer ? 1729 ? 1730: og 1731/: datteret RenteCammeret d. 29 May ? 1728/:



11. ? Kongl: befaling til Gehiemmeraad og Stadtholder Vibe angaaende dend ophold der scheer af 
underdommerne med delinqventers sager, til deris Kongl: May'ts: Casses største schade. datteret 
fredensborg d. = 27 Sepd: 1728/:

12. ? Kongl: Placat angaaende dend graserende Pæst udi de venetiasqve Insulen, og at om saadanne 
schibe her under landet fra de Stæder motte komme, da ingen under livs straf dennem indlosser. 
dateret fredensborg d. = 9de Aug: ? 1728:/:

13. ? Kongl: befaling til Stiftsamtm: Bendzen og missionarius Vicarius Hr. Eilert Hagerup 
angaaende mishiens væsenet om finner ere bestaaende udi 4de poster. dateret fredensaborg d. = 13 
Septemb: 1728/:

14. ? Dernest blev forkyndt En udgiven forpantning af Johan Vormhuus boende paa Rødgammen og
udgivet d. 29 Augusti ? 1719: til Hr. Hendrich Staamand udi Bergen, lydende paa Capital = 550 rd. 
som bemelte Vormhuus til bemelte Staamand skyldig Ere.

Kongl: foget var inden Retten begierende Efter følgende ting attester paa de hannem tilsende 
mangler over hans Regnskaber for aar 1724: 25: og 26, hvilche befandis saaledis som følger.

3.

1. ? for Aar 1724 udi dend 6te art: af antegnelserne sees og forlanges attest paa de Borgere, 
strandsiddere og andre som her i dette aar, sig om Sommeren haver opholdet, da er derom dette vort
svar, at udi Scherføe tingsted Seglet da her paa landet Anders Andersen Riist, og hans Broder Niels 
Andersen. Begge borgere til thrundhiem, og haver sit felles leie paa Moursund udi Scherføe 
tingsted; Stephen tommesen og borger til trundhiem og haver sit leie paa Reinsvold udi Helgøe 
tingsted, Disse kommer her til landet om vaaren ved Pintzetider, og afreiser igien om Edismistider, 
men hvad deris famier er angaaende, da ere de os ganschee udvidende, Hvad sig strandsiddere eller 
andre som schulle bruge nogen Borgelig Næring, da vidis ingen her i disse 2de tingstæder at have 
verret om Sommeren.

2. ? Efter Antegnelsernes 5te post for Aar ? 1724, vidis ei flerre af Kongens tilhørende Jorder ditto 
aar at verre bortbøxlede End 1/2 vogs leie kaldet Dybvigen udi Scherføe tingsted beliggende, som 
torben Sørens: gamst da hafte tilbøxlet sig; Mens udi aar ? 1725 er her i disse 2de tingstæder ingen 
af Kongens Jorder vordet bortbøxlet;

3. ? Efter Antegnelsernis 12 post for aar 1724, som dertil besvares, at udi ditto aar og udi bemelte 
2de tingstæder iche var faldet noget forbrudt oddelsgoeds.

4. ? Efter de Exstraherede poster for aar 1720, og udi dend 3die post: 3die art: formeldende, hvor 
om voris svar er dette: 1: at i ditto aar seiglet her paa landet, Anders Andersen Riist, og hans broder 
Niels Anders: begge borgere til thrundhiem med deris sammenhavende Jegt, laa deris leie beligende
paa Moursund udi Scherføe tingsted.

Stephen tommes: og Borger til trundhiem og haver sit leie her paa Reinsvold udi Helgøe tingsted, 
førende og En liden Jegt som hand sielv Eier. disse kommer her om vaaren, og afsigler igien her fra 
landet om høsten. 2det, Strandsiddere eller andre som skulle bruge nogen Borgelig Næring, da vidis
ingen saadanne her udi ditto aar at have verret om sommeren. 3; Indbyggernes Jegtefar angaaende, 
derom gives denne beretning, at ingen af dennem, som haver Jegter her i landet bruger dem til deris 
Nytte, mens allene til Bøgdefar for samtlige almuens bæste, paa det Indbygerne iche,

4.

schal lide Mangel for lefnes ophold og var da udi ditto aar Efter scherfne schipere, Nemlig: udi 
Scherføe tingsted Nu Sal: Niels Erichs: boende paa Eide, Rasmus Clemmes: paa Rotsuns, hvilche 
holdt hver en bøgdefars Jegt for Scherføe tingsteds Almue. Udi Helgøe tingstæd var det aar 
schippere disse, Nemlig Jeremias Elias: paa Qvitnes, Morten Sørens: Bachebye, hans hans: paa 
Elvevold, Jan Vormhuus paa Rødgammen og Knud Olsen paa Tromsen, hvilche samtlige 5 
schippere holdt hver En bøydefars Jegt for Helgøe tingsteds Almue. Videre forklaring om samme 



postes indhold vidis iche at kand meddeles.

5. ? Efter dend 3die post udi antegnelserne for Aar ? 1725 saavelsom af d: 3de: art: for aar ? 1726, 
begieres at vide om Hr. Rasmus Schelderup til Scherføen haver eller bruger nogen hæst; Da er dertil
voris svar, at bemelte Hr. Rasmus og udi ditto 2de aar iche haver haft nogen hæst, saasom hand 
dend ei heller kand bruge paa Scherføen, hvor ingen brendeved eller høe er at bekomme, mens lader
det paa baader fra andre stæder hente, og saa med folchehielp opbærer det udi sine huuser.

6. ? Efter antegnelsernes 11 post for aar 1725, hermed besvares at udi disse 2de tingstæder, og udi 
aar ? 1725 var slet Intet arfveløs gods forre faldet.

7. ? Efter antegnelsernes 3die post for aar ? 1726, hermed besvares at udi ditto aar har ingen brugt 
dend laxeElf beliggende udi lyngen imellem de 2de Jorder hatten, og KiildEng, og derfor iche ei 
heller noget der af er svaret til nogen.

8. ? Efter dend 4de posters 2den art, for aar 1726, derom besvares, at Sal: Jens Niels: boende paa 
Strømsfiord, og har ernæret sig som En Anden bonde, mens ved Octeøyens ophefvels udi 
findmarken, brugde hand sig den derpaa en liden handel, med at forsiune endel af landes fattige 
indbyggere med noget til lefnes ophold, saavelsom og til En deel fattige finder her i Scherføe 
tingsted, anden handling vidis iche hand at have haft eller brugt. og Efter hans død er hans Enche 
Magrete Maria Castens ? 1726 vorden gift igien med Johan Brochs.

5.

9. ? Efter antegnelsernes 4de art: for aar ? 1726, som derom hermed besvares, at Sal: Hr: Jørgen 
grises Enche en feel? gammel qvinde, udi ditto aar opholdet sig hos hendis datters mand Niels 
Erichs: paa Eidet, og som baade hand og hans kone begge strax der Efter bort døde, haver dend 
gode mand Hr. Rasmus Schelderup af Christen kierlighed forbarmet sig over denne gamle qvinde 
og taget hende til sig udi sit huus og hende lade holde, saasom hendis vilchor var meget slette, og 
ingen hafte at flye? til udi sin høye alderdom.

10. ? Ved dette ting paa Elvevold holdende fremkalde fogden Bondelensmanden Niels Niels:, Nu at 
forklare hvor menget tran hand hafte faaet af dend Raaden hval som afvicte aar ? 1728 var funden, 
dertil hand svarede, at hand ei mere bekom End 10 kander tran, som hand loed fylde paa En Ancher,
og tilsende foegden det. da hans folch var hos ham Efter tinget at afhende dend her staaende fisch. 
Videre tilspurde fogden ham hvad hand ville have for sit arbeid, dertil hand sagde at hand hafte 
holdt 2de folch i 2de dager til at hache og smelte det, hvor for hand iche ?? have Ringere End = 4 
mark; hvilchet fogden han og betalte.

11. ? Ved det holdende vaarting paa Elvevold d. = 25 April Aa. 1729 med Scherføe og Helgøe 
tingsteds Almue forregav fogden, inden Retten, at udi hans her berørede mangels poster for aar 
1724 udi 3die post første art: foregis tingsvidne om Herr Michel hegeluns Søn, Frederich Michels:, 
angaaende hans giftermaal, Næring, og tils?

i henseende til Consumptions svarelse, med merre som articols Indhold paabyder. Da er herom dette
voris sandferdige svar, at bemelte Herr Michels Søn frederich Michelsen hafte Brøllup ? 14 dager 
Efter Pinsdager aar = 1724: med denne hans Nu havende qvinde Trine Svensdatter En fattig bonde 
datter fra Saltens fogderie, og da som en fattig Pige thiennende for sit brød her i fogderiet. og 
angaaende hans tilstand da har hand iche anden Næring End hand ernærer sig med fischeriet som 
andre fattige folch, Er ei heller af de ??cher, at hand kand antage sig nogen Jordepart, mens

6.

allene tilholder paa Carlsøen som En fattig huusmand og Er sandelig hans tilstand meget slette, og 
lever i stoer fattigdom. og at saale dis er i sandhed det det bevidner Sorenskriveren med 
ovenstaaende lovret.

12. ? proponerede fogden at udi de hannem tilsende Mangelsposter over de axstraherede poster og 
udi dend 7de post for aar 1723 aar aflagde Regnskabers forlanges fuldkommen bevis hvor meget 



leedingen over Tromsøe fogderie fra aar 1714 og til 1726 aars udgang haver beløbt sig. Var derfor 
Nu af lavrettet begierende hvad de derom kand verre vidende; som dertil da svarede at de slet intet 
viste hvor meget dend udi En Summa har bedraget sig, mens som hvert aar inden Retten ledingen er
vorden lagt Efter Enhvers tilstand, hvor om er forfattet et Rigtig mantal, som de berettiget 
saavelsom fogden er vorden Meddelt; saa veed fogden da læst der om at give forklaring.

13. ? tilspurde fogden inde Retten Bondelensmanden udi Scherføe tingsted Rasmus Clemmes: saa 
og lensmanden udi Helgøe tingsted Niels lemming, om de haver for almuen udi deris desticter ladet 
forkyndet de til dennem sende Placater om at bort forpacte deris Kongl: May'ts: Jordegoeds, samt 
korn, ost, og fisketiender, for aaringer 1729: 30: og 1731: derpaa de begge svarede at de det d. = 25 
Marti marie bebudelsesdag det paa kirchebachen for meenige Almuer haver oplæst, og dernest det 
paa kirchedøren opslaget; Mend derpaa Enten af tingstædernis almue fandis ingensom Enten hafte 
vilchor eller lyst til at forpacte noget af forbemelte poster som samme Placat indeholder.

Ifølge af Herr Justisraad og Amtm: Schelderups ordre af 20de Feb: 1728, befaler at Enhver som 
kand have sager til lautinget at Indstefne og haver overstandet deris Fatalia, hvilchet uden Kongl: 
allernaadigste opreisning er tillatte til lovtinget at Indstefne, da advarer fogden her inden Retten 
Enhver at de schal med foederliste indlevere deris Consept Stefning tillige med deris dom til Herr 
Amtm: Schelderup paategnelse, og hans Nermere betenchende.

7.

Fogden som fuldmegtige for Herr Petter Hendrichsen fasmer, hafte Nu til dette ting anden gang 
ladet Indstefne Jacob Jens: boende paa lonvold,? sit Endelig doms paahør for hvis hand Efter sin 
udgivne obligation til bemelte fasmer schyldig Er. og som fornemmis Debitor iche er her ved tinget 
til stæde. begierede fogden hannem ydermerre motte forreligges laudag til Neste ting. thi bliver da 
hannem Enda forrelagt laudag til Næste ting at møde, at svare til sagen, eller og at have schade for 
udeblivelse, saa som der da Efter befindende bevistligheder om gielden schal vorde Endelig dom 
afsagt.

Jeremias Eliasen boende paa Qvitnes, hafte Nu til dette ting anden gang ladet Indstefne lars 
Mortens: Nu tilholdende paa Sannes, og det for 1 tønde Rugmel hand hannem laant haver.

Dend Indstefnte blev paaraabt, men befandis iche her ved tinget tilstæde, hvor da Bondelensmanden
fremstoed og sagde at have hannem lovligen Indstefnet.

Citanten protesterede at som denne hans Debitor iche Efter 2de: Stefnemaaler har villet møde, saa 
formoder hand Nu at Nyde en Endelig dom til sit laans erleggelse eller derfor deds Nøyagtige 
betalling med 3 rd. foruden processens omkostninger. Her om blev da dømt og afsagt.

Som det Efter Citantens Jeremias Eliasens protestation udi sagen befindis hand at have laandt til 
lars Mortens: Nu tilholdende paa Sannes for 4er: aar siden 1 tønde Rugmel og dend ei igien efter 
anmodning har kundet bekome, iche heller har benefnte lars Mortens: Efter 2de lovlige stefnemaal 
for Retten villet møde sin sag at tilsvare. og Citanten Nu Endelig dom er paastaaende, saa tilfandis 
da

8.

mere benefnte lars Mortens: inden 15 dager Efter denne doms anvisning i følge Efter lovens 5te 
bogs 8de: Cap: 1st: art:, Denne Anmelte laande tønde Rugmel igien at levere, Eller derfor dend at 
betale med penger ? 3 rd:, tilligemed processens omkostning med 5 ort at betale, alt under adfær 
Efter loven om det ei til forrelagde tid vorder Efterkommet.

Ærværdige Herr Søren Kildal forrige Mishionarius her udi Carlsøe Sogn, hafte til dette ting ved 
bondelensmanden ladet Indstefne Svend Niels: find Noertios og Niels Anders: find ibid:, fordi de 
haver Negtet hannem forenschab da hand schulle Reise til Tromsen at lade sig ordinere.

af de indstefnte møtte Svend Niels:, og iche kun fragaa Efter tilspørsel at hand Jo Negtet ham 
forenschab. desligeste og Niels Anders:;



Dernest fremlagde lensmanden i Retten et skrift fra bemelte Herr Søren Kiildal, hvor udi hand giør 
klagelig denne deris modtvillige, saa og at hand motte betale andre for forenskab, saa som dette 
forenschab Endeligen Efter omgangen tilfaldt disse 2de finner at fore.? paastaar derfor dom over 
dem for deris modtvillige. Hvornest Kongl: foget satte udi Rette, da for denne deris ulydighed og 
modtvillighed motte vorde tilfundet Efter Herr Justizraad og Amtm: Schelderups derom giorde 
anstalt og befaling. herom afsagt.

Som det befindis at disse 2de finner Nemlig Svend Niels: og Niels Anders: haver beviist sig 
modstridige og iche ville føre deris lærere og missionarius Mons: Søren Kiildal Efter begiering til 
Tromsen Endskiønt det Efter omgangen med forenschabt tilfaldt dem at føre; saa tilfindis de da for 
denne deris Negtelse i at føre Efter høyEdle og velbyrdige Herr Justizraad og Amtm: Schelderups 
derom giorde anordning; bemelte 2de finner at betale til benefnte Kildal hver 2 ort for milen som de
schulle have føret; som bliver for hver 1 rd:, saa og dedsforuden for modvillige hver at bøde til 
Missions verchet 1 rd:

9.

Kongl: foget havde Efter En hannem tilstillet schrifvelse fra Peder lars: Selnes udi Balsfiord af datto
15 January Nestleden, ved Bondelensmanden Niels lemming til dette ting ladet Indstefne Peder 
Olsen af Balsfjorden for hand schal voldeligen have overfaldet Peer lars: udi hans Egen stue.

Benefnte persoen blev paaraabt men befandis iche her ved tinget at verre tilstæde.

fogden begierede at Indføris at Efterdi at dend indstefnde Peer Olsen iche haver indfundet sig her 
paa tinget at svare til sin sag, og hans Contrapart Peer lars: haver forredraget for fogden udi sit brev 
af 15 Januari 1729 dend vold som gierning hannem schal verre scheedt udi hans Eget huus, imod 
ald lov og Ret, der foruden har hand og angivet udi samme sit brev, at benefnte Peder Olsen er 
sindet at Reise her i fra fogderiet til Bergen førendt Rette for sig, da som loven tilholder saadanne 
løsse og ledige Personer at maa aresteres, thi vorder Bondelensmanden Niels Niels: Nu for inden 
Retten anbefalis, at Eftersøge bemelte Peer Ols:, og tage ham udi forvaring, eller og at levere ham 
til fogden, og der foruden lovlig til førstkommende ting indstefne, bemelte Peer Ols: at anhøre dom 
saavelsom og Peer lars: Balsfiord, tillige med hans huustru og thienniste pige som var tilstæde da 
gierningen schede, der for uden da paaberobte vidnisbyrd af Peer lars:, som er gunder 
Christhophers: Balsfiord og Anders hans: samme sted. Hvilche alle lensmanden har at advare under 
lovens faldsmaal tilligemed Sagsøgeren at vidne deris sandhed.

Dernest blev Efterfølgende dannemend tilnefnt at bisidde Retten til kommende sommerting 1729, 
Nemlig udi Scherføe tingsted, hendrich Jens: Eide, Ifver Jespers: grundfiord, Rasmus Reindholds: 
vorterøen, Jens Ifvers: valen, Niels tyges: siaavigen, Niels Jachobs: find Badderen, hans bul udi 
Reisen, Anders Baars: Strømmen. saa og i Helgøe tingsted.

10

Joen tostes: Dybvigen, Jachob Arnts: Svendsbye, Christopher Niels: Balsnes, Christopher Anders: 
langenes, Haagen Ifvers: Molvigen, Hans Abrahams: Søerschar, Jens Hans: Andammen, og Peder 
lars: Krogenes, hvilche alle haver at Indfinde sig till Sommertinget der at aflegge deris laurettis Eed.

17.

Anno = 1729 d. = 13 Juny holdis paa Noer Rotsund et Sædvanligt Sommerting med samtlige 
Scherføe tingsteds Almue, Retten præciderede Kongl: foget Herr Andreas Tønder, Sorenskrifveren 
Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Efterschrefne lovret! Herr hendrich Jens: Eide, 
Christen Anders: vorterøen sad for Ifver Jespers: grundfiord, Niels tyges:, siaavigen, Jens hendrichs:
Jopengsvigen, Rasmus Reinholds: vorterøen, Anders Baars: find Strømen, Niels Jachobs: 
underEide, og hans Niels: find qvænnes.

Dernest blev for meninge almue og finnerne her i tingstædet lydeligen oplæst, dend Kongl: 
Befalning finnerne angaaende, af datto Fredensborg d. = 13 Sept: 1728/:



Dernest blev en obligation forkyndt, som af Holger Dannefær boende paa Hamnes var udstædt, 
hvor udi hand tilstaar at verre schyldig til Herr Friderich Chles af Bergen, dend Summa = 665 rd: og
derfor pantsetter ham 1/4 udi Rotsunds Jegt, saa og hamnes gaar og grund, samt alle hans Ejendeler;
pantebrevet var Datterit Bergen d. = 10 Aug: 1728. Hvilchen her Efter med sin paaskrift verballiter 
paa folio = 47 schal findes indførdt. Dernest blev Efter følgende tingsvidner tagne.

1. ? Blev Efterspurdt om vrag og drifval, til det første blev svaret Nei at intet var faldet, og hvad 
hvaler angaaende, da fremkom Niels Aamunds: find af Acherfiord og beretter at Nest afvicte 
hellemiis? tid haver hand fundet en hval, som var oprent udi En Elf paa landet der hand boede, hvor
Efter hand Reiste til Bondelensmanden Rasmus Clemmes: som da var ved Scherføe kirche, og gav 
ham det tilkiende, hvor Efter da lensmanden Efter hand kom hiem fra kirchen, forschaffede sig 
folch og Reiste saa til acherfiorden for at maale hvalens lengde, og Efter sædvane at lade dend 
opschærre til de berettiges bæste, mens da hand der henkom hvor hvalen var som var 2 miile fra 
hans hiem, kom bemelte finnere imod ham og berettiget at Jeremias Eliasen paa Qvitnes sine folch 
som var 5 hafte været der, som tillige med finneren og hans 4re Sønner, saa og Niels Ifvers: og Olle 
lars: ibid: hafte alt opschaaret hvis der var som de sielv indbyrdis hafte byttet sig udi mellem, og 
kom paa enhvers laadt 3 støcher spech hvor af Jeremias sinne folch for deris 5 lotter kom 15 stycher
som de med sig tog.

18.

2. ? Postbønderne udi dette tingsted tilstoed alle at de var betalt deris postpenger for postens føring 
for dette aar, saa blev og iligemaade de for dette aar tilkomme tingsvidner som og Neste 
forregaaende ting blevne ?? og findis der Specificerit; som alle saa vidt dette tingstæd angaar, blev 
besvaret af samme indhold som for er melt.

3. ? blev svaret at Herr Rasmus Schelderup bruger ei haver nogen hæst; Mens lader føre sin 
brendsel og høe paa baader og saa med folche hielp udi sine huuser lader opbærre.

4. ? Angaaende Sal: Herr Jørgen grisis Enche, da er hun En heel gl: qvinde som intet Nu kand 
formaa, og formedelst hendis meget slette tilstand, haver Herr Rasmus Schelderup forbarmet sig 
over hende og taget til sig i sit huus for at lade see hende til goede udi hendis høye alderdoms 
svaghed.

5. ? Efter de til fogden tilsende mangeler over handis allerunderd: aflagde Regnschaber for aar 
1726, hvor der udi dend 6te post forlanges tingsvidner om nogen forandringer med bøxseler paa 
deris Kongl: May'ts: Jorder i ditto aar er faldne, hvor til ble svaret Nej, at iche her udi tingstædet der
med nogen forandring scheedt Er.

6. ? af de tilsente Mangeler over fogdens Regnschaber for aar 1727 udi deds 4de post, da blev dertil 
svaret at Johan Brochs det aar 1727 hafte ingen hæst af aarsag dend 1726 om høsten bortdøde, og 
hand ingen igien kunde bekomme.

7. Iligemaade Efter dend 2den art: svardis at Herr Rasmus Schelderup aar 1727 hafte ingen hæst 
saavelsom forrige aaringer.

8. ? Efter 3die post 5te art: blev svaret at aar 1727 opholdt sig Sal: Jørgen griises Enche sig hos Herr
Rasmus Schelderup, og det for hendis meget slette tilstand.

9. ? Efter dend 7de art: besvares at aar 1727: var her udi dette tingsted fra trundhiem hid seilet 
Anders Anders: Rist og hans Broder Niels Anders: begge borgere til trundhiem, paa deris fellis leie 
kaldet Moursund, og hidkom ved Pintzetiid og Egidie tiid Reiste her fra igien, med deris Jegt. 
Strandsidere eller andre som

19.

bruger borgelig Nerring, var iche her om sommeren. hvad bøydefar Ere angaaende, da holdt det aar 
Rasmus Clemesen udi Rotsund, og Søren Jørgens: paa lille follisøen, som hver holdt En Jegt det aar
1727 for bøydefars Jegt for dette tingsteds Almue. Iligemaade Johan Bicher Borger til Bergen og 



boer her i tingstædet, holder og 1 Jegt til Bøydefar.

10. ? Efter dend 7de post blev svaret at ingen forandring med bøxseler paa deris Kongl: May'ts: 
Jorder forrefaldet her udi tingstædet for aar 1727:/: Dernest blev Efterskrefvne Sager forretaget.

Tiærral Arnesen ver til dette ting indstefnet for læiermaal med Inger Joensdatter, bemelte tiæral 
møtte og tilstoed at de haver Ectet hver andre, som og lovrettet kunde Testere, thi bliver hans bøder 
efter loven at derfor at svare til de berettiget med 3 rd: 2 ort, og 4 sk:,

Anders Boras qven thiennende hos lasse Erichs: udi Schaarpen, hafte til dette ting ladet Indstefne 
hendrich Jensen Nu boende paa Eidet, og det for hand haver slaget ham Efter deris hiemkomst fra 
Bergen aar 1727: Dend Indstefnte møtte og fremstoed at svare til sagen.

Citanten begierede hans prov som er Matias qven, boende paa follisøen, og Peer Anders: olderfiord,
hvilche begge fremstoed for Retten, og aflagde Eed: og dernest udsiger vidnet Matias Olsen qvæn, 
at 1727 da hendrich Jensen var hiemkommet med sin Jegt fra bergen, og da de hafte opsadt Jegten 
paa landet, og Redschabet var henlagt paa sit stæd. ville de alle Reise der fra og hiem. tilligemed 
bemelte Anders Boras som var haasætter paa Jegten samme stefne, hvor da schipperen bemelte 
hendrich Jensen sagde til hannem at hand iche schulde hiemfare før Jegten var Reengiordt. Derpaa 
Anders svarede at hand hafte Reengiordt til halfvedelen udi Jegten, hvor da schipperen som hafte et 
langschaftet schrabejern udi haanden slog til hannem, og som Anders udi slaget underbucte med sit 
hovet, Ragte hand hannem paa Axelet; og siger vidnet at det siuntis Efter slaget, noget, men hand 
Rogde ham iche med Jernet men med schaftet.

Vidnet Peer Anders: fremstoed og Efter hand hafte aflagt Ed, var hans ord her om det samme som 
forrige vidne vunnet haver.

20.

hendrich Jens: hertil svarede at hand meente som En schipper at have befale over sin haasettere og 
om hand hafte slaget ham et slag meente hand iche at kunde kome ham til nogen last eller ansvar.

Sagefalds berettiget svarede hertil at hand intet andet herom hafte at Indføre, End dommeren ville 
her om schiønne og dømme Efter loven. herom dømt og afsagt.

Saasom vidnerne udi denne sag begge enstendeligt vunnet haver, at Efter at Jegten var hiemkomet 
fra Bergen og var paa land opsadt. og haasætteren Anders Boras Schal have Rengiort meere End 
paa hans andeel kunde komme. Saa kand derforre da iche eragtis Efter schipperens formeening, En 
haasætter lengere at staa under schipperens myndighed, Mens hendrich Jens: for denne sin 
formastelse imod Anders Boras bør derfor Efter lovens 6te: Bogs 7de Capt: 8te art: at bøde 3 de: 6 
lod sølf, som Er 9 rd:

Hendrich Jens: var begierende beschreven dommen og dertil leverede 2 ort, 8 sk: til papir og halve 
brevpenger.

Justisprotokoll Helgøy 1730
30.

Anno = 1730 d. = 9 Juny holdis paa Noer Rotsund et Sædvanlig Sommerting med Scherføe 
tingsteds Almue, Retten præsiderede Kongl: May'ts: foget Herr Andreas Tønder samt 
Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, og til Rettens bethienning varre Hendrich Jens: Eide, Rasmus 
Reinholds: Vorterøn, Ifver Jestpers: grundfiord, Niels thyges: siaavigen, Jens hendrichs: valen, hans 
Niels: lub qvænnes, Niels Jachobds: undereide, og Anders baars: strømen.

Dernest blef for meenige mand aller underdaniste forkyndt Efterfølgende Kongl: forordninger, og 
andre høge Øfrigheds befalninger Nemlig.



1. ? forordning om skatternis paabud, for aar 1730 af datto Kiøbenhafns Slot d. = 26 Octobr: 1729/:

2. ? forordning om forhold med de afsegnationer som paa de Kongl: Casser udstædes, datteret 
Frederisborg Slot d. = 20 July ? 1729/:

3. ? Placat under Cammer College Segl, af 26 octobr: 1729 anlangende det Semdalskee 
Kaaberverch, som obbydis til offenlig aution tilkiøbs, viler og paa forpagtning udi ? 10 a: 12 aar.

4. ? Kongl: Patent af 21 fbr: 1729, angaaende forbud at udi danmark og Norge Ingen slags qvæg, 
kiød, huder, Eller haar af Qvæg fra fremede stæder maa indføres i henseende til dend grasherende 
qvæg=siuge udi Polen.

5. Patent om dend Kongl: høyeste Rettes holdelse, som skal begyndis d. 2den Marti: Nest afvicte,

6. ? Rentekammer herrenis befalling til Herr Justitzraad Schelderup af 10 fbr: 1729: angaaende 
dend findmarcheskee handling for de trafiqverende af kiøbenhafn for 12 aar ? Nemlig fra 2den 
Marti 1729 og til aarsdagen ? 1741:/: samt de derhos føyde 2de poster, Nemlig d. 8de og 22, af dend
forhen udgifne og trøe, til de Bergensker af aar ? 1702/:

7. ? blef læst og forkynt Prousten Herr Henning Junghans hans udgifne Caution, for Kongl: foget 
Jachob Rosenving at verre ansvarlig for 400 rd: af vesteraalens fogderies intreder, datterit Tromsø 
Præstegaard d. = 22 Octobers Aa 1728:/:

8. forkynt et skiøde udstædt Trundhiem d. = 10 Octobr: 1727: af fru Magrette Maria Wibe, afgagne 
Ifver von Ahners paa En deel af hendis tilhørende Jordegoeds her i fogderiet og Senniens fogderie 
beliggende som hun Nu haver skiødet og selget til Kongl: May'ts foget Andreas Tønder,

9. ? Capittels Taxsten for trundhiems stift for aar ? 1729 og lagt d. = 21 Novembr: ibid aar.

10. ? forkyndt Cancelie Raad og Laumand Bredals advarsel at ingen maa berøfve hans tilhørende 
Engelvær ? og valævær, samme datterit d. = 15 fbr: 1729/:

Dernest forkyndt en bøxselsædel af Herr Hvid udsted Januari = 1725 til Ifver hendrichs: paa 1/2 
pds: leie udi Jopangvigen.

32.

Jørgen gamst af Eide hafte til dette ting ladet Indstefne Karen Eliasdatter Nu thiennende hos Erich 
Joseps: hammervig og det fordi hun skal have beloft ham thienniste, og iche holdet det;

Bemelte qvindeperson Møtte og tilstoe at hun hafte lovet ham thienniste mens at det er iche skeedt 
foregiver hun, at hun trøstret sig iche dertil for hans strenghed,

Citanten hertil svarede og formeened at dette hendis forregivende iche bør ansees saasom hun iche 
har derom kundet erfare dedz visshed førend hun kom i hans thienniste, mens dernest paastaar, dom
Efter loven og tilstaar at have tilsagd hende i aarlig thienniste 4 rixdaler og fæstepengene 12 
skilling, med proceshens bekostninger. herom afsagt,

Saasom det befindis af Karen Eliasdatters Egen tilstaaelse her for retten, hun iche at kand Negte sig 
at have lovet sin thienniste til Jørgen gamst og det iche at have Efterkommet; og hendis derom 
forrebringende forrevending iche kand ansees, saa tilfindis hun da, at betale til Jørgen gamst 1/4 
deel af et aarsløn, som er ? 1 rixdaler tilligemed fæstepengerne igien at fra sig levere, saa og udi 
proceshens omkostning betaler hun 3 ort.

Morten hendrichs: hafte til dette indstefnet Olle Arents: Nu thiennende hos Herr Johan Brogs som 
var her ved Retten tilstæde og blef derom saaledis aftalt med Morten hendrichs: at Brogs betaler til 
hannem dend 1/4 deel af ??? tilsagde løn som Er ? 1 rixdaler 4 ort, 8 skilling, hvor Efter da drengen 
forbliver i sin thienniste hos Herr Brogs, saalenge hand til sin samme sin hosbond noget skyldig Er, 
og ingen destudinden sig med med samme dreng ?? befatte til at fortinge til nogen thienniste dernest
blef Efter følgende tingsvidner tagne inden Retten,

1. ? tilspurde fogden inden Retten om her i tingstædet siden Nest holdende Sommerting er 



forrefaldet Noget vrag eller drifhvaler, til det første blef svaret nei, og til det andet fremkom 
Bondelensmanden Rasmus Clemmes: tilstoed inden Retten at der udi Regvigen under dend Jord 
siaavigen, som ligger ude ved hafsiden var fundet En drifhval derpaa landet liggendes som

33.

af opsidderne i siaavigen var fundet udi midfaste mens hvor lenge ?? haftte ligget der paa landet 
tilstoed de Nu her for Retten iche at verre vitterlig. saasom det var paa et uberget stæd, hvor det 
vilde hat støtte lige paa, og tilstoed bemelte finnere at de iche kunde komme til bondelensmanden at
give ham saadant tilkende, førend d: almindelig bededag, da de var til kirchen, hvor Efter 
lensmanden da Reiste strax ud til stædet der hvalen loed og med stoer besværlighed kom paa landet 
og molte dend udi finnernis Nerværelse hvor dend befandis at verre 11 3/4 Sellands Allen lang med 
hofvedet og sporen, og tilstoed Nu lensmanden saavelsom hans medhavende folch til lige med de 
3de mend i siaavigen, som same hval fundet haver, at bemelte fisk motte have ligget paa lande 
lenge, saa som dend underste deel som Nedvende til Jorden, var meest fortæret, og det som oven 
over laa, var deraf en stoer deel beskadiget af fuel. Fogden tilspurde lensmanden saavelsom de som 
fandt hvalen hvad de hafte faaet udi deris finningsløn, og hvorledis hvalen der Efter var opskaaren 
og deelt, hvorpaa de svarede: at de fich 1 faun spech udi finnerløn af det bæste som var paa fisken; 
dernest blef dend strax opskaaren og deelt udi 3de lige deeler, hvor af de som skar og arbeidede fich
dend 3 die part, kongen dend anden 3die og landelotten hvis goeds dend var fundet paa 1/3die deel. 
Der Efter blef dennem tilspurdt hvor mange folch der var til at opskærre samme fisk, og hvor lang 
tid de var der ude paa dette deris arbeide, Item hvor mange miil der var fra lensmanden og ud til 
bemelte stæd, hvor til blef svaret, at de vare 11de: mand som opskar fisken, og at de var udi 3 dager 
fra deris huus indtil de kom hiem igien som var 3 1/2 miil til stædet der hvalen laae, saa at dersom 
fisken skulle have verret deelt udi 2de parter Efter loven ville der muligens have opbødet meere 
bekostning til kostløn til dagløn for arbeiderne End som Nu da dend er bleven deelt som før er melt,
fogden tilspurde envidere lensmanden hvor megen spech der er falden paa kongens Part, og om 
hand hafte opsmeltet same spech, dertil hand svarede, at hand hafte førdt spechet hiem med sig som
var udi tre tynder, hvilche hand her siden vel har ladet ophache, men iche smeltet,

34.

og saa snart hand faar opsmeltet det, skal hand strax give fogden Efterretning derom, hvad der af 
udi tran kand udbringis og til dend Ende gav fogden ham ordre at kiøbe Egetønder til at fylde lyset 
paa, og der Efter at lade føre det til Bergen imod fragt og førings erleggelse, saavelsom og at angive
det paa Consiaaptions ??? og siden at meddele fogden derpaa en Rigtig Regning om dend 
bekostning som derved er paaløbt med at hache spechet og opsmelte det til hans Regnskabers 
belegelse Efter denne indførde forklaring begierede og tingsattest af protocollen.

2. ? blef Postbønderne i dette tingsted tilspurdt om dem var betalt deris postpenger for indeværende 
aar, hvortil de alle svarede at dennem var hver betalt af fogden 2 ort for postens førelse for dette aar.

3. blef svaret at Herr Rasmus Schelderup bruger eller haver ingen hest; men lader sit høe og 
brendeveed med baader føre, og siden med folchehiellp paa landet lade opbærre.

4. ? Om Sal: Herr Jørgen grises Enche da blef derom svaret det samme som paa Meste forregaaende
ting svaret Er.

5. ? at Ingen forandring paa Kongens Jorder med Bøxsel dette aar falden Er,

6. ? at her i tingstædet er faldet nogen halfve eller heele Boeds laads forbrydelse, samt oddels 
goedses forbrydelse, 6te: og 10de penger for udenriges midelers udførelse førlaadspenger for arfs 
bortførelse, 60 lod Sølfs bøder, Wolsmulter, og andre dislige, Item arfveløs goeds.

7. ? at her paa tingstæden Er i dette aar hidkommet fra trundhiem Anders Anders: og hans Broder 
Niels Anders: begge borger til trundhiem, til deris her liggende felles havende leie liggende paa 
Moursund, førende deris tilsaammen havende Jegt Bruger her Borgelig Næring, og Reiser her fra 
om Edismis tid igien, Endog er Johan Brogs boende paa Strømsfiorden her i tingstet En Borger til 



Bergen. Bruger her Borgelig Næring vinter og sommer Eier sielf Jegt til samme sit brug, som hand 
hver aar til siste stefne Segler til Bergen med. Mens ingen strandsiddere eller andre haver indfundet 
sig her i tingstedet denne sommer her at handle noget; og hvad Bøydefar angaar da ere her udi 
tingstedet Rasmus Clemmes:

35.

Rotsund, og Hendrich Jens: Eide, som begge holder hver En Jegt til bøydefar for dette tingsteds 
almue, og skal Reise dermed til Bergen denne siste Stefne.

8. ? at her i tingstædet findes ingen Saufver eller qværner, som deraf skattis bør,

9. ? blef svaret at Ingen haver brugt noget af Kongens alminding, og der for ei heller svaret noget til
Nogen, saa og ei heller betalt til fogden nogen arbeispenger ei heller er brugt Ursfiords laxseElf, af 
nogen.

10. ? at ingen Nye Rydninger udi dette aar her i tingstedet er vorden lagt for landskyld,

Dernest loed fogden Herr Andreas Tønder for Retten fremkalde, Holger Danefær; som dernest 
fogden inden Retten fremlagde En Memorial udsendt fra bemelte Danefær til høyEdle og 
velbyrdige Herr Justizraad og Amtm: Schelderup, undor holgers Egen haand af datto Hamnes d. = 
27 Augusti ? 1729, lydende paa 4 rd: Efter følgende Poster

11. ? det Holger angifver at hannem for urettis paa hans Jord Aareholmen kaldet, af de fremede her 
Ned komne qvæner og iche derom har kundet Nyde fogdens assitenze dem her fra sig at Endtholde.

12. _ for det andet forregiver holger, at En Svensk Borger af Nafn Anders Abrahams:, der udi 2de: 
aar ? 1728 og 29, er her nedkommen, og bruger her handel hannem og indbygerne til præjudise, 
formeenende saadant u=frie handel motte afskattis. til hvilche 2de: poster fogden reserede sig til 
ting protokollen hvis hand derom inden Retten forhen haver proponeret hvor da paa folie ? 203 
findis /:at Aa 1722 d: 11 Juny da Sommerting blef holdet her paa Rotsund, med Scherføe tingsted 
almue:/ findis indførdt Efter følgende, ærværdige Herr Villas Bing da mishionarius her i Sognet 
fremkom for Retten og forregaf, at dend store u=skich som her findis iblandt de her Nedkomne 
qvænner i dette tingsted, som nedfører drichendis varre at selge, hvor ved der En stoer udskich skal 
begaaes med Synd og til Guds fortornelse, var derforre forretten begierende, at saadant motte 
Raadis boed paa.

36.

fogden derpaa loed indføre og svarede, at saasom hand for 2de aar siden, ganskee paa 
Sommertinget da aflyste, at Ingen af saadanne qvænner som kunde her Ned nedkomme om foraaret,
opreiser igien om høsten iche her i tingstedet eller fogderiet, motte sig opholde. Saa Endnu til 
ydermeere kraft forbydis alle saadanne Svenskee qvenner, som iche virchelig haver sin bopel her, 
og skatter og skylder til deris Kongl: May'ts: maa sig her Efter lade Indfinde, og til deds ydermerre 
forsorg, anbefales Bondelensmanden; at tage fra saadanne, om de sig her skulle indfinde hvis de 
haver med at farer.

3. ? Er Holgers anklagende at hannem af fogden skal verre vorden Negtet at Nyde dend paastaaende
1 Rixort om ugen udi kosthold for En hans datters Barn. Derom tilspurde fogden Nu inden Retten 
lovrettet, om de iche hørde ved afvigte Sommerting, da om denne materie blef handlet, hvor da 
holgers Egen qvinde svarede sin mand, at de hafte antaget barnet paa dend maade derfor at Nyde for
dedz kosthold alleniste Renten af samme Barns Capital, mens ingenlunde at ville derfor videre 
betalning have eller paastaa.

dertil samtlige lavrettet svarede det at verre saa aldelis i sandhed som melt er om denne post: ??: at 
saaledis da er svaret af Holgers qvinde udi Holgers Egen Nerværelse.

4. ? og hvad denne post angaar, det at fogden skulle forbyde at Holger Efter hans begier ingen 
Special Regning motte bekomme, om dend gield som hans Søn søgis for fra Sverrig, saasom holger 
siger sig derom ingen Rigtighed at skal have seet. her paa Efter tilspørslet svarede lovRettet Nu, at 



de baade hørde og saae, at dend Svenskee Borgere ved nest forregaaende Sommerting da derom for 
Retten blef agerit og omtalt af Holger og dend Svenskee Borgere som hafte holger derfor da 
indsteft, hvor da Creditor fremviste for retten holgers Søns Egen udgifne og sluttede revers under 
Egen haand om dens vished og fuldkomenhed.

Hvad sig angaar Holgers andragende om Bondelensmanden Rasmus Clemes: da tilspurdes Nu 
Holger her for Retten, om hand nogen sinde kunde sige, at hand haver begiert Bondelensmandens 
assistentz

37.

Til at verre sig behielpelig, at uddrive disse formeente qvænner fra sin brugende plads aarøiholmen, 
dertil hand svarede, at hand iche hafte begiert det af hannem.

Herr Michel Hvid som bethienner ombodet paa Baron de Pettersens goeds her paa Stæden, fandt sig
anlediget af Holgers danefærs memorial til Herr Justizraad og Amtm: at tilspørge laugrettes 
menderne, og tilstædeværende almue, om dennem iche er vitterligt at hand tilforne paa tingerne her 
paa stæden haver paalyst, at ingen af leilendingerne Noermend eller finner, motte huuse eller hæle 
de Nedkomne Svenskee Qvænner, eller have nogen fellesskab med dem, med fiskerie=roer eller 
deds lige hantering, under deris Jorders og fæsters forbrydelse, hvilchen paalysning hand End nu 
Continuerede, hvortil Laugrettismenderne og almuen svarede dennem denne paalysning vel at verre
vitterligt.

fogden var her om udtag af protocollen under laugrettes Signeter begierende.

Anders Axselsen, som formynder for mynlingen Kirsten Nielsdatter var begierende for Retten, at 
hun Nu motte til sig komme udi hans huus, Eftersom hun forhen nogen tid haver verret hos sin 
morfader holger Danefær. hvorda fremstoed for retten Torben gamst, som Nu haver til Ecte samme 
mynlings moster, og Erbøed at ville antage mynlingen til sig, og forsyne hende med kost og Klæder,
fri uden nogen betalning derfor at ville have. formeenende formynderen at verre plictig det samme 
om hand Endelig er forlangende mynlingen til sig. og gaf da herom formynderen sin villige dertil at 
Torben paa bemelte maade motte antage sig barnet.

Dernest fremviste formynderen her i Rette 57 rd: 1 ort, 12 sk: udi Contant, af ovenmelte mynlings 
arfvepart, med tilbud om nogen imod fornøielig forsichring, ville antage dem og derfor at svare 
Renten, mens som Ingen befandis dem at ville antage, saa leveris de formynderen tilbage igien og 
derhos vorder forreholdt afgiørre sin flid at faa dem udsadt paa Rente.

38.

Anno = 1730 d. = 13 Juny holdis paa Grundfiorden Et vanlig Sommerting med Helgøe tingsteds 
almue; Retten præciderede Kongl: May'ts foget Herr Andreas Tønder samt Sorenskrifveren Asmus 
Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Efterfølgende laugret Herr Christhoper Niels: Balsnes, 
hans Abrahams: Sørskar, Jachop Arents: Svensby, Joen tostes: givigen, Christopher Anders: 
langenes, Jens hans: Andamen, Haagen Ifvers: Melvigen, og Peer lars: Kragenes. alle Edsvorne 
laugrettis mend udi Helgøe tingsted.

Efter at Kongl: foget hafte allerunderdaniste sadt deris Kongl: May'ts: Ret, blev inden retten 
formeenige almue læst og forkyndt alle de forordninger og andre høye Øfrighedz befalninger som 
for hen paa folio 15 og 16 Specialiter findis omformeldet.

Aamund hans: Noerlenangen, og hans Anders: Jægervatten, var begge til dette ting indstefnet, for 
leiermaal med deris Nu havende qvinde førend de Er vorden Ecte gift tilsammen, bemelte person 
møtte iche, hvor da Bondelensmanden, med almuen beretter det saaledis at verre i sandhed thi 
bliver de da tilfinden hver at bøde Efter loven = 3 rd: 2 ort: 4 sk:

Jon Povels: Nu thiennende hos Prousten i Tromsen og Olive hansdatter af stoersteennesset vare 
begge til dette ting indstefnet for begaaet leiermaal hvilche Personer iche møtte, hvor da deris vel 
ærværdige Herr hemming Junghans, som ved tinget var tilstæde berettede de begge for samme 



forseelse haver staaet obbenbare skrift.

hvornest Herr Michel Hvid, som til sagefaldet paa sit herskabs veine var berettiget, var paastaaende,
deris fulde bøder Efter loven, Eller og at lide straf paa kroppen i mangel af betalningen, Her om 
afsagt.

39.

Saasom det befindis Jon Povels:, og Olive hansdatter de at have begaaet leiermaal tilsammen, og 
derfor begge at have udstaaet kirchens desciplin med obenbare skriftemaal og Sagsøgeren er 
paastaaende dom Efter loven, saa tilfindis da Jon Povels: derfor at bøde ? 12 rd: eller i mangel af 
betalningen at stande 2de: Søndager i gabestochen ved Tromsøe kirche. og qvindfolchet Olive 
hansdatter, at bøde ? 6 rd:, Eller derfor at stande 1 Søndag i halsjernet ved tromøe kirche. Naar 
Guds thienniste der vorder forrettet.

Et løst qvindfolch ved Nafn Karen Rasmusdatter Nu thiennende paa Tisnes hos Claus Christens: saa
vel som og Niels thommes: find En Ecte gift mand af Kallefiord, der, Begge Nu Efter forregaaende 
forleg møtte, hvorda Sagen blef forretaget;

Hvor da qvindfolchet udsiger da hun thiente 1728 paa SchidenElf hos Antonie Bogøe; og hun med 
2de hendis hosbonds drenge var bort faret til hans brugende Jord Røsnes for der at slaa høe, og som 
Niels tomes: find kom til hendis hosbond udi slotte arbeide 3 dager for olai dag som var En 
mandag, og hand dagen dernest, Efter sin madmoders ordre foer bort til Bemelte Røsnes hvor 
bemelte Karen og de andre folch var, hvor de 2de karle da fore hiem med en baad høe, og Karen og 
Niels thommes: allene blef igien der paa landet, hvor hun da udsiger, at Niels thommes: kom til 
hende, og begich løsagtigheds gierning med hende. udsiger derhos at hand iche hverchen før eller 
siden, haver hafte nogen løsagtigheds omgjengelse med hannem, og Ingen anden barnefader End 
denne Niels thommes: Vad hun af saasom hun for andre til denne gierning veed sig aldelis fri for.

Dernest giorde Niels thommes: find her om sin bekendelse saaledis at hand dagen Efter hand kom 
udi Sommerarbeide hos Antonie bogøe, blef hand befalet at fare bort til Røsnes, hvor bemelte Karen
og 2de drenger var tilhørende, og om onsdagen

40.

dernest Reiste de 2de: drenger hiem, og hand og Karen allene blef der paa landet igien, hvor hand 
siger da at som hand gich og slog paa marchen kom Karen til ham og bar mad i haanden til ham, og 
der hand hafte Edet Roste hun ham for sit arbeide, og ønskede hun hafte saadan mand som var, og 
om hand iche kunde tage Karen, for Karen, saasom hans qvinde heder Karen, hvortil hand da 
svarede, tal iche saadan, thi Gud seer voris gierninger, dermed gich hand fra hende, hvor hun da blef
vred, og sagde, dette skal du angre din gl: finne hund;

qvindfolchet blef derpaa af retten tilspurdt Efter hans bekiendels for hende var oplæst, om hun 
endnu bliver ved sin beskyldning til hannem, og om hun iche haver bedrevet nogen horerie med 
nogen anden,

Dertil hun svarede at hun aldelis iche viste sig skyldig at have bedrevet nogen horerie med nogen 
anden, mens aldelis bliver fast ved sin første bekiendelse.

Herr Michel Hvid motte derpaa tilspørge Niels thommes: om hand veed sig da aldelis fri for ald 
legemlige horeries omgiengelse med dette qvindfolch, og om hand med nogen goed samvittighed 
trøster sig til at giøre sin Ed derpaa, om det hannem af retten bliver paalagt, og Efter di hand Nu aar 
og dag haver haft tiid til betenchelse, ihvilchen tid iche tviles at hand Jo af sin Siællesørger haver 
haft paamindelser om sin Salighe? iagttagelse, saa vil formodis hand dog lader guds Aand Regiere 
sig, iche at sverge sig om meen, til hvilchen hannem Endnu gives ydermeere tiid imedens de andre 
sager for Retten afhandles at betenche sig, og bethienne sig sin Siællesørges Raadførsel, da hand 
igien for Retten kand indkaldis, og om Retten da eragter ham til Eeds tagelse!

hvor nest da Sagen vorder opsadt til i morgen tilig de begge haver igien for Retten at møde.



41.

Herr Harmand Schrøder af Bergen hafte ved sin fuldmegtige Mons: Jørgen Kiergaar thiennende hos
fogden Tønder Nu til dette ting ladet indstefne frands hans: boende paa Tisnes, for gield.

fuldmegtigen producerede kiøbmandens meddelte Regning indeholdende deris sammenhavende 
handling fra aar 1716: og til aar ? 1725, med hver aars paategnede handling. som dernest sees af 
siste aars Regning for aar 1725, hand her blive skyldig til bemelte Schrøder dend Summa ? 94 rd: 5 
ort: 14 sk:

Debitor møtte, og vedgich gielden; Naar først de ? 17 1/2 rd: for dend hest og Creature hand udi 
afvicte høst derpaa levere til Sorenskrifveren saa hans Endelig rest som hand da igien bliver skyldig
Er til sammens 77 rd: 2 ort: 14 sk:, som hand da vedgich at verre Rigtig blef dernest tilspurdt hvad 
hand hafte dertil at betale det med, hvor til hand svarede iche andet end hans Ringe huuser og 
fattige Eiendeler,

fuldmegtigen var dernest paastaaende, at som Debitor iche har Negtet Jo denne fordring at verre 
Rigtig; og hand ingen betalning derfor kand frembringe, formoder da hand at vorde der for dømt at 
lide execution udi hans boe og Eiendele for dend fulde Summa som endda resterer, tillige med 
proceshens omkostninger. herom dømt og afsagt,

Saasom Debitor Frands Hans: iche haver noget at indvende imod denne hans skyldige, 77 rd: 2 ort: 
12 sk: til Harman Schrøder Borger udi Bergen; men tilstaar dend at verre Rigtig; saa tilfindis hand 
da at betale samme sin Debet til bemelte Herr Schrøder eller hans ordre; alt under adfer Efter loven;
saa og udi proceshens omkostning tilfalder hand ? 1 1/2 rd: at betale.

Ovenstaaende fuldmegtige for Harmand Schrøder hafte og til dette ting ladet Indstefne hemming

42.

Jens: kaldslet for gield, hand til bemelte Schrøder skyldig Er. Debitor møtte og tilstoed at verre 
loulig Stefnet, hvor da Creditors fremsende Regning om deris mellem handlinger blef fremlagd i 
Retten, som deraf sees af siste aars handling = 1728 hand at blive skyldig til bemelte Schrøder dend 
Summa = 23 rd: 2 ort: 1 sk: det Debitor tilstoed, og sagde sig at ville betale det til kiøbmanden;

Herr Michel Hvid som paa Kiergaars veine udi hans afsentz svarede at som hemming Jens: har til 
staaet foerdringen Ret at verre, og endskiøndt hand Erbyder sig at vil betale det; saa anseer hand det
fornødeligt for omkostninger at spare, at indhente dom for betalningen med execution udi hans boe 
saa fremt gielden ei bliver betalt Efter hans løfte. herom afsagt,

Eftersom hemming Jens: her for Retten har tilstaaet de foerdrende = 23 rd: 2 ort: 1 sk: hand til Herr 
Harmand Schrøder udi Bergen skyldig er, som dernest vel her for Retten har beloft samme gield at 
vil betale Nu til siste stefne, saafremt hand fisken kand faae med Jegten til Bergen, iche dissmindre 
til deds bæste forsichring, var fuldmegtigen paastaaende Dom til betalning ved execution udi 
Debitors boe i fald, hand iche fuldbyrder sit løfte; thi tilfindis da heming Jens: at Efterkom sit her 
for Retten giorde løfte med at betale samme sin Debet Nu til siste Stefnen, eller og lide derfor 
execution udi hans boe. til gieldens af betalning proceshens omkostning betaler hand med 9 ort.

Dend for om melt Niels tommes. blef igien indkaldet for Retten og tilspurdt om hand endnu er 
tilsinds at befri sig ved Ed for Karen Rasmusdatters beskyldning, dertil hand svarede at hand det 
gierne ville giøre, hvor Efter Eden da blef hannem ordlydende forrelæst, som hand derpaa 
frivilligen med opragte fingre aflagde sin Eed at

43.

hand viste sig aldelis fri for denne Karen Rasmusdatters beskyldning, Ja endog at hand aldrig hafte 
haft nogen legemlig omgjengelse med hende til nogen løsagtigheds begaaelse. her om dømt og 
afsagt.

Saasom dend beskylde Niels thommes: Nu her for Retten med aflagde Eed har befriet sig for denne 



Karen Rasmusdatters giorde beskyldning, at hand iche er hendis barne fader. Hvorfor hand da for 
samme sigtelse vorder frikiendt. Hvad sig qvindfolchet angaar saa tilfindis hun for denne sin 
løsagtigheds begaaelse derfor at bøde Efter loven ? 6 rd: eller og i mangel af betalningen, da derfor 
at stande 2de søndager udi gabestochen ved Tromsøe kirche Naar Gudsthienniste der forrettis.

Herr Michel Hvid tilspurde qvindfolchet, om hun viste sig noget at betale hendis bøder med, dertil 
hun svarede Nei.

Dernest blef forkyndt en Bøxselsædel af Prousten udstædt d. = 10 fbr: 1728 ? til Olle Peers: paa 18 
markers leie udi Tønsaasen, som Jens Jons: stabrun for ham godvilligen opgivet haver;

1. ? Dernest blef Efterspurdt om her i tingstædet i dette aar er forrefaldet nogen Vrag og drifqvaler 
der til blef svarit Nei.

2. ? at ingen i dette aar haver brugt løngsfiords laxseElf, og derfor ei heller svaret noget der af til 
Nogen,

3. ? for det 3de at ingen borger her i tingstædet dette aar har verret beseiglet, og hvad bøydefar 
angaar, da er her ichun Olle hans: af tussøen, som holder En bøydefars Jegt for Almuen, og seiler 
dermed til Bergen hver siste stefne.

Endelig og blef de øfrige andre aarlig tagne tingsvidner her og paa tinget omspurdt, som der om da 
blef svaret det same til Enhvert som paa Neste foregaaenede ting svoret Ed.

Justisprotokoll Helgøy 1731
58.

Anno = 1731 d. = 9 Juny holdis paa Noergrundfiord. Et sædvanlig Sommerting med samtlige 
Helgøe tingsteds almuer. Retten præsiderede Kongl: May'ts: foget Sing:? Andeas Tønder, samt 
Sorenskrifveren Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Efterfølgende Dannemand; Herr 
Peer lars: krogenes, Christopher Niels: Balsness, Jachob Arents: Svensbye, Haagen Ifvers: 
Melvigen, Christopher Anders: langenes, Joen tostens: givigen, udi hans stæd Peer gams, hans 
Abrahams: Søerskar, og udi Jens hanssen Andamens stæd i hans absentze, var tilstæde Erich Peers: 
hersøen, alle Edsvorne laugrettis mend udi dette tingsted.

Etter at deris Kongl: May'ts: Ret Allerunderdanigste af fogden var sadt, blef dernest for meenige 
Almue lydeligen oplæst samtlige de Kongl: forordninger og andre anordninger af høye Øfrighed 
udstæde, hvilche alle for hen paa folio = 26 Spesificerit Er om formeldet.

? Dernest forkyndt En Bøxselsædel udstædt d. + 24 November 1730 af velærværdige Prousten Herr 
Henning Junghans, til lars Niels: paa ? 1 pds: leie udi Ribbenes En af Tromsøe Præste boeds Jorder. 
Dernest blef læst Efterskrefne pantebref,

No 1: En half Rixdaler 1730/:

Kiendis ieg Underskrefne Christen Christensen boende udi Tromsens fogderie, at verre skyldig, for 
bekomne goede kiøbmands varer til velagtbahre Herr Ludolf Hamken = 98 Rixdaler hvilche penger 
Jeg Nu iche er goed for paa en tid, at betale, saa ham bemelte Hamken.

59.

Forundt mig paa Terminen at betale Nemlig, Nemlig Aarlig 4 rixdaler, og kand ieg bringe merre 
tilveie, skal dette af mig Efterkommis, indtil dend fulde Summa Er bleven betalt, hvilchet ieg 
hermed lover ubrødelig at holde, og paa det, vel bemelte Hamken og hans arvinger, kand midlertid 
blive skadisløs. Pantsetter ieg hannem og hans arvinger, kand midlertid blive skadisløs, pant setter 
ieg hannem og hans arfvinger alle mine Eiendeler det verre sig ved Nafn det kunde have, og i 
saamaader lover ieg for mig og mine arfvinger, at holde bemelte Herr Ludolf Hamken og hans 
arfvinger, her udinden skadisløs i alle maader og i fald Ieg iche Efterkommer denne min 



forskrifvelse, da at lide følgelig loven. dedz til bekreftelse under min haand og Segl. og vanlig 
omboedet Herr Harman Gerding og Herr Christopher Ørbech ville denne min forskrivelse med mig 
til vitterlighed Underskrive, og forseigle, Bergen d. = 28 Aug: 1730.

til vitterlighed: Christen Christensen

Harman gerding. C. Ørbech (L.S.)

(L.S) (L.S.)

Dernest blef læst En Bøxselsædel af forvalteren paa Baron de Pettersens Jordegoeds Herr Michel 
Hvid udstæd d. = 8 Juny 1731/:

og det til ærværdige Herr ?? Kiildal, Residerede til Carlsøe meenighed paa ? 1 vogs leie udi 
Carlsøen som ved dend Nye matricullering ? 1723 Er vorden lagt.

Enda blef læst En bøxselsædel udstædt af Prousten Herr Henning Junghans til ?? tostes: paa 18 
markes leie udi Søer Corvigen var datterit 28 fbr: 1730/:

Kongl: May'ts: foget Herr Andreas Tønder hafte til dette ting ladet indstefne Olle Jansen af Fladvær,
En af fogdens tilhørende Jorder; for Resterende Kongl: skatter og landskjel dernest og for hand har 
for ? 3 aar siden opsagt samme sin Jordepart, og imod forbud Enda bruger den.

fogden dernest forregaf at bemte Olle Jansen var til datto skyldig udi Kongl: skatter og Rettigheder 
til hannem opløbende tilsammens til 3 rd: 1 ort: 1 sk:,

60.

dernest protesterede fogden som Proprietarie til samme Jord, at Efter som denne Olle Jans: imod 
hans tilladelse haver understaaet sig at besidde denne ommelte Jordepart, at hand da af Retten 
vorder tilkiendt derfra sig at forfløtte samt og at betaleder resterede skatter og Rettigheder som er ? 
3 rd: 1 ort: 1 sk: med processens omkostning.

Dend Indstefnte Olle Jans: som sielf var her ved tinget til stæde og her for Retten Nerværende, hafte
sig derimod intet at forregive til nogen befrielse. thi Er da herom saaledis dømt og afsagt.

Saasom Olle Jansen ved Egen tilstaaelse her for Retten iche har kundet fra gaa, at hand Jo Er 
skyldig til Kongl: foget udi Kongl: skatter og anden Rettighed som opløber sig tilsammens dend 
Summa = 3 rd: 1 ort: 1 sk: som tilfindis hand da inden 15 dager at betale samme resterende skat og 
Rettighed, under execution udi hans Eiendeler hvor de findis dernest som det og ved hans Egen 
tilstaaelse befindis hand at haver imod fogden, som Proprietarius til bemelte fladvær, hans villie og 
tilladelse har besiddet samme Jordepart Nu udi 3 aar, og derfor paastaar dom at sig derfra motte 
forfløtte. thi forrelegges bemelte Olle Jans: inden 4re uger her Efter af bortfløtte sig fra bemelte 
fladvær, alt under adfær Efter loven; processens omkostning betaler hand med 1 rd: 3 ort:

Hendrich Peersen værende Nu hos Olle hendrichs: BratRein, saa og Erich Peers: paa Søer langenes.
Begge var her til dette ting Indstefnet for Ectebøder; samme personer møtte iche, iche dissmindre 
beretter lensmanden at om samme personer er vist noch at de der udi erre skyldige. thi er herom 
afsagt.

Eftersom det befindis at Henrich Peersen af Bratrein, og Erich Peers. SøerLangenes begge at have 
aulet barn med deris Nu havende qvinde thi de har verret Ecteviede tilsammen, thi bliver da deris 
bøder derfor haver at betale med 3 rd: 2 ort: 12 sk:

61.

Anders Rasmus boende udi Breviig var til dette ting indstefnet for heiligdags brøde. samme 
Indstefnte møtte iche, og ingen nogen anden paa hans veine;

lensmanden dernest beretter, at udi afvicte høst En lørdag var bemelte Anders Rasmus henfaret til 
Langesund, hvor frahand om Søndags morgen tilig kom her til grundfiord som lensmanden boer; og
da lensmanden ville læse Evangelie forklaring for sine huusfolch hvilche samme Anders Rasmus: 



iche ville anhøre mens strax afdrog og Reiste derfra og hiem samme dag

forvalteren Herr Michel Hvid satte her om i Retten at saasom denne forargelse er desvær begaaet, 
saa hand iche kand sies? derfor befriet dend straf som loven byder mens som befindis ?? at verre en 
fattig mand saa hand iche de bøder kand udgive saa paastaaes paa kroppen vorder tilfunden at motte
straffes. andre slige sinde til advarsel og afskye. her om afsagt.

Efter som det Er befunden udi sandhed, at denne Anders Rasmus: mudtvilligen haver fraholdet sig 
at høre Guds ord da hand paa Sabaten var her udi grundford, og der imod straxsen Reist her fra og 
til sit hiem; tilfindis derfor for Sabatens foracttelse at stande En søndag udi gabestochen ved Helgøe
Kirche Naar Gudsthienniste der vorder forrettet. samt udi processens omkostning betaler hand 
med ? 5 ort. Dernest blef Efterskrefne tingsvidner tagne.

først hvad angaaende paa folio = 26 Specificerede tingsvidner Nemlig det 2det: 5te: 6te 7de: 8tende 
og 9de: da blef derom inden Retten om ethvert i særdelished Efterspurdt, som der om blev besvaret 
ligeledis af Indhold som for hen paa forregaaende ting paa Rotsund svaret Er.

Hvad angaar Borgere, da Er her i tingstædet udi dette Ingen borgere verret beseiglet, Ei heller 
strandsidere eller andre verret her i Sommer. og hvad Bøydefar angaar da findis her Jeremias Elias: 
qvitnes, Morten

62.

Sørens. Bachebye, Søren hans: Elvevold og velærværdige Prousten Herr Henning Junghans, hvilche
hver af dennem holder En Jegt til Ægtefar? for dette tingsteds Almue som de seiler til Bergen med 
hver siste Stefne.

End og Efter tilspørsel benegtes at ærværdige Herr Simmen Kilddal til Carlsøe Meeninghed, haver 
og bruger ingen hæst.

Dernest blef Efterspurdt hvorledis Sal: Herr Michel heggelunds Enche hendis vilchor erre. dertil 
blef svaret at hendes vilchor ere meget slette, saa hun haver ingen Næring og brug i Ringeste 
maader, og at hun iche er af de vilchor at hun kand svare nogen ConSumption Efter deris Kongl. 
May'ts forordning.

Disligest paa tilspørsel blev svaret, at Ingen dette aar har brugt laxseElfven udi Lyngsbotten, og 
derfor ei heller svaret noget der af til Nogen.

Endelig og blev inden Retten Efterspurdt om her i tingstædet siden Nestholdende sommerting er 
forrefaldet Noget vrag, eller drivhval. Derpaa fremkom for Retten Anders lars: Børresund og Jørgen
Niels: ibid: og beretter de skal have fundet paa søen Nogen tallie stycher hvilchet blev af 
lensmanden opveiet og befindis at var af vegt fire voger hvorfor dennem af fogden her ved Retten 
blev betalt 2 rd. for deris Bergeløn. forskrefne tollig er Efterseedt og befundet at have ligget lenge i 
søen og dreven omkring saa at dend befandis af megen u=reenlighed deraf, og lod fogden samme 
tollie opslaa til auction, og blef dend da Prousten velærværdige Herr Henning Junghans, som høyst 
bydende tilslaaet for ? 1 rd. a': vogen. videre eller meere vrag saavelsom drifhval benegtis iche at 
verre faldet.

Jeremias fienskouv som formyndere for sin datterSøn Elias Michels: der udi fæderne arv er tilfalden
75 rd. 4 mark: 5 sk:, som derfor paa Sciftet er tillagt udi Sølv tin, kaaber, Sengeklæder og anden 
behove.

63.

Hvilche varre hand Nu Her ved tinget loed opbyde, om nogen det Effter Vorderingen ville tilkiøbe 
sig det. Mens befandis ingen derpaa at have lyst at kiøbe. thi bliver det da fremdelis under vergens 
tilsiun;

Dernest blef Effter følgende Mender tilne?, Sr Olle hendrichs: Bratrein, Aanmund hansen 
Noerleenanger, Niels Anders: ibid:, hans Olsen ibid:, Olle Anders: søerleenanger, torsten hansen 



Selnes Morten hansen Jegervatten og Johan Niels: Svensbye. Hvilche samlige foreleggis at for føye 
sig til Stegen for at aflegge for VelEdle Herr laugmand Bredal deris Eed, saa de? tilstundende Aar 
kand bethienne Retten hvor udj ingen forsømmelse maa tages.

Hertil svarrede de det samme som de udj Scherføe tingsted derom er besvaret, og til dissmeere 
beretter de Elste Mend her i tingstædet, at de udj Sal: laugmand ??? Schønnebøls tiid, er blefven af 
Almuen her i fogderiet belovet at give aarlig udj Laugmanders told 12 mk: fisk, saasom de forhen ej
meere haver givet End 6 mk: fisk, hvorimod bemelte Laugmand indgich og beloffte at forskaane 
Tromsøe Almue for at Rejse til stægen for at aflegge deris laugrettis Eed, mens derimod skulle 
antage Sin til Eds afleggelse her Noer paa sin Rejse til findmarken hvilchet og hans Effterkommere 
har Effterfuldt, forventendes same mildhed at Nyde af velEdle og velbyd. Herr Cach??lio=raad og 
Laugm: Bredal.

Endeligen blef forkyndt En bøxselsædel af fogden Tønder udstædt d = 9 Juny ? 1731, til Jachob 
Adams: paa 2 1/2 pds leje udj Skaarøen som tilforn laae øde.

Justisprotokoll Helgøy 1732
73.

Anno = 1732: d = 13 Junij holdis pa Noer grundfior et Sædvanlig Sommerting for samtlige Helgøe 
tingsteds almue, Retten preciderende Kongl: foget Sr: Andreas Tønder, samt Sorenskrifveren Asmus
Rosenfeldt, samt til Rettens bethienning Effter følgende laugret. Sr: Jachob Arents: Svensbye sad 
for Morten hans: Jegervatten, haagen Ifvers: Melvigen, for Niels Anders: Noerleenangen, 
Christopher Anders: Langenes, for Olle Anders: Søer leenanger Jørgen gram NoerEide, for Jon 
Niels: Svensbye, Peer gram ibid: for torsten hansen Selnes, Erich Peers: herssøen, for Olle 
hendrichs: Bratrein, Christopher Niels: Bolssnes, for hans Olsen Noerleenanger. hans Abrahams: 
Søerskar, for Aamund hansen Noerleenanger. alle Eed svorne laugrettismend udj Helgøe tingsted.

Effter at deris Kongl: May'ts Ret Allerunderdanigste af Kongl: foget var sadt, Blef dernest 
Allerunderdanigste for meeninge Almue for Retten oplæst de Kongl: forordning, og høye 
Øfrighedtz befalning, som for hin paa folio = 33 og 34: Specialiter findis der anførdt.

Dernest Effter følgende Bøxselsædler læst og forkyndt. 1 bøxselsædel af Prousten Velærværdige 
Herr Henning Junghans udstædt til Villum Jens: paa 1/2 vogs leje udj Søer langenes, som hans fader
for ham haver opsagt, var datterit d = 14 Fbr: 1731/:

En ditto af bemelte Herr Junghans udstæd d = 17 Fbr: 1731 til Moses Eilersen paa 1/2 vogs leje udj 
Sørskar, som hans Moder Er fradøedt.

Noch En ditto af bemelt Herr Junghans udstædt d. = 17 decembr. ? 1731, til Anders Davids: paa 1/2 
vogs leje udj Inderbye, som Sal: hans heggel: Enche goedvilligen haver fra sagt sig.

En ditto af fogden Sr Andreas Tønder udstædt d. = 9. Junij ? 1731: til Abrahams: paa 2 pds leje udj 
lille og Store Maasvær;

ligeledis En ditto udstædt til Peer Fienskouv paa 2 1/2 pds. leje udj Vandvog, som Elias hansen er 
frafløttet var datteret d. = 9 Junij ? 1731/.

74.

Noch En ditto udstædt af Proisten Herr Junghans, til Stephe ?? paa 1/2 pds leje udj Tisnes som 
frands hans: for hannem goedvilligen, haver opsagt. Var datterit d = 16 Fbr: 1731/.

En ditto udstædt af fogden Tønder ? d = 9 Junij ? 1731, til frederich Michelsen heggelund paa Een 
Jord kaldet Schaannien? og schylder ? 1 Vogs leje, som Peder tommes: Er frafløttet.

En ditto udstædt af Sr: Michel Hvid /: forvaltere over Herr Baron de Pettersens Jordegoeds:/ til 



Peder tomms: paa 1/2 pds leje i Søer Leenanger, som forhen har ligget øde. Var datterit, d = 9 
Junij ? 1731/:

En ditto udstædt af bemelte Sr Hvid, til Ifver Christens: paa 1/2 pds leje udj Lychvigen, som for hen
har ligget øde. Var datterit grundfiord d = 10 Junij: 1731/:

En ditto af bemelte Sr: Hvidt udstædt til Otte Christens: paa ? 18 markes leje udj Norleenanger, som
Olle Anders: haver forladt. datterit Grundfiord Somerting ? 1731/:

En ditto af bemelte Sr: Hvid udstædt til Peder Adams: paa 1/2 pds leje i Søer Leenanger, som 
Michel Mortens: Er frafløttet, var datterit Grundfiord Sommerting 1731, saa og Copie der af i 
Retten fremviist saavelsom og ligeledis til de øfrige./:

En ditto af bemelte Sr. Hvid udstædt til Otte hans: paa 1 pds leje udj Selnes, som hans fader Er 
fradøed var datterit Gundfiord Sommerting Ao 1731/. saa og Copie der af for Retten fremvist/.

En ditto af bet: Sr. Hvid udstædt til torsten hansen paa 8te markes leje som hans fader er fradøedt, 
var datterit Grundfiord Sommerting ? 1731/:

En ditto af Sr: Hvid udstædt til Jørgen Jørgens: Paa ? 1 vog 1 pd 6 markes leje udj Helgøe og 
Daafiord, som Michel helges: er fra døædt. Var datterit Grundfiord Sommerting ? 1731/: saa og 
Copie deraf ved Retten fremvist/:

En ditto af Sr Hvid udstædt til Peder Aamunds: paa ? 9 marks leje udj Søergrundfiord, som Joen 
Niels: for hannem opladt haver, var datteret Grundfiord Sommerting ? 1731/: saa og Copie der af i 
Retten fremvist./:

75.

En ditto af Sr Hvid udstædt til Knud Gamst, at Nyde Aarøeholmen, som Holger Danefær for 
hannem opladt haver. daterit Grundfiord Sommerting ? 1732:, og Copie der af i Retten fremvist, saa
og til trundhiems tugthuus belovet 12 Sk:

En ditto af Sr Hvid udstædt til Petter Østberg, paa 1 pd. 6 Mk: leje udj hvalvigen udj Lyngen, som 
Jachob Nyensteen er frafløttet, var datteret Moenes d = 15 Januarj ? 1727:/ saa og Copie deraf i 
Retten fremviist.

En ditto udstædt af Sr Hvid, til Morten hans: hegel: paa 1/2 vogs leje udj Jegervatten, som Morten 
Sørensen har frasagt sig; var datterit Grundfiord Sommerting 1731, saa og Copie der af i Retten 
fremviist.

En ditto af Sr Hvid udstædt til thommis Niels: find paa 1/2 pds leje i Helgøe og daafiord, som Joen 
Peers: for ham haver opladt, var datterit Grundfiord Sommerting 1731/: saa og Copie der af i Retten
fremviist /:

En ditto af Sr Hvid udstædt til Niels Niels: Lemming paa 1/2 Vogs leje udj Noer Grundfiord, som 
hans Værmoder Er fradøedt, var datteret Grundfiord Sommerting 1732, saa og Copie deraf i Retten 
fremviist:, samt og til Trundhiems tugthuus betalt ? 8 sk.

En ditto af Sr. Hvid udstædt til Niels qwis: paa ? 9 markes leje i Søer grundfiord, som Niels Joens: 
for ham har opladt, datterit Grundfiord, som Niels Jons: for ham har opladt, Datterit Grundfiord 
Somerting 1731/: saa og Copie der af i Retten fremvist.

En ditto af Sr. Hvid udstædt til Arne Peers: paa 1/2 pds leje udj Søer Leenanger, som Michel 
Mortens: er fraflødt, datterit Grundfiord sommerting 1731, saa og Copie der af i Retten fremviist.

En ditto af Sr. Hvid udstædt til Daniels hansen paa 1/2 pds. leje udj Bratrein, som afgangne Sal: 
Hans Hegel: Enche tilkom, og hand Nu hende haver til Egte, var datterit Grundfiord Sommerting ? 
1732. Saa og Copie deraf i Retten fremvist, saa og levert til trundhiems tugthuus ? 6 sk:/:

76.



En ditto af Sr. Hvid udstædt til Daniel hans: paa 1/2 pds leje udj Elvevold, som hans hegel: Er 
fradøedt, hvis Enche hand igien haver Egtet. var datterit Grundfiord Sommerting ? 1732, saa og 
Copie deraf i Retten, fremvist, samt til trundhiems tugthuus givet 6 sk:,

En ditto af Sr. Hvid udstædt paa Grundfiord sommerting ? 1732: til Daniel hansen paa 1/2 Vogs leje 
udj Schatøre, som hans heggel: Er fradøedt hvis Enche hand igien haver Egtet. saa og Copie deraf i 
Retten fremvist samt til trundhiems tugthuus givet ? 8 sk:,

En ditto af Sr. Hvid udstædt til Johan Niels: paa 1/2 pds leje udj Svensbye, som Einer Ifversens 
Enche nu frafløtter. datterit Grundfiord Sommerting 1732/: saa og Copie deraf i Retten fremvist til 
tugthuuset givet ? 8 sk:

Randers? Jørgen tilholdende paa Oldervigen var til dette ting Indstefnet for fortilig sammenleje med
sin qvinde Maren hansdatter.

Iligemaader var Indstefnet Tosten Torstens: tilholdende paa Snarbye for fortilig sammeleje med sin 
qvinde Syneved Olsdatter.

Sammeledis var og Indstefnet Ifver hans: af Rødgammen, som og fortilig sammenleje med sin 
qvinde Birte Olsdatter.

End og Anders lars: af tofttefiord var Indstefnet for fortilig Sammenleje Med sin qvinde karin 
gundersdatter;

ligeledis var Indstefnet Erich Eilers: Rechvigen for fortilig sammenleje med sin qvinde Inger 
Jensdatter;

Disse forbenefnte 5 personer Befandis iche her ved tinget tilstæde. hvor om da Inden Retten gives 
fuldkommen forklaring, at de findis chyldig for denne deris forselse; thj bliver Enhver deris bøder 
derfor at tilsvare med 3 rdr. 2 Mk. 4 Sk:, saa og udj processens omkostning betaler Enhver ? 1 rdr:,

77.

Haagen Jens: thiennende hos Antonie Bogøe paa Schidenelf, var til dette ting Indstefnet for begaaet 
lejermaal Med Et løst qvindfolch ved Nafn Pernelle Pedersdatter Nu tilholdende i Malanger udj 
Hilles? øe tingstæd. hvad hende angaar da gaves Nu her ved Retten dend beretning at hun Er hos 
Erich Peers: paa Nor Langenes. her i tingstædet. Bemelte Personer Var iche her Ved tinget tilstæde. 
Dog gaves fuld forsichring at de udj denne beskylde sag Er sagskyldig. og at de iche Egter 
hverandre. thj blef herom afsagt.

Som det herved Retten er bekiendtgiordt at denne Haagen Jens: og Pernelle Pedersdatter haver 
begaaet læermaal og Aulet barn tilsammen, saa og at de iche Egter hver andre, saa bliver da hans 
bøder derfor at tilsvare med 12 rd. og qvindfolchet ? 6 rdr:, saa og udj processens omkostning, 
betaler hand med 1 rdr:; og i fald de iche disse deris bøder, kand tilveje bringe, da tilfindis de at 
straffis paa kroppen, saa at hand Stander 2de Søndager i gabestochen ved Tromsøe kirche imedens 
guds thinniste forrettis, og qvindfolchet iligemaade at stande 1 Søndag udj gabestochen

Othe hansen En Egte giftt Mand, og boende udj Oldervigen her i tingstædet; var til dette ting 
Indstefnet for begaaet horerie med et løst qvindfolch Ved Nafn Anne Olsdatter, Nu thiennende hos 
Antonie Bogøe paa Schidenelf;

Samme Personer blef paaRaabt, Mens befandis iche her ved tinget tilstæde. dog Indfandt sig Otte 
hansens fader hans Ottes:, som paa sin Søns vejne tilstoed , at denne gierning dissver af hans Søn 
var begaaet. Berettet dernest at hand var intet Eiende Naar hans schyld vorder betalt.

Sr Michel Hvid som paa sit herskabs vejne var berettet til bøderne, paastoed dom Eftter loven.

78.

Der om afsagt.

Som det her inden Retten Er fuldkommelige tilstaaet, at denne Otte hans: haver udj sit Egteschab, 



begaaet horeries gierning og Auflet Barn med det løsse qvindfolch Anne Olsdatter saa tilfindis hand
da derfor Eftter loven at bøde Eftter yderste formue. og saa fremt at hans ber Eftter Creditorenis 
afbetalning iche schulle til stræche i det Ringeste til dobbelt lejermaals bøder som Er = 24 rdr:, saa 
tilfindis hand derfor da at Stande ? 3de Søndager udj gabestochen Ved Tromsøe kirche imedens 
guds thienniste forrettis. og hvad qvindfolchet angaar, da bliver hendis bøder at tilsvare med ? 6 
rdr:, saa og i proceshens omkostning betaler hand med ? 5 ort.

Peer Peers: En Egte gifttmand boende udj søer leenanger, Var og til dette ting Indstefnet for begaaet 
horeries begaaelse med et løst qvindfolch af Nafn Marrite torstensdatter Nu værende hos Niels 
Anders: Søerleenanger.

Dend Indstefnte Peer Peers: møtte sielf tilstoed og bejamret sin store daarlighed. saa og at hand slet 
Intet er Ejende, videre End de Ringe Klæder hand stoed udj, thj paastoed sageholds Berettige, at 
hand motte vorde strafvet paa kropen, Derom afsagt.

Saasom denne Peer Peersen sielf her for Retten haver tilstaaet at hand udj sit Egteskab har begaaet 
horerie og auflet Barn med dette løsse qvindfolch Marrite tostensdatter. og at hand slet Intet Er 
noget Eiende til bøldernes betalning. saa tilfindis hand da derfor Nu her ved tinget at stande udj 
fiæren 2de: Søefald. og hvad qvindfolchet angaar; da bliver hendis bøder at betale med 6 rdr. og saa 
fremt hun samme penger inden 3de aar ej kan tilveje bringe da derfor at stande 2de: Søndager udj 
gabestochen ved Carlsøe kirche imedens guds thienniste vorder forrettet.

79.

Anders Jørgens: En Egte giftt Mand og tilholdende paa Schaarøen, var til dette ting Indstefnet for 
begaaet horerie med et løst og blindt qvindfolch ved Nafvn Ingeborre Olsdatter. værende paa bemte 
Schaarøen

Disse personner Indfandt sig her forretten og tilstoed gierningen, saa og at de Intet var Ejende til 
bødernis betalning. Hvor da Sal: lars larsens Enche af Schaarøen, tilbøed sig at svare de halfve hans
bøder som er ? 12 rdr. paa dend maade at hand stiger i thjenniste hos hende, da hun derfor vil svare 
for ham aarlig ? 1 1/2 rd: imedens hand er hos hende, og som der var intet hos ham at bekome for 
de øfrige 12 rdr: saa paastoed Sagsøgeren at hand derfor vorder tildømt at straffes paa kroppen, 
saavelsom og qvindfolchet. herom afsagt.

Eftter som denne Egte mand Anders Jørgensen ved Egen tilstaaelse her for Retten Er befun, at have 
udj sit Egteskab begaaet horerie og auflet Barn med dette løsse qvindfolch Ingeborre Olsdatter, og 
hand Ingen formue Er Eiende til bødernis betalning, saa bliver det da Eftter dend indgaaende 
slutning med Sal: lars larsens Enche aaf Schaarøen saa vidt de halfve bøder som Er 12 daller ingaar 
Eftter som i agten derom er formeldet. dernest for de Enda resterende hans bøder som er 12 rdr. som
hand iche kand tilveje bringe bør derfor at Stande 3de: Søndager ved Carlsøe kirche i gabestochen 
under guds thienniste der forrettis. Hvad qvindfolchet angaar som slet intet er Eiende til bøderne, og
ingen befandis for hende at ville svare Noget. thj tilfindis hun da derfor Nu her ved tinget at Stande 
udj Sechepiben udj 2de timer. proceshens omkostning betaler hand med 1 rdr.,

Jens hansen En Egte gift mand boende paa Andammen var til dette ting Indstefnet for begaaet 
horerie med Maren hendrichsdatter ibid.

80.

Begge motte for retten hvorda hun blef tilspurdt hvem hendis barnefader var, svarde hun, at en 
Ungkarhl ved Nafn Svend Bersvends: af Brevigen var hendis barnefader, hvor til samme persoen 
som var til tinget og tilstæde, møtte uden Stefnemaal og svarede at hand iche kunde Negte hand Jo 
haver bedrevet løssagtighed gierning med hende, og schal verre passerit Nest afvicte Michelsmis 
helgen; saa og at Hand iche hverchen før eller siden haver haftt med hende at bestille.

Denne drengens bekiendelse blef atter qvindfolchet forreholdt og tilspurdt hvad hun dertil haftte at 
sige, og om hun nogen Anden Barnefaderhaver at udlegge, Hun svarede og tilstoed drengens 
bekiendelse at vere sandt. blef derpaa tilspurdt Naar hendis barn Er føedt, svarede hun at det var 



føedt Paaskee aftten Nestled hvilchet Almuen sagde det at verre vitterligt saa at være.

Underholdte exsamen for Retten gich qwindfolchet Maren hendrichs? datter først til bekiendelse, at 
denne hendis Stifader, Jens hansen af Andammen, som haver Endnu hendis levende Moder Lisbet 
knudsdatter til Egte, Er hendis Rette Barne fader. og at de haver holdt dene sammenqvæm Et aar.

Stidfaderen Jens hans: stoed for Retten og anhørde denne bekiendelse, blef tilspurdt, om hand vel 
kand negte, og om hand iche kiender sig skyldig i denne Misgierning. hand blef atter og atter 
tilspurdt, og 2de ganger Eftter hinanden tilstoed hand det med lydelig Ja at vere skyldig hand blef 
derpaa tilspurdt om hand haftte auflet Børn med sin kone, som er dette qvindfolchs Moder derpaa 
hand svarede Nej, som og Almuen tilstoed at vere sandt.

Delinqventen blef tilspurdt om hans Alder, og hans hustrues alder, saavelsom hans besovede 
Stifdatters alder, svarede hand sielf at verre 50 Aar, hans qvinde Nogle Aar Eldre. og Stifdatteren ? 
24 Aar

herskabes fuldmegtige Sr Michel Hvid, som haver antaget sig denne sag og holdt denne examen 
over delinqventerne kunde iche finde nogen Meere tvil i Sagen Eftter saadan klar og udførlig 
bekiendelse, som deds foruden er Almuen i det ganskee tingsted bevist, motte der?

81.

forre føye sin Saggivelse og i Rettesettelse herpaa, at begge delinqventerne for bedrefne Blodskam 
bliver dømde Eftter loven til deris tilbørlig Straf.

delingqventerne blef dernest tilspurdt om de viste sig noget her imod til sin befrielse i nogen 
maader, saa og om det iche er saa udj sandhed Eftter deris bekiendelse dertil de svarede at de viste 
sig intet til nogen befrielse udj denne deris sag, og at deris giorde bekiendelse tilstoed, Endnu 
ydermeere at verre sandt.

Endelig blef Eftterspurdt delinqventens boes tilstand, mens som lensmanden Undskylder sig at iche 
da sagen stoed i tvil torde understaa sig at opskrive hans boe, saa kunde hand nu ingen forklaring 
give der om, hvorpaa hannem blef tillagt ordre strax Eftter tinget at forføye sig derhen boen at 
opskrive, og ald bevislig gield at antegne, og sagsøgeren samme forretning strax tilstille. forresten 
paastaae dom udj sagen.

Som intet meere i sagen, var at Indvende, blef da herom for Retten saaledis dømt og afsagt.

Efter Nøye examen udj denne sag, saa og af Jens hansen og hans Stifdatter Maren hendrichsdatters 
begge deris her for Retten frie villie og Egen giorde bekiendelse og tilstaaelse, hand at verre 
Barnefader til denne sin Stifdatters Auflende Barn og saaledis begge begaaet virchelig Blodskam 
tilsammens. Det og heele ting Almuen er vitterligt saa at verre udj sandhed. thj tilfindis de, da derfor
Eftter lovens 6te bogs ? 13 Cap: 14: art. Begge at miste deris liv, og kroppene dernest at kastis paa 
En Ild at opbrendes, og dernest deris hovet lod til deris herskab at verre forbrut. hvornest vj denne 
vorris afsagde dom til voris velbaarne Hr. Overdommere til Nermere Confirmation vil have 
recommenderet.

82.

Cort Axselsen paa Coppenes udj Ulsfiorden haftte til dette ting ladet Indstefne Jan Niels: Svensbye, 
for hvis hand haver hannem og hans qvinde at tiltale for hendis fosterdatter de haver bemegtiget sig.

Jan Niels: og hans qvinde møtte her for Retten og tilstoed Stefnemaalet, at verre dennem forkyndt.

Paa Cort Axselsens vejne, saasom hand Er Sengeliggende indfandt sig hans qvinde gierdrud 
Mogensdatter og beretter at for 2 aar siden udsende hun sin thienniste tøes Karen Simensdatter, til 
Svensbye at Roe Eftter fisk med Niels Jans: qvæn af Lyngen som lod til udroer paa Svensbye, og at 
samme sin tøes iche skulle Roe der lengere End fra tirsdagen og til lørfdagen da hun skulle kommet 
hiem igien som iche skiede saasom qvænnen kom om mandagen hiem igien, mens hun iche. hvor 
over hun drog til Svensbye for at hende hende hiem, som og skeede at hun fich tøsen med sig. og 



var saa stedtze hos hende fra dend tid som var udj fasten, og til Eftter Magrethe dag, da Jan Niels: 
En dag, var der inde i fiorden at huche veed, hvorhand da tog samme tøes med sig uden hendis 
madmoders vidende. Beretter dernest at hun siden drog til Svensbye for at faa denne sin tøes igien, 
Mens kunde iche bekomme hende. fich ej heller tale med hende. Mens hun forblef hos bemelte Jan 
Niels:,

Hertil svarede Jan Niels: at da gierdru Mogensdatter dend første gang kom Eftter denne hendis tøs, 
vilde hun ingen lunde følge samme sin Madmoder, dog formoede hun hende dertil, at følge sig, med
de ord og aftale dem imellem, at hun skulle verre hos hende til hendis fæ var fremføedt da hun 
motte fare til hvem hun belagede det Peder gram og hans Broder Jørgen gram som ved Retten var 
tilstæde kunde bevidne saaledis sandt at verre. dernest beretter hand at da hand om Magrete tiid var 
der inde i fiorden, kom bemelte tøes til ham og bad ham at tage sig med sig i baaden og hielpe 
hende over Elfven, og satte hende saa paa landet igien, mens hun vilde Endelig gaa ud Eftter til 
ham, ? hvor hand da tog hende udj baad til sig og fulde hun ham da hiem,

83.

Retten Eftterspurde om tøsen var her tilstæde ved tinget dertil blef svaret Nej, og som Retten 
forlanger hende sielf at Møde for tilstrechelig oplysning i sagen, saa opsettis denne sag til næste 
ting, da parterne haver at Møde, tillige med dend omtvistede tiennistetøs hvor da sagen Eftter. 
sagens beskaffendhed til doms skal vorde udførdt.

Niels Niels: Lemming som haftte Indstefnet Anders Anders: udj Grundfiord botten for gield hand til
hannem schyldig Er, hvor om Lensmanden, mod Debitors udredere Søren hans: Heggel: blef forenet
saaledis at bemelte Heggel: beloftte at betale for Anders Anders: til lensmanden, Aarlig 3 rdr:, saa 
lenge hand handler med hannem hvormed Niels Niels: var medfornøyet.

Sr. Michel Hvid haftte til dette ting ladet Indstefne Jens Jens: af Tønsvigen for resterende leeding af 
begge hans brugende Jorder.

Dend Indstefnte Møtte iche ej heller nogen paa hans vejne Indfandt sig at svare.

Hvornest lensmanden fremkom og tilstoed at hand tilligemed Peer tomes: udj botten haver 
Indstefnet bemelte Jens Jens: lovlig. og at hand da svarede dem at Naar Sr: Hvid, betaler ham for 
sin dreng hans Anders: som hand har fra ham, saa skal hand ham igien hans paastaaende leding.

Sr. Michel Hvid hertil svarede at hand kiender sig iche skyldig udj dend post, at Nu at tilsvare, mens
hvis hand formeener sig der udj noget forurettet, haver hand hannem paa lovlig Maade at tiltale.

Men Eftter sit Stefnemaal haver hand at fordre hos Jens Jens: leding fra Ao 1725 til indeværende 
Aar inclusive som Er 8te: Aar af hans brugende Jordeparter udj Tønsaasen og Tønsvigen Eftter 
hvert Aars ledings leg 12 mk: af hver jord, er tilsammens penger ? 2 rdr:, derpaa Er levert Ao 1929 
1/2 pd. fisk for ? 1 ort. rester saa 1 rdr: 4 mk: 8 sk:, Hvor paa begieris dom, med fogdens 
bekostning.

84.

Dennegang afsagt.

Saa som Jens Jens: iche dennesinde Eftter Stefnemaal har villet indfinde sig her ved tinget, denne 
sin sag at tilsvare. saa forreleggis ham laugdag til Næste ting at møde; saasom da udj Sagen schal 
vorde Endelig dømt og afsagt.

Sr. Michel Hvid haftte til dette ting ved Petter Østberg og Olle lasses: Oxvigen ladet Indstefne, 
Anders Erichs: Skibotten for sin formastelse at hand imod han villie og forbud haver brugt og 
besiddet dend 1/2 part i Schibotten, og forbødet dend Anden find som hand haver tilladt at fløtte did
at komme der, Noch for sin ting forsømmelse i saa mange Aar, saa og for tiende svig af sine kiør.

Dend Indstefnte blef paaraabt, Men befandis iche ved tinget Nu at verre tilstæde, mens derfra 
afreist. thj paastoed Citanten forleg til Næste ting. Denne gang afsagt.



Saasom det befindis Anders Erichs: at verre Reist her fra tinget; før End hans sag var udførdt, saa 
forrelegges ham laugdag til Næste ting at møde og da at fremvise sin bevilgnings sædel paa hans 
brugende findplads, og Eller i andre maader at svare til sagen, saasom da uden lenger heenstaaelse 
schal falde dom udj Sagen.

Dernest blef Inden Retten Eftter spurdt om de paa forrestaaende folio 34 Spæsicerede tingsvidner 
Nemlig; 1: 2det: 3et: 6: 7: 8: og 9de:, hvor til udj særdelished gaves Nej til gien svar.

Dernest benegtedes af almuen at Herr Simen Kildal til Carlsøe Meeninghed, haver og bruger ingen 
hæst.

sammeledis og benegtedes Ingen at have brugt dette aar dend laxseElf udj lyngen som rinder 
imelem KielEng og hatten;

End og befandis her i tingstædet ingen borgere dette aar at have seiglet, disligeste og at her ingen 
Strandsidere eller andre haver her verret om sommeren.

85.

og hvad Bøytefar angaar da Er her i tingstædet, Jeremias Elias: qvitnes, Morten Sørens: Bachebye, 
Søren hans: Elvevold, og Proisten Herr Henning Junghans, hvilche alle holder hver En Jegt til 
Bøydefar for dette tingstedtz Almue, og Seigler dermed til Bergen hver siste Stefne.

Noch blef Eftterspurdt om Sal: Herr Michel Heggeluns Enches tilstand, som der om gaves samme 
svar, som Nest afvicte Aar svaret blef.

Søren hansen heggel: som formynder for Mynlingen Dirich Knudtzen Smidt, frembøed Nu her for 
Retten samme Mynlings tilfaldende arfvepardt som i løsørre bestoe, til auction hvor da deraf blef 
soldt over alt til dend Summa = 13 rdr: 1 mk: 4 sk:

Hvilche 13 rdr: 1 mk: 4 sk: tilligemed 23 rdr: 3 mk: af same mynlings arfvedeel, og hos Prousten Er
indestaaende; Hvilche penger hand Nu samtlige opbøe om nogen dem ville antage, og deraf at svare
Rente; Mens som ingen ville antage dom, blefde formynderen igien levert saavelsom det øfrige af 
Løsøret som iche dennegang kunde vorde soldt.

Endelig og blef forkyndt Herr Etatzraad og Amtmand Schelderups anordning angaaende 
Haakiærrings fiskerie

Datterit = 15 Sept: 1730/:

Justisprotokoll Helgøy 1733
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Anno = 1733 d = 4 Junij blef paa Nor Grundfior holdet et sædvanlig Sommerting for samtlige? 
Helgøe tingstedtz Almuer, ved Retten præsiderede Kongl: May'ts. foget Sr: Andreas Tønder, Søren 
Sørensen? Asmus Rosenfeldt, saa og til Rettens bethienning Eftterfølgende laugret. Sr: Jørgen gorm
NoerEide sad for Jon Niels: Svensbye, Peer gram ibid:, sad for torsten hansen Selnes, Jørgen 
Madthis: SøerEide, sad for Olle hendrichs: Bratrein, haagen
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Ifvers: Melvigen, sad for, Niels Anders. Noerleenanger, Christopher Anders: langenes sad for Olle 
Anders. Søerleenanger, Christopher Niels. balsnes, sad for hans ???sen Noerleenanger, Peer lars: 
Kragenes, sad for Aamund hansen Noerleenanger, og Jachob arents: Svensbye, sad for Morten hans:
Jegervatten;

Eftterat deris Kongl: May'ts: Ret Allerunderdaniste var vorden sadt, blef dernest for Meeninge 
Almue oplæst og forkyndt de Kongl: Allernaadigste forordninger, som forhen paa folio = 48 Er 



omformeldet. tiligemed dend Kongl: forordning om strandet goeds. Dernest Eftterskrefne 
bøxselsædeler oplæst,

1) En bøxselsædel udstædt af Kongl: May'ts. Sr. Andreas Tønder til Anders Joens: paa 1 rd og 6 
marks leje udj vanderiede, som Jachob Arents: Er fra fløttet, var datterit grundfiord d = 3 Aug: 
1732/: til trundhiems tugthuus betalte hand ? 8 sk:,

2) ? En ditto af Fogden udstædt til Jens Efvensen paa ? 1 rd og 6 markes leje udj torsvog, som 
Michel gudtorms: Er fra døedt. Var datteret grundfiord d = 4 Junij 1733 til trunhiems tugthuus har 
hand betalt ? 8 sk:

3) En ditto udstæd af velærværdige Herr Henning Junghans til Niels Niels: Ansnes paa 9 markes 
leje udj tommisjord, som Olle Olsen for hannem godvilligen opsagt haver, var datteret d = 18 Fbr: ?
1732/: til tugthuuset betalt ? 6 sk:;

4) ? En ditto udstæd af bemelte Herr Junghans til Ravel Danielsen paa ? 2 pds leje udj Ribbenes 
som hans formand Er fra døedt. var datteret d = 22 Octbr: ? 1728.

5) ? 1 ditto udstæd af bemte. Herr Junghans til Edias Christens: paa 18 markes leje udj Tisnes som 
Claus Christensen for hannem haver opladt. var datteret d = 26 Fbr: 1732. betalt til trundhiems 
tugthuus ? 8 sk:;

6) ? En ditto udstæd d = 3 Fbr: 1732. af bemelte Herr Junghans til Christopher Anders: paa ? 18 
markes leje udj Noerlangenes. til trundhiems tugthuus betalt 8 sk: ?

7) En ditto udstæd grundfiord Sommerting 1732 af Sr. Michel Hvid, til Morten Sørens: paa 1 pds 
leje udj Brevigen.
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8) ? En ditto udstædt af fogden Tønder datteret d = 4 Junij 1733. til Jens gudtorms: paa 2 1/2 pds 
leje udj Sletnes, som forhen har ligget øde. til trundhiems tugthuus betalt ? 8 sk:

9) ? En ditto af Herr Junghans udstædt d = 9 Fbr. 1732. til Matias Povels: paa 1/2 vogs leje udj 
Noerlangenes, som Morten Resen er frafløttet, til trundhiems tugthuus betalt 8 sk.

10) ? En ditto udstædt af Kongl: foget Sr. Tønder til Peer Niels: paa 6 markes leje udj Børresund, 
som hans grønbech har frasagt sig. var datteret 5 Junij 1733. til trundhiems tugthuus betaler hand ? 
8 sk:;

11) ? En ditto udstæt af bemelt Sr. Tønder til Jørgen Niels: paa ? 6 markes leje udj Børresund, som 
hans grønbech har frasagt sig. til trundhiems tugthuus betalt ? 8 sk:, ?

12) ? En ditto udstædt af Pastor Herr Henning Junghans, d = 23 Fbr: 1732: til Anders hans: paa den 
halfve deel udj Selnes, som Marrite Pedersdatter Er fra dødt. til trundhiems tugthuus betalt ? 8 sk.:

13): En ditto udstædt paa Grundfiord Sommerting 1733 af Sr. Michel Hvid, til hans Peers: paa 1/2 
pds leje udj Schidenelf, som Anthonie Bogøe Er frafløttet. til trundhiems tugthuus betalt ? 6 sk:,

14) ? En ditto sammetiid udstædt af bemelt Sr: Hvid til Jacob lars: paa 1/2 pds leje udj Schidenelf, 
som Anthonie Bogøe Er fra fløttet. til tugthuuset betaler hand med ? 6 sk:.

15) ? En dito forkyndt, af Pastor Henning Junghans d = 22 Fbr: 1732 til Gregus Joens: 1/2 vogs leje 
udj Inderbye. til tugthuuset betaler hand ? 8 sk:.

Peer Sørens: af Scharsfiord tilligemed Marrite Pederssdatter var til dette ting Indstefnet for begaaet 
lejermaal til sammen, Hvilche personer iche Ecter hver andre. Eftter deris Egen tilstaaelse her for 
Retten. berettet der hos de intet var Eiende deris bøders betalelse.

Sr. Michel Hvid var paastaaende dom til bødernis betalning Eller og der for at udstaa fengsel paa 
kroppen. herom afsagt.

Som det befandis denne Peer sørensen, at have begaaet
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lejermaal med Marrite Pedersdatter og i saamaader auflet barn tilsammen og iche Egter hinandre thi
bliver da hans bøder derfor at tilsvare med ? 12 rdr: og i fald at samme penger iche kand 
frembringis, da hand derfor at stande 3de: Søndager idj gabestochen ved Tromsøe kirche Naar guds 
thienniste der forret tis. og hvad qvindfolchet angaar da bliver hendis bøder med ? 6 rdr: at tilsvare. 
eller og i mangel for penger, da derfor at stande udj gabestochen 2de: søndager Naar gudsthinniste 
der forrettis ved tromsøe kirche.

Jon vormhuusen faftte til dette ting ladet Indstefne Joen Peers: Torsvog, for hvis hand til hannem 
skylder Er Creditor udj Debitors Nerværelse her ved Retten fremviste sin Regnskabs bog om deris 
Mellem handling, hvor der befandis ved siste afregning Debitor at blive schyldig ? 189 voger, hvor 
af Creditor afslog 77 w: bliver saa igien ? 111 voger at tilsvare. hvor om Eftter, Nogen sammentale 
blef de saaledis forenet, at Debitor betaler til Jon Vormhuus paa bemelte hans Debet aarlig 4 voger 
enten udj varer Eller og med arbejde; hvormed da Creditor dennesinde var med fornøjet. Dog at 
hand derfor ude denne Sommer slaar hos ham udj? 14 dager for de forrige Aaringer hand iche haver
holdet sin termin Eftter deris forrige aftale.

Hemming Jensen Kalleslet haftte Nu anden gang til dette ting ladet Indstefne Peder larsen Selnes, 
og det ved Niels Olsen qvæn, og Haagen goutirsen? for at bemelte Peder larsen skal have sagt at 
hemming Jensens hustrue omgaaes med Troldom.

Dend Indstefnte blef paa Raabt men befandis iche her ved tinget til? stæde, mens berettis at verre 
siglet til Bergen denne forstefne

Stefnis Mendene som var Niels Olsen qvæn, og haagen gutts: Kalslet, hvor af fremstoed haagen og 
som Niels Olsen haftte lovlig forfald for hans hiemesiddelse, i det hand haver hugget sig i hans 
foed. Da fremstoed Christopher Niels. Balsnes og beEdiget at have hørt af Niels Ols:
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ord om samme Stefnemaal som Er at hand tilligemed haagen goutes: 14 dager for tinget Eftter 
Hemming Jensens ??? lovligen haver til dette ting Indstefnet lars Peersen Selnes for hand skal have 
skieldt hemming Jensens kone for at omgaas med troldom.

Stefnismendene kunde iche Rettelig forklare Stefnemaalet, og trøstesigi che til at med Eed 
afhemlede Stefnemaalet.

Hvor over sagen opsættis til lovlig Stefnemaal udj sagen skeer.

Fogden ifølge af hans tilsendte Mangels poster ? 3 artichuls 9de Post inden Retten Eftter spurde om 
Olle gudtormsen af Loppens tingstæd, som var skyldig til Sal: Jens Nielsens Sterboe = 38 rdr. om 
hand Nu er her i Tromsøe fogderie, og vorledis hans formue Er til at betale bemelte gield.

Herom berettet Morten hansen boende paa Jegervatten, at bemelte Olle gudtormsen aar 1731 ved 
Pindtze tiid kom hand fra findmarken og hid til fogderiet og haftte ej meere med sig End En liden 
gl: baad. og Eftter at hand af fogden i afvicte aar var forrelagt at begive sig til findmarken igien 
haver hand da Eftter tinget var Endt 1732 Reist herfra og igien til findmarken og imedens hand var 
her, iche at have forthient sig Noget.

2) ? blef Eftter spurdt om Nogen haver brugt KielEngs laxseElf i Lyngsbotten beliggende. Dertil de 
svarede Nej ingen at have brugt dend, og ej heller svaret noget til Nogen.

Cort Axselsen Coppenes haftte Nu anden gang til dette ting ladet Indstefnet Johan Nielsen 
Svensbye, ved Jachob Arents: og gudtorm Rasmusen, for en thienniste pige, som Johan Nielsens 
Hustrue schal have taget i hendis thieniste u=lovlig, imod heendis forrige Madmoders villie.

Paa Jon Nielsens vejne møtte hans qvinde, og tilstoed Stefnemaal. Hvor nest Eftter forrigaaende 
forleg paa Neste ting blef Eftterspurdt om tøsen Karen Simmensdatter Nu var hertil tinget saasom 
hun paa Neste forregaaende ting var forlagt til dette ting at møde,
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Dertil Jon Nielsens kone svarede Nej, at hun iche kunde faae hende Med sig her til tinget. Hvor 
udinden denne sag iche kand udføris; thj forreleggis hende Endda laugdag til Næste ting at Møde 
under sit falsmaals forbrydelse; paa det sagen kand naa sin Endelig udgang.

Dernest blef Eftterspurdt om her i tingstædet siden Nest holdende ting Er forrefaldet nogen 
drifhvalle, eller andet Vrag. til det første blef svarret Nej. og til det andet da blef Nu paa tinget 
oplyst, at verre fundet af Niels Abrahams: mosvær, Hans Christens: løchvigen, og Niels Nielsen 
grundfiors dreng, paa den Jord Mosvær liggende, Hvilchen Jord tilhørde RosenCranser, som fogden
har sig siden tilkiøbt, Et Støche vrag af et furreskib, som de haver ophugget og taget Jernet af, 
Hvilchet Jern finnerne Nu fremViste paa tinget som var udj vegt=6 voger, og bestoed udj forrustede 
bolter og 2de spenseler, hvorfor fogden betalte dem for deris Arbeide, som de berettet at have udj 
2de. dager arbeidet paa, og forderfvet 2de. øxser, og slet ingen gaun kunde have af veden, 1 rdr. 2 
mk: tilsammens, samme Jern blef strax opbuden til dend høystbydende paa auction og solt til 
kiøberne vogen for, Nemlig Sr: Michel Hvid tilslaget 1 vog for ? 3 mk: 8 sk:, fogden tilslagen 1 vog
for ? 3 mk: 4 sk: Petter Østberg tilslaget 2 w: a: 3 mk: 4 sk: for vogen.

fogden til slagen 1 vog for ? 3 mk: 8 sk:, Morten hansen Jegervatten tilslaget En vog for ? 3 mk: 12 
sk:,

End blef oplyst af Jørgen Anders: Enches Søn paa Reinsvold et Støche Jern som hand fandt paa 
fuskernes liggende paa land, som var Naglet til Et styche af et skibs stilch, som dend Ene RoerJern 
haftte staaet udj, var udj vegt 2 Voger, fich for sit arbeide ? 2 mk:, samme Jern blef paa auction her 
solt, og Sr. Michel Hvid som høystbydende tilslaget for = 3 mk: 14 sk: for hver vog.
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Søren hansen hegel: som Er formyndere for mynlingen Dirich Knudtzen Smidt, loed ved sin Søn 
inden Retten ved offenlig auction opbyde samme mynlings Enda udselte arfvepart, hvor da til dend 
høystbydende blef solt En deel Sølf og tin, alt til 14 rdr. 4 mk: 5 sk:, som blef formynderen 
overlevert. Videre berettis at hand Nu af samme Mynlings arf, har faaet bragt i penger til 52 rdr: 4 
mk: 1sk: hvilche penger hand Nu opbøed, om Nogen dem ville antage og derfor svare Renten, Mens
som ingen frembød sig dem at imodtage, blef de formynderen igien levert.

Dernest blef inden Retten af Fogden Eftter spurdt om de paa forregaaende folio ? 48: anførde 
tingsvidner ?? det 2de: 3: 4: 5: 6: og 7de: som derpaa faa Et hverpost i særdeleshed, blef af Almuen 
her svaret det same som forhen ved Rotsunds ting Er svaret.

Endog benegtis at Ingen dette Aar haver brugt KielEngs laxseElf. og derfor ej er bleven svaret 
noget.

sammeledis Eftter tilspørsel blef af Almuen svaren at Sal: Herr Michel Hegelunds Enche, Reiste 
herfra i afvicte sommer, og er iche Enda tilbage kommet,

Er Ellers af megen slette og fattige vilchor, saa hun iche er goed for Consumptions svarelse.

Endelig for det Siste benegtes at her til tingstædet i dette Aar er ingen borgere ankommet, 
sammeledis iche heller her været nogen strandsiddere, eller andre for her at handle om sommeren, 
og hvad bøydefar angaar, da er her, Jeremias Elias: qvitnes, Sal: morten Sørensens Enche Bachebye,
Søren hans: Elvevold Daniel hansen ibid: og Pastor Herr Henning Junghans hvilche alle holder hver
en Jegt til bøytefar for dette tingstedtz Almue.
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